
  

Przewidywany 
termin 

Rodzaj planowanej imprezy Adresaci 

marzec 2018 
Nasze dziedzictwo – konkurs fotograficzno-
plastyczny prezentujący polskie zwyczaje. 

Klasy I – VII  
i przedszkole 

 
Konkurs szkolny 

kwiecień 2018 
1918 – 2018 – 100 lat wolnej Polski - Miejski 

Konkurs Wiedzy o Polsce Niepodległej 
dla  uczniów szkół podstawowych. 

Klasy V – VII 
 
 

Konkurs miejski 

kwiecień/maj 2018 
Dzień Flagi – dekorowanie klas i szkoły 

barwami narodowymi. 

Klasy I – VII  
i przedszkole 

 
Impreza szkolna 

maj 2018 
Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 

3  Maja połączona ze wspólnym śpiewaniem 
piosenek patriotycznych. 

Klasy I – VII 
 

Uroczystość szkolna 

maj 2018 
Udział pocztu sztandarowego w miejskich 

uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

poczet sztandarowy 
Uroczystość miejska 

maj 2018 
Polska bliska a nieznana – rajd rowerowy 

po  nieznanych miejscach Jaworzna. 

Klasy I – VII  
i chętne rodziny 

 
Impreza szkolna 

czerwiec 2018 

Piękna jest nasza mała Ojczyzna – rajd 
rodzinny po okolicach Jaworzna  

i miejscach związanych z ważnymi  
dla miasta Polakami. 

Klasy I – VII  
i chętne rodziny 

 
Impreza szkolna 

czerwiec 2018 
Konkurs na fotografię przedstawiającą piękno 

małej Ojczyzny – Jaworzna i okolic. 
Klasy IV – VII 

Konkurs szkolny 



czerwiec 2018 
Setka na Sto – Sztafetowy Bieg w parku na 
10 000 metrów wykonany przez 100 osób 

po  100 metrów 
 

wrzesień 2018 
Apel z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny 

światowej 
Klasy II – VIII 

Uroczystość szkolna 

wrzesień 2018 

Co to znaczy dziś „być patriotą”? – rozmowy 
uczniów z wychowawcami, przedstawienie 

wyników rozmów w formie plakatu od każdej 
klasy. 

Klasy IV – VIII 
 

Inicjatywa szkolna 

wrzesień 2018 
Ogłoszenie Miejskiego Konkursu Literackiego 

dla uczniów klas VII i VIII 
Klasy VII – VIII 
Konkurs miejski 

październik 2018 
Konkurs recytatorski i piosenki patriotycznej – 

eliminacje do konkursu miejskiego (organizator: 
LOK) 

Klasy VII – VIII 
 

Impreza miejska 

październik 2018 
Panel dyskusyjny dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli oraz zaproszonych gości na temat 
Jak dobrze żyć w Polsce? 

Klasy VI – VIII 
 

Impreza miejska 

październik 2018 
Przygotowanie teatru nauczycielskiego 

we współpracy z innymi szkołami Improwizacje 
Mickiewicza - impresje 

mieszkańcy miasta 
Impreza regionalna 

październik 2018 
Organizacja Miejskiego Konkursu Literackiego 

dla klas VII i VIII 
Klasy VII – VIII 
Konkurs miejski 

październik 2018 
Koncert muzyczny w wykonaniu naszych 

uczniów uczęszczających szkoły muzycznej 
prezentujący utwory polskich kompozytorów 

Klasy IV – VIII 
w ramach Konkursu 

Literackiego 

październik 2018 
Konkurs na prezentację multimedialną „Ojcowie 

Polski Niepodległej” 
Klasy VI – VIII 

Konkurs szkolny 

listopad 2018 
Akademia szkolna z okazji uroczystości  
100- lecia odzyskania Niepodległości 

Klasy I - VII 
Uroczystość szkolna 

maj 2018 
Udział pocztu sztandarowego w miejskich 

uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

poczet sztandarowy 
Uroczystość miejska 

listopad 2018 
Konkurs plastyczny na najwierniej i najciekawiej 

przedstawione godło Polski 

Klasy I – VIII  
i przedszkole 

Konkurs szkolny 

listopad 2018 Zatańczyć dla Niepodległej – bal rodzinny 
Cała społeczność szkolna 

z rodzinami 
Impreza szkolna 

listopad 2018 
Udział zwycięzców eliminacji szkolnych 

w Konkursie recytatorskim i piosenki 
patriotycznej (organizator: LOK) 

Klasy VII – VIII 
 

Konkurs miejski 

listopad 2018 
Wieczornica Patriotyczna powiązana 

z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród 
dla  zwycięzców Konkursu Literackiego 

Uroczystość szkolna 
z zaproszonymi gośćmi 

listopad 2018 

Śpiewanie Miejskie – 11 listopada na Rynku 
w  Jaworznie uczniowie naszej szkoły mogą 

poprowadzić wspólne śpiewanie pieśni 
i  piosenek patriotycznych 

 

Uroczystość miejska – jeśli 
uda się porozumieć  

z organizatorami imprez 
miejskich 

grudzień 2018 
Nasze dziedzictwo – koncert kolęd polskich, 

prezentacja polskich zwyczajów świątecznych 
Klasy I – VIII  
i przedszkola 

 


