
  
 

 
CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM 

 
PLAN UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
 

 

Lp. 
 

Nazwa uroczystości 
 

Termin 
 

 
Osoby odpowiedzialne 

 
1. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023: 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
Klasy V - VIII 
  
Klasy II - IV 
 
Klasy I 

 
1 września 2022 r. 

/czwartek/                                 
 
 
 
 

 
godz. 9.00 

 
godz. 10.30 

 
godz. 16.30 

 

 
 
Wychowawcy  poszczególnych klas 
*S.U. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas I, 
nauczyciele świetlicy  



2. 
 

 
Uroczysta Msza św. rozpoczynająca                          
rok szkolny 2022/2023: 

 

 
7 września 2022 r. 

/środa/                                
godz. 9.00 

 

 
p. R. Tarnawski, p. D. Wartacz ,                                 
-  oprawa Mszy św. 
x. K. Jędrusiak – przewodniczenie 

3. 
 

 
Tydzień pamięci: 
 
Msza św. w kościele pw. M.M. Kolbe 
z udziałem byłych więźniów, społeczności 
szkoły i sztandaru szkoły  
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 

 
 

18 września 2022 r. 
/niedziela/ 
godz. 10.00 

 

 

Dyrekcja szkoły 
X. K. Jędrusiak, p. R. Tarnawski,  
p. D. Wartacz – oprawa Mszy św. 
x. M. Sapryga – przewodniczenie 
p. A. Wieczerniak, p. D. Grodek, p. J. Fila 
- Czerepak  – sztandar  szkoły  
Wszyscy n-le 
*S.U. 
 
 

 

Wykład p. Anny Wójtowicz … 

 
Spotkanie z pracownikami Centrum Obsługi 
Zwiedzających Państwowego Muzeum na 
Majdanku. Prelekcja dla uczniów klas VIII  
Lekcje medialne- spotkanie z byłymi 
więźniami na Majdanku 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 
 

19 – 23 września 2022 r. 
 

 
Dyrekcja szkoły, pracownicy 
Państwowego Muzeum na Majdanku 
p. W Kusio, p. K. Złotnik 
 

 

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod 
Mauzoleum (zapis w dzienniku lekcyjnym) 
 
 

Wszyscy wychowawcy klas  II - VIII 

Informacje o uroczystościach oraz relacje                          
z obchodów uroczystości zamieszczone                           
na stronie internetowej szkoły p. Anna Gap – Mydlak, p. M. Trzciński,  

p. K. Złotnik, W. Kusio 
Wystawa na terenie szkoły opowiadająca o 
historii miejsca pamięci 



4. Europejski Dzień Języków Obcych 3 października 2022 r. 
/poniedziałek/ 

koordynator p. B. Rakoczy, p. I. Wronka 
nauczyciele języka angielskiego 

5. 
Ślubowanie klas I 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 
 
 
 

 

3 października 2022 r. 
/piątek/ 

17.30 
 

 

p. A. Samek, p. B. Major, p. M. Niezbecka    
p. M. Skwarzyńska 
p. dyr. E. Gęca, p. dyr. B. Kulesza, p. dyr. 
A. Iwaszko, Szkolne Koło recytatorsko - 
teatralne,  
p. D. Piekarczyk – nagłośnienie, 
Samorząd Uczniowski,                           
p. A. Gap - Mydlak – artykuł z 
uroczystości na stronę internetową szkoły 

6. 

Dzień Edukacji Narodowej 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

• Uroczysta akademia (delegacje klas                  
– 2 os.) 

• Wysłanie życzeń do nauczycieli emerytów 

 
13 października 2022 r. 

/czwartek/ 
godz. 15.30 

(skrócone lekcje) 
 

 

p. M. Serafin, p. E. Piechnik, p. H. Piątek, 
p. M. Skwarzyńska – akademia,  
p. M. Kruk – dekoracja sali gimnastycznej 
p. S. Goździcki – nagłośnienie 
p. A. Roman – życzenia dla emerytów,  
Dyrekcja szkoły 
SU- relacje ze spotkania na stronę 
internetową szkoły, życzenia na tablicy 
przed salą gimnastyczną 

7. 

 

Rocznica Odzyskania Niepodległości 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
• Apel niepodległościowy  
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
 
 

 
 

10 listopada 2022 r. 
/czwartek/ 

wg. harmonogramu 
 
 

 
p. K. Złotnik, p. A. Rożek,                                 
p. M. Skwarzyńska, 
p. E. Piechnik - wystawa 
Sztandar szkoły – p. Grodek 
p. A. Wieczerniak – nagłośnienie 
prowadzenie - Samorząd Uczniowski,  
p. A. Robaczyńska,  
p. M. Kruk – dekoracja,  
wych. kl. I-III i nauczyciele świetlicy – 
kokarda narodowa 
*S.U. 
 



