Uroczystości i imprezy szkolne

WYKAZ IMPREZ
I UROCZYSTOŚCI
OGÓLNOSZKOLNYCH
w Zespole Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki

Rodzaj imprezy lub uroczystości

Termin
realizacji

Organizator

I. Uroczystości coroczne, związane z kalendarzem roku
szkolnego i kalendarzem świąt

wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego (wg opracowanego scenariusza)

Dyrekcja, nauczyciele
wf

październik

Dzień Edukacji Narodowej (forma realizacji wg propozycji
organizatorów)

Grupa kabaretowa lub
teatralna, komisja
socjalna

grudzień

Dzień Patrona „Tadeuszki” – program artystyczny lub inna forma np.
widowisko słowno-muzyczne, konkurs wiedzy o życiu patrona

Kl. III, wychowawcy

Wigilia Szkolna

komisja socjalna,
grupa teatralna i

-

„Opłatek” – spotkanie nauczycieli, nauczycieli emerytowanych,
pracowników szkoły, wspólne kolędowanie i program jasełkowy;

-

czerwiec

pantomimiczna,
katecheci

„Opłatek klasowy” – spotkanie wychowawców z uczniami

Uroczyste pożegnanie klas maturalnych – wg scenariusza

Kl. III,

opracowanego przez Dyrekcję szkoły

Dyrekcja

Dzień Sportu Szkolnego

nauczyciele wf

Zakończenie roku szkolnego – wg opracowanego scenariusza

Dyrekcja, nauczyciele
wf

II. Uroczystości związane z wydarzeniami historycznymi

listopad

maj

Święto Niepodległości – uroczysty apel z odezwą do młodzieży, raut

nauczyciele,

niepodległościowy w świetlicy szkolnej (wg scenariusz opracowanego
przez nauczycieli i Dyrekcję szkoły)

Samorząd Uczniowski

Rocznica Konstytucji 3 Maja – wg projektu organizatorów

nauczyciele

III. Rekolekcje szkolne

grudzień lub
marzec

spotkania rekolekcyjne w kościele

Dyrekcja, katecheci

IV. Imprezy kulturalne i artystyczne organizowane w szkole

wrzesień

Pasowanie pierwszoklasistów (wg opracowanego scenariusza)

Kl. II

październik

Połowinki – dyskoteka szkolna

Kl. III

listopad

Andrzejki – dyskoteka szkolna

Samorząd Uczniowski

styczeń

Studniówki

klasy maturalne,
rodzice, wychowawcy

luty

Konkurs recytatorski

grupa teatralna,
nauczyciele języka
polskiego

Walentynki – program artystyczny wg opracowanego scenariusza

grupa kabaretowa,
Samorząd Uczniowski

marzec

Ogólnoszkolny konkurs ortograficzny – „O złote pióro”

nauczyciele języka
polskiego

kwiecień

Wystawa prac geodezyjnych

nauczyciele-geodeci

Konkurs Wiedzy o Wynalazczości

nauczyciele

Dni Otwarte Szkoły – wg opracowanego scenariusza

grupa promocji

Wiosenny Turniej Klas I

Kl. II

Światowy Dzień Książki

Szkolne Centrum
Informacji

V.
V. Przedstawienia kabaretowe i teatralne, montaże literacko – muzyczne, występy zespołu muzycznego i
wokalnego, programy autorskie, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

wg potrzeb

realizacja według opracowanych scenariuszy

wg potrzeb

VI. Imprezy kulturalne organizowane przez placówki kultury, w których uczestniczą uczniowie ZSB

wrzesień

Winobranie – koncert i przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Regionalne Centrum
Animacji i Kultury

listopad

Festiwal Pieśni Patriotycznej – Gorzów (występ zespołu wokalnego i
muzycznego)

Urząd Marszałkowski

styczeń

Wojewódzkie Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych –

Regionalne Centrum

prezentacje programu świątecznego

Animacji i Kultury

marzec

Lubuski Festiwal Piosenki – prezentacje uczniów ZSB

ZOK „Amfiteatr”

kwiecień

Wojewódzki Konkurs Recytatorski – prezentacje uczniów ZSB

ZOK „Amfiteatr”

czerwiec

Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych - Inowrocław

Urząd Miasta w
Inowrocławiu

cały rok

Koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Miasto Zielona Góra

