
KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023. 
 
Szkoła Podstawowa w Turowie posiada wiele tradycji, staramy się integrować całą społeczność szkolną, a także i lokalną, bierzemy udział w akcjach 
ogólnopolskich, organizujemy spotkania, akademie: rodzinne, historyczne, kalendarzowe i religijne. W tym roku szkolnym organizować będziemy 
uroczystości szkolne w zależności od rozwoju pandemii koronawirusa. 

 
 Święto/uroczystość Data Wykorzystanie w aspekcie wychowawczym i profilaktycznym 

Lokalne/ 
szkolne 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2022/2023 1 września 

Przygotowanie uczniów do świadomego i 
aktywnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 

Wykształcenie poczucia dumy z bycia uczniem naszej szkoły. 
Rozwinięcie zainteresowań dzieci. 

Wybór samorządu szkolnego 
i jego opiekuna. wrzesień 

Wdrażanie uczniów do właściwych wyborów, swoich przedstawicieli, 
Integracja społeczności. 

Wdrażanie do samorządności, działania na rzecz szkoły i uczniów. 
Rozwój zainteresowań. 

Ślubowanie klas pierwszych październik Integracja społeczności klasowej 

Bal karnawałowy styczeń Integracja społeczności szkolnej. 
Wyrobienie nawyku kulturalnego spędzania czasu wolnego. 

Powitanie wiosny. marzec 
Wdrażanie uczniów do tradycji naszej szkoły. 

Rozwijanie zainteresowań dzieci. 
Rozwijanie u uczniów umiejętności właściwego zachowania. 

Pasowanie na czytelnika kwiecień Rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

Bieg uliczny. czerwiec Propagowanie idei „zdrowego współzawodnictwa” 
Promowanie zdrowego stylu życia. 

Zakończenie roku 2022/2023 czerwiec 
Wykształcenie wrażliwości 

uczniowskiej. 
Wykształcenie u uczniów właściwego zachowania się. 

Akcje 
ogólnopolskie 

  Wdrażanie do dbałości o naszą planetę, dbanie o środowisko. 
Dzień Ziemi kwiecień 

Rodzina Dzień Chłopaka 

wrzesień 
 
 
 

Rozwijanie u uczniów umiejętności właściwego zachowania. 

Dzień Babci i Dziadka styczeń,  Integrowanie środowiska szkoły, włączanie środowiska lokalnego w działania 



Dzień Mamy i Taty maj szkoły. 

historyczne 

Święto Niepodległości. listopad 

Rozwijanie zainteresowań dzieci. 
Rozwijanie u uczniów umiejętności właściwego zachowania z 

uwzględnieniem sytuacji i miejsca. 
Rozwijanie u uczniów 

zainteresowania twórczością 
o tematyce patriotycznej. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. maj 

Rozwijanie u uczniów zainteresowania twórczością o tematyce patriotycznej. 
Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 
Wykształcenie poczucia dumy z bycia uczniem naszej szkoły. 

Wykształcenie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 
Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

Święto KEN. październik 

Wdrażanie uczniów do tradycji naszej szkoły. 
Rozwijanie zainteresowań dzieci. 

Rozwijanie u uczniów 
umiejętności właściwego 

zachowania. 

religijne 

Wigilia szkolna. grudzień Integracja społeczności szkolnej i lokalnej. 

Wielkanoc kwiecień 
Rozwijanie zainteresowań dzieci. 

Rozwijanie u uczniów umiejętności właściwego zachowania z 
uwzględnieniem sytuacji i miejsca. 

kalendarzowe 

Walentynki. luty Integracja społeczności szkolnej 
Andrzejki. listopad Integracja społeczności szkolnej 

Dzień Kobiet. marzec Integracja społeczności 
szkolnej 

Święto Książki. maj Integracja społeczności szkolnej 

Dzień Dziecka. czerwiec Zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą. 
Integracja społeczności szkolnej 

 