8. 

Spotkanie wigilijne z nauczycielami i Radą 
Rodziców 
 
 
 
 
– „Polska Wigilia” scenka obrzędowa  
świąteczne spotkanie społeczności szkoły 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
 
     

 
19 grudnia 2022 r. 

/poniedziałek/ 
 
 
 

21 grudnia 2022 r. 
/środa/ według 
harmonogramu 

sala gimnastyczna 
(2 spotkania) 

 

Grupa 0A – scenka obrzędowa 
oprawa muzyczna – p. M. Skwarzyńska,  
zaproszenia, życzenia do wysłania – 
świetlica s. 5 
p. S. Goździcki–nagłośnienie 
Samorząd Uczniowski 
dekoracja stołu – p. M. Szacoń,  
dekoracja sali gimnastycznej świetlica s 
14 
p. A. Gap - Mydlak – relacje ze spotkania 
na stronę internetową szkoły 
 

9. 

Apel podsumowujący pracę uczniów                              
w I okresie roku szkolnego 2022/2023 
Rozdanie nagród laureatom konkurów 
szkolnych 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 

 
3 lutego 2023 r.  
/piątek/ według 
harmonogramu  

 
Samorząd Uczniowski 
p. A.  Lemieszek - Kuś, p. A. Robaczyńska, 
p. M. Trzciński - informacja na stronę 
Dyrekcja szkoły 
p. A. Wieczerniak- nagłośnienie 
 

 
10. 

 

Dyskoteka karnawałowa Klasy V – VIII  
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
 

Bal Zimowy:    
Klasy   I – IV 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
 

 

14 lutego 2023 r. 
godz. 17.15 – 19.30            

/wtorek/ 
 
 

15 lutego 2023 r. 
godz.17.00 – 19.00 

/środa/ 

 
Wychowawcy klas V – VIII – opieka, rada 
rodziców 
 
 
niespodzianka  
dekoracja – nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej  

11. 
 
Dni Otwarte Szkoły 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 
 

 
marzec 2023 r. 

 

Dyrekcja szkoły 
Zespół ds. promocji, film o szkole 
Wszyscy nauczyciele 
 

12. 
 

Dzień Irlandzki w szkole                                               
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 
 

 
marzec 2023 r.   

 
                          

 Zespół nauczycieli języka angielskiego 



13. 

 

 
Polska Wielkanoc  – Spotkanie ze 
społecznością szkolną obrzędy i zwyczaje 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
Świąteczne spotkanie z nauczycielami  

 
 

4  kwietnia 2023 r. 
/wtorek/ 

sala gimnastyczna 
według harmonogramu 

 
 

       

 

p. R. Tarnawski, p. D. Wartacz,  
x. K. Jędrusiak, S. U.  
oprawa muzyczna - p. M. Skwarzyńska 
dekoracja stołu – OPB 
dekoracja sali p. M. Kruk 
p. T. Krysztoforski – nagłośnienie 
Dyrekcja szkoły, p. J. Abramczyk, 
świetlica szkolna s.5 i 14 - życzenia 
świąteczne do byłych więźniów i  emeryt. 
Życzenia + relacja z uroczystości na 
stronę internetową szkoły – p. B. Major, 
I. Karczmarska 

14. 

Święto Konstytucji 3 Maja 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
• Uroczysta akademia 
• Wystawa okolicznościowa 

 

 
28 kwietnia 2023 r. 

/piątek/ 

 

p. E. Piekarczyk - akademia 
oprawa muzyczna – p. M. Skwarzyńska,                      
Sztandar szkoły – p. P. Fijołek,  
p. D. Grodek                    
p. D. Piekarczyk - nagłośnienie  
p. M. Kruk – dekoracja 
p. I. Wronka – artykuł na stronę 
internetową szkoły 
*S.U. 

15. 

 
 
Świat bez granic, świat przyjaźni i tolerancji 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
• wystawa okolicznościowa 

 

 
/dla kl. I/ 

1 czerwca 2023 r. 
/czwartek/ 
godz. 10.00 

p. B. Major - prowadzenie 
p. D. Piekarczyk - nagłośnienie  
p. M. Niezbecka - artykuł na stronę 
internetową szkoły 

 16. 
 

Festyn  z okazji Dnia Dziecka 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 
 

 
1 czerwca 2023 r. 

