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1.  Dzień chłopaka ( życzenia przez radiowęzeł) czekolady  dla nauczycieli 28 września 
2.  Pasowanie na uczniów dla  klas I  październik 

3.  Dyskoteka integracyjna , otrzęsiny dla klas IV, VII  11 października 

4.  Święto Komisji Edukacji Narodowej (glosowanie na nauczycieli) 12 października 

5.  Halloween dla klas I ,zabawa językowa październik-listopad  

6.  Halloween dla klasy VII, VIII i gimnazjum ( wieczór horroru ) 31 października  

7.  Andrzejki ( dyskoteka z wróżbami dla SP,  konkurs na najciekawszą wróżbę) 29 listopada 

8.  Dzień zawodów – losowanie klas Konkurs na prezentację o zawodzie listopad 

9.  Świąteczne dekorowanie szkoły 4 grudnia 

10.  Mikołajki [,ogłoszenie  konkursu na najpiękniej ustrojoną salę dla klas szkoły podstawowej 
czapki mikołajkowe, poczta mikołajkowa ] 

6 grudnia 
 

11.  Mikołajki na 4 łapy- zbiórka dla zwiarząt  gudzień 

12.  Dzień kolorowych skarpetek grudzień 

13.  Finał WOŚP.    styczeń 
 

14.  Bal karnawałowy – dyskoteka – bal przebierańców 
 

luty 
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15.  Walentynki. Poczta walentynkowa. Konkurs na najlepsze miłosne wyznanie 14-15 lutego  

16.  Wieczór filmowy: komedie romantyczne luty 

17.  Dzień bezpiecznego Internetu 9 lutego 
 

18.  Dzień kolorowych paznokci (klasy trzecie gimnazjum) Każdy pierwszy piątek miesiąca 

19.  Dzień bez telefonu. 1 marca 

20.  Piżamowy dzień marzec 

21.  Dzień kobiet –życzenia przez radiowęzeł, czekolady dla nauczycielek marzec 

22.  Turniej w PUBG mobile kwiecień 

23.  Wielkanoc- ustrojenie szkoły kwiecień 

24.  21 marca Dzień wiosny- kolorowe  przebranie (losowanie), żart przez radiowęzeł Konkurs na 
najzabawniejsze zdjęcie klasowe 

21 marca 

25.   Dzień Ziemi ubiór na zielono , konkurs fotograficzny „ Strój ekologiczny” 23 kwietnia 

26.  Turniej FIFA maj 

27.  1 czerwca Dzień Dziecka, konkurs na portret patrona, festyn i zabawy dla najmłodszych 1 czerwca 

28.  Wybory do Samorządu Uczniowskiego  
 

11 czerwca 

29.  Noc  w szkole czerwiec 
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30.  Kredą po asfalcie- akcja promocyjna czerwiec 

31.  Rajd rowerowy maj/ czerwiec 

32.  Pierwszoklasiści na dziedzińcu- gra maj/czerwiec 

33.  Dzień cosplay czerwiec 

 


