
 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH 2019/2020 

 

 

 
l.p. Temat uroczystości/ imprezy/ Podejmowane działania 

 

Termin Odpowiedzialni 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019 r Dyrekcja 

2. II wojna światowa. Najazd niemiecki i radziecki na Polskę w 1939 roku. – lekcja historii, pogadanka 

 
 wrzesień 2019 r.  Nauczyciel historii 

3. Udział w akcji :Zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt  Październik – grudzień 

2019r 

Samorząd uczniowski  

4. Dzień Edukacji Narodowej – wykonanie gazetek tematycznych  w klasach, lekcja wychowawcza/ 

lekcja historii  

12 października – kl.1 

15 października 2019 r.-

kl. 2 

Pedagog, wychowawcy klas, nauczyciel historii 

5. Święto Niepodległości – 101 rocznica odzyskania niepodległości 

- odtworzenie filmu  tematycznego  

- dyskusja z uczniami, lekcja historii 

- udział w pochodzie, złożenie kwiatów pod pomnikiem  

- zaproszenie świadka żywej historii 

7-12 listopada 2019 r.  Nauczyciel historii, dyrektor, pedagog, nauczyciele, 

uczniowie 

 

 

Nauczyciel historii,  

6. Turniej piłki nożnej  26 listopad 2019r. Nauczyciel wychowania fizycznego 

7. Wróżby andrzejkowe : 

Zajęcia integracyjne w klasach  

22 -29 listopad Wychowawcy klas 

8.. Świąteczna akcja charytatywna dla potrzebujących dzieci ( akcja Mikołaj )  Grudzień 2019r Samorząd uczniowski  

9. Boże Narodzenie – spotkania przedświąteczne- wigilia 

- Konkurs kolęd i pastorałek  

- dyskusja na temat tradycji bożonarodzeniowych w różnych krajach  

 

 

19-20 grudnia 2019 r. Wychowawcy klas 



10. Dzień języka ojczystego : 

- konkurs łamańców językowych ( międzynarodowy)  

3-7. 02 2020 r. Nauczyciel historii 

11. Pamięć dla Przyszłości;  

- Zbrodnia Katyńska : 

Projekcja filmu „Katyń” 

Konkurs historyczny ( klasowy ) 

20 kwietnia 2020 r.  

 
Nauczyciel historii 

12.. Dzień otwarty dla uczniów szkół podstawowych   

Promocja szkoły w szkołach podstawowych – prezentacja  

Maj/Czerwiec 2020 r.  Dyrekcja, wszyscy nauczyciele, chętni uczniowie, 

samorząd uczniowski 

13. Święto Pracy, Dzień Flagi, Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja 

- Wycieczka do „Podziemnego Miasta” w Świnoujściu 

- udział w uroczystości miejskiej związanym z Świętami majowymi 

 

30   kwietnia 2020r. 

20 marca 2020r. 
Pedagog, nauczyciel historii, wychowawcy 

14. A.K.S. Western Piknik – udział i organizacja  Maj 2020  Uczniowie i nauczyciele A.K.S  

14. Dzień dziecka : 

- zajęcia integracyjne : podchody, ognisko, konkursy  

1 czerwca 2020r Wychowawcy klas i wszyscy nauczyciele. 

15.. Inne działania kulturowe : 

Wyjścia do kina , teatru 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas  

16. Spotkania ze specjalistami i osobami zaproszonymi w ramach zajęć wychowawczo-profilaktycznych 

i doradczych : 

- przedstawiciele różnych grup zawodowych 

- fundacja Motywacja i Działanie  

- Policja  

- itd. 

Cały rok szkolny Pedagog  

17.. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 21 czerwca 2020 r. Dyrekcja, nauczyciele 

 