/czwartek/ 
godz. 9.00 – 12.00 

 

Zespół promocji szkoły – koordynacja  
Samorząd Uczniowski – wspomaganie 
p. D. Piekarczyk- nagłośnienie 
nauczyciele WF 
Dyrekcja szkoły 
Wszyscy nauczyciele 
 



17. 

Święto  Szkoły 
 

• Oddanie hołdu i złożenie kwiatów pod 
Pomnikiem Brama oraz pod 
Mauzoleum przez  wszystkich uczniów 

(zapis w dzienniku lekcyjnym) 
 

• Wystawa okolicznościowa 
 

• Gala Konkursów związanych z 
imieniem szkoły „Człowiek dla 
człowieka bratem” i „Tutaj kiedyś był 
obóz” 
(2 osobowe delegacje klas) 
 

 
7 czerwca 2023 r. 

/środa/ 
godz. 9.00 – 12.00 

 
 
 
 

godz. 13.00 
 

 

p. K. Rodak – słowo przewodnie 
Samorząd Uczniowski 
Dyrekcja szkoły 
p. S. Goździcki – sztandar szkoły  
Wszyscy nauczyciele 
 
Zespół ds. promocji szkoły  
 
Koordynator – p. E. Piechnik, p. M. 
Serafin, p. H. Piątek 
p. A. Wieczerniak – nagłośnienie 
p. M. Kruk, p. A. Brzezicka, p. A. 
Lemieszek – Kuś, p. A. Roman 
*S.U. 

18. „Nauka przez zabawę” – piknik 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
19 czerwca 2023 r. 

/poniedziałek/                          
godz. 9.00 

 

zespoły przedmiotowe – przygotowanie  
stanowisk 
zespół ds. promocji szkoły – mapa 
atrakcji, koordynacja, wszyscy n-le 

19. 

 
Dzień z wychowawcą klasy 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 
 
 

 

20 czerwca 2023 r. 
/wtorek/  

 

wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele  
 

20. 
Uroczysta Msza św.  kończąca rok szkolny 
2022/2023 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

 
21 czerwca 2023 r. 

/środa/ godz. 10.00 
 

p. D. Wartacz , p. R. Tarnawski – oprawa 
Mszy św. 
x. K. Jędrusiak – przewodniczenie 
p. P. Fijołek – sztandar  szkoły 
Wszyscy wychowawcy klas  
 

 
21. 

 
 

Apel podsumowujący pracę uczniów                           
w II okresie roku szkolnego 2022/2023, 
rozdanie nagród laureatom konkurów 
szkolnych 
 

 
22 czerwca 2023 r. 

/czwartek/ 
godz. 8.30  

– klasy VI – VII;  

Samorząd Uczniowski 
 
Dyrekcja szkoły 
p. S. Goździcki, p. T. Krysztoforski- 
nagłośnienie 



 
godz. 10.00 

- klasy IV – V; 
godz. 11.30   

- klasy I – III 
 

22. 

 
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023: 
Klasy VIII 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) 

• Część artystyczna: 
 
 
 
 
Klasy IV – V 
 
 
 
Klasy VI – VII  
 
 
 
 
Klasy I – III  
 
 
 
 
Oddziały przedszkolne 
 

 
23 czerwca 2023 r. 
/piątek/ godz. 8.00 

 
 
 

23 czerwca 2023 r. 
/piątek/ 

             godz. 10.00 
 
 
 
 
             godz. 11.00 
 
 
 
 
             godz. 12.00 
 
       
 
              
            godz. 16.00 

 
Wychowawcy klas VIII 
Samorząd Uczniowski 
p. D. Grodek – sztandar szkoły 
p. S. Goździcki – nagłośnienie 
p. M. Kruk– dekoracja  
*S.U. 
 
 
p. M. Olszewska –  prowadzenie, część 
artystyczna 
p. D. Grodek – sztandar szkoły 
p. T. Krysztoforski – nagłośnienie 
 
p. E. Krysa – prowadzenie, część 
artystyczna 
p. P. Fijołek – sztandar szkoły 
p. S. Goździecki – nagłośnienie  
 
p. M. Bożemska –  prowadzenie, część 
artystyczna 
p. A. Wieczerniak - sztandar szkoły 
p. D. Piekarczyk – nagłośnienie 
p. M. Kruk, p. K. Ślusarska - dekoracja 
 
Nauczyciele oddziałów przedszkolnych 

* Na każdej uroczystości  państwowej  lub związanej z imieniem szkoły S.U.  odpowiedzialny jest za zapalanie 
znicza pod Dębem Pamięci Ottona Gałązki 


