
„Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, 

 gdzie istnieje prawdziwe poszanowanie twórczości.” 

Hans Selye 

KALENDARIUM  SZKOLNE  

Budowanie szkolnej  tradycji i organizacja imprez cyklicznych   

Wrzesień 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego - pełni wakacyjnych wrażeń i zapału do nauki uczniowie 

wracają w mury szkoły. To szczególny czas dla wszystkich, ale przede wszystkim dla 

tych, którzy po raz pierwszy przekraczają próg naszej szkoły. Uroczystość poprzedza 

Msza Święta.  

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 

 

2. Uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej- corocznie uczniowie 

przygotowują akademie, w czasie których oddają cześć i pamięć wszystkim tym, 

którym wojna przerwała codzienność i odebrała życie.   

 

 
Rocznica wybuchu II wojny światowej 2009 

 

 

 



3. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Każdego roku 

wraz z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie 

środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, 

selektywną zbiórkę.   

 

 
Sprzątnie świata 2007 

Październik 

1. Dzień Edukacji Narodowej - jest czasem szczególnych podziękowań za pracę, za 

wyrozumiałość i cierpliwość. Uczniowie kierują słowa wdzięczności wszystkim 

pracownikom oświaty w naszej szkole. Wyrażają to poprzez wiersze, piosenki 

przygotowane specjalnie na tę uroczystość.  

 

 
                  Dzień Edukacji Narodowej 2014 

 

 



 
Przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2014 

 

2. Pasowanie na ucznia - to bardzo ważny dzień dla pierwszoklasistów. Zostają włączeni 

w poczet społeczności szkolnej. Zanim jednak to nastąpi, uczniowie „przechodzą” test 

wiedzy o naszej szkole. Dopełnieniem uroczystości jest oczywiście dyskoteka 

otrzęsinowa.  

 

 
Pasowanie na ucznia 2015 

 

 

3. Dzień Papieski - tradycją szkoły stało się uroczyste obchodzenie dnia 16 października- 

Dnia Papieskiego. Każdego roku uczniowie przygotowują część artystyczną 

poświęconą największemu z Polaków- Janowi Pawłowi II. Program artystyczny 

przygotowany z tej okazji uczniowie prezentują także w Kościele Parafialnym  

w Gorajcu.  

 



 
                  Dzień Papieski 2007 

 

 
Dzień Papieski 2011 

 

 

 

 

 

 

 



Listopad 

1. Narodowe Święto Niepodległości - w specyficzny klimat święta wprowadzają 

uczniów szkoły przedstawienia, montaże słowno- muzyczne, które ukazują prawdy 

historyczne „tak ważne dla naszej Ojczyzny”. Młodzież z szacunkiem chyli swe 

głowy przed wszystkimi, którzy nam wolność przynieśli.  

 

 
             Święto Niepodległości 2009 

 

 

 
Święto Niepodległości 2014 

 

2. Andrzejki - w tym dniu uczniowie klas 0- III spotykają się na wspólnej zabawie 

połączonej z wróżbami i słodkim poczęstunkiem. Aby uatrakcyjnić bal, dzieci 

przebierają się za postacie z ulubionych bajek.  



 
Andrzejki 2016 

 

Grudzień 

1. Mikołajki - w bożonarodzeniowy nastrój wprowadzają nas Mikołajki. Niezależnie od 

wieku, wszyscy uczniowie (zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum) czekają na 

przyjście św. Mikołaja. Tego dnia w klasach organizowane są mikołajki klasowe. 

Obowiązkowym kolorem strojów uczniów jest czerwień. Mile widziane nakrycie 

głowy- czapka Mikołaja.  

 

 
                  Mikołajki 2007 

 

2. Jasełka - Święta Bożego Narodzenia to specyficzny czas, który spędzamy w gronie 

bliskich i kochanych nam osób. Aby podkreślić, że „jesteśmy jedną rodziną”, w ostatni 

dzień nauki przed świętami, w naszej szkole odbywają się przedstawienia 

bożonarodzeniowe i spotkania opłatkowe uczniów, nauczycieli i rodziców. W roku 

szkolnym 2016/2017 jasełka miały wyjątkowy charakter- w przedstawieniu „Betlejem to 

my sami” obok uczniów, nauczycieli wystąpili także absolwenci naszej szkoły.  

