
Kalendarz imprez, uroczystości i wydarzeń w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w roku szkolnym 2019/2020 

 
L.p. Nazwa imprezy/ uroczystości/ wydarzenia Termin Forma realizacji Odpowiedzialni 

1. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 2 września akademia opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

2. Spotkanie z Samorządem Uczniowskim, analiza oczekiwań wobec 
działalności szkoły  

wrzesień spotkanie, 
ankieta 

dyrektor, opiekun 
Samorządu Uczniowskiego 

3. Sprzątanie Świata 20 września porządkowanie 
otoczenia 
zgodnie z 
przyjętymi 

ustaleniami 

wychowawcy klas, n-l 
przyrody/ biologii 

4. Europejski Dzień Języków obcych 26 września 
 

projekt nauczyciele j. angielskiego i 
j. niemieckiego 

5. Europejski Tydzień Sportu 23 – 30 
wrzesień 

 

akcje sportowe nauczyciel w-f. 

6. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 27 września 
 

projekt nauczyciel matematyki 

7. Dzień Chłopaka 30 września imprezy klasowe wychowawcy klas 1 – 8 

8. Spotkanie  Integracyjne „ Zostań Przyjacielem Szkoły w Charzynie” 11 października festyn Dyrektor, Rada Rodziców, 
Rada Pedagogiczna 

9. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10 października projekt A.Zajler 

9. Pasowanie na Przedszkolaka i Ucznia klasy I październik/ 
listopad 

 wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych i klasy I 

10.  Październik miesiącem bibliotek szkolnych październik projekt bibliotekarz 

11. Dzień Edukacji Narodowej 11 października akademia opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

12. „Zaproś dziecko do zabawy - Jesienna kompozycja” – praca 
plastyczna rodziców z dzieckiem 

październik konkurs 
plastyczny 

wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, klas I-III,  

nauczyciel plastyki 

13. Akcja „Nie zapominamy o grobach” październik porządkowanie 
okolicznych 
grobów oraz 

miejsca 

opiekun S.U., 
wychowawca klasyVIII 



poświęconego 
żołnierzom AK – 
patrona szkoły 

14. Widoczny pieszy – to bezpieczny pieszy październik/ 
listopad 

spotkanie z 
policjantem 

n-l techniki,  edb, 
wychowawcy OP 

15. Święto ustawy o ochronie zwierząt –pomagamy podopiecznym  
schroniska Pro – Animal 

 październik/ 
kwiecień 

akcja 
charytatywna 

wychowawcy OP 

16. 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości 8 listopada projekt A.Stefaniak 

17 Dzień Postaci z Bajek 5 listopada projekt wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, edukacji 

wczesnoszkolnej 

18 Dzień Tolerancji i Życzliwości 16 listopada projekt opiekun S.U., 
wychowawcy klas,  

W. Kowalska 

19 Mikołajki 6 grudnia projekt n-l  j. polskiego, bibliotekarz 

20 Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury (obchody Dnia Pluszowego Misia)  25 listopada projekt wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, edukacji 

wczesnoszkolnej 

21. Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek grudzień prezentacje 
artystyczne 

wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych we 

współpracy z organizatorem 
-  Przedszkolem nr 8 w 

Kołobrzegu 

22. Kartka świąteczna grudzień Konkurs 
plastyczny i 

wystawa kartek w 
holu szkoły, 
przekazanie 

kartek z 
życzeniami do 

najbliższego DPS 

n-l plastyki, wychowawcy 
oddziałów przedszkolnych, 

klas I- III, IV- VIII 

23. Coraz bliżej święta!  grudzień kiermasz 
bożonarodze-

niowy 

współpraca z Radą 
Rodziców 

24. Jasełka szkolne grudzień przedstawienia A.Ziernik,               



 H.Kwapisiewicz 

25. Dzień Dziwaka 9 stycznia projekt opiekun S.U., 
wychowawcy klas 

26. Dzień Babci i Dziadka 21-22 stycznia imprezy klasowe i 
w oddziałach 

przedszkolnych 

wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, klas I- III  

27.  Dzień Bezpiecznego Internetu  
 

5 lutego lekcje z Netykietą 
w kl. 4-8 

wychowawcy, n-l 
informatyki 

28. W karnawale są też bale! 7 lutego impreza szkolna z 
wodzirejem 

Rada Rodziców 

29. 

Dzień Sołtysa 

11 marca Zaproszenie 
przedstawicieli 
władzy lokalnej  
z miejscowości   

z obwodu szkoły 

opiekun S.U. 

 

 

30. 

Szkolny Omnibus dla kl. II i III 

marzec konkurs wychowawca klas III we 
współpracy z 

wychowawcami klas III        
w Szkole Podstawowej       

w Siemyślu 

31. Światowy Dzień Poezji 19 marca prezentacje 
recytatorskie 

wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, n-l j. 

polskiego 

32. Dzień matematyki 
 

20 marca projekt n-l matematyki 

33. 

Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej  „ I can sing”? 

kwiecień prezentacje 
wokalne 

n-l 
j. angielskiego i muzyki we 

współpracy z organizatorem 
– Szkołą Podstawową nr 3  

w Kołobrzegu 

34. 

Międzyprzedszkolny Przegląd Taneczny 

kwiecień  wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych we 

współpracy z organizatorem 
-  Przedszkolem nr 10         

w Kołobrzegu 



35. Święto  czekolady z  savoir- vivre! kwiecień projekt n-l przyrody, biologii, 
wychowawcy oddziałów 

przedszkolnych, 
wychowawcy świetlicy 

36. Dzień Flagi maj projekt A. Ląkocy -Leśniak 

37. „Maj zawsze z książką! - Starsi czytają młodszym -  Młodsi czytają 
starszym!” 

maj projekt bibliotekarz, n-l j. polskiego, 
wychowawcy oddziałów 

przedszkolnych 

38. Szkolny Festiwal Talentów podczas  festynu „ Przyjaciele Szkoły w 
Charzynie” 

1 czerwca projekt Rada Rodziców 

39. 

Uroczyste zakończenie Szkoły przez ósmoklasistów 

25 czerwca akademia opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, 

wychowawca klasy VIII, 
Rada Rodziców 

40. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020. 

26 czerwca akademia opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, 

wychowawcy klas dyrektor, 
wychowawca klasy. VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