 



 
Jasełka 2007 

 

 
Jasełka 2010 

 

 

 
Jasełka 2015 

Styczeń 

1. Zabawa choinkowa - dzięki zaangażowaniu i życzliwości rodziców corocznie cieszy 

się wielką popularnością wśród uczniów oraz absolwentów naszej szkoły. Od kilku lat 

punktem kulminacyjnym jest polonez zatańczony przez uczniów kl. III gimnazjum. 

Choreografię do tańca przygotowują nauczyciele wychowania fizycznego. 



 
Zabawa choinkowa – Polonez 2016 

 

 
Zabawa choinkowa – Polonez 2017 

 

2. Dzień Babci i Dziadka - z tej wyjątkowej okazji dzieci z klas 0- III zapraszają kochane 

Babcie i Dziadków do szkoły, aby piosenką i wierszem podziękować za troskę i opiekę. 

Składają  życzenia, wręczają własnoręcznie wykonane upominki. Temu wydarzeniu 

niejednokrotnie towarzyszy uśmiech i wzruszenie. 

 
Dzień Babci i Dziadka 2017 Dzień Projektów 



Luty 

1. Walentynki - w dzień św. Walentego w naszej szkole organizowana jest poczta 

walentynkowa. To świetna okazja do obdarowywania się serduszkami, które są 

przecież wyrazem sympatii a nawet miłości…  

 
Marzec 

1. Dzień Projektu Edukacyjnego - od kilku lat uczniowie gimnazjum obowiązkowo 

realizują projekt edukacyjny. Większość grup projektowych prezentuje efekty swojej 

pracy właśnie w pierwszym dni wiosny w ramach Dnia Projektu Edukacyjnego.  

 

 
             Dzień Projektów Edukacyjnych 2015 

Kwiecień 

1. Dzień Ziemi - w tym miesiącu w naszej szkole obchodzony jest Dzień Ziemi,  

w ramach którego organizowane są przedstawienia proekologiczne, konkursy  

i prezentacje. Do tradycji szkoły należą także organizowane w tym dniu spotkania  

z pracownikami Parków Krajobrazowych.  

 



 

                  Przedstawienie pt. Recykling przygotowane z okazji Dnia Ziemi 2007 

 

 

 

 

 

 

 
Dzień Ziemi – prezentacja pani Małgorzaty Grabek 2017 

 

2. Egzaminy- kwiecień to także czas wytężonej pracy uczniów kl. III gimnazjum i VI 

szkoły podstawowej- przed nimi pierwszy poważny sprawdzian wiedzy nabytej  w 

szkole . W przypadku gimnazjalistów, wyniki egzaminu stają się przepustką do 

wymarzonej szkoły średniej.  



 
Egzamin gimnazjalny 2009 

 

 

Maj 

1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – przygotowane przez uczniów i nauczycieli 

uroczystości, utrwalają pamięć o jednym z najistotniejszych wydarzeń w  naszej 

historii oraz budują poczucie tożsamości narodowej,  i  dumy z faktu bycia Polakiem.  

 

 
Święto Konstytucji 3 Maja 2016 

 



 
                 Święto Konstytucji 3 Maja w Kościele Parafialnym w Gorajcu 2017 

 

 

2. Piknik rodzinny -  w tym dniu dzieci wraz z rodzicami spotykają się na pikniku. 

Uczniowie przygotowują program artystyczny, dziękują rodzicom za trud 

wychowania, wręczają samodzielnie wykonane upominki. Zwieńczeniem imprezy jest 

wspólne pieczenie kiełbasek i śpiewanie piosenek. Jest wspaniale…  

 

 
Piknik rodzinny 2016 

 

 



 
Dzień Rodziny 2017 

 

Czerwiec 

1. Dzień Dziecka - to dzień przeznaczony na uśmiech, zabawę i relaks. Uczniowie szkoły 

podstawowej spędzają go często na wycieczkach, wyjazdach do kina czy na basen. 

Gimnazjaliści z entuzjazmem  biorą udział w spływach kajakowych po Wieprzu oraz 

zabawie przy wspólnie zorganizowanym ognisku.  

 
Dzień Dziecka 2013 

 

 

 

2. Zakończenie roku szkolnego - dzień wyczekiwany przez wszystkich uczniów szkoły. 

Tradycyjnie rozpoczyna się Mszą Świętą. Następie podczas uroczystości w szkole 

najlepsi, wyróżniający się uczniowie odbierają świadectwa i nagrody z rąk dyrektora i 

wychowawców. 

 



 

                  Wręczenie nagrody Wójta Gminy Radecznica Łukaszowi Kamińskiemu za wybitne 

osiągnięcia w nauce w latach 2012-2015 

 

 Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 


