UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
Tematyka

Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego

Termin

1 września

„Polski Wrzesień” – rocznica
agresji niemieckiej i
radzieckiej na Polskę

wrzesień

Giełda podręczników

wrzesień

Salon Maturzystów
Pielgrzymka klas
maturalnych

Jubileusz 100 – lecia szkoły

Imprezy towarzyszące
jubileuszowi

22-23 września

23 wrzesień

24-25 września

wrzesień 2016
luty 2017
październik 2016

Forma realizacji
- msza święta
- spotkanie społeczności szkolnej
z radą pedagogiczną
- spotkanie uczniów z
wychowawcami
- 77 rocznica wybuchu II wojny
światowej – udział w
uroczystościach miejskich
- audycja przez radiowęzeł,
- gazetka okolicznościowa,
- lekcje historii, j. polskiego,
godziny z wychowawcą

Odpowiedzialni za
realizację
dyrekcja, wychowawcy klas,
A. Rosół, E. Hess, A.
Drelich, opiekunowie SU,
nauczyciele wych-fiz,
nauczyciele,
ksiądz katecheta
A. Rosół, opiekunowie SU
naucz. historii , j. polskiego,
wychowawcy klas

szkolny kiermasz podręczników

opiekunowie SU,
wychowawcy klas

udział maturzystów w spotkaniach
z przedstawicielami OKE w
Krakowie i oferta uczelni wyższych

wychowawcy klas
maturalnych

pielgrzymka autokarowa
do Częstochowy
- msza święta
- uroczystości w szkole
- bal absolwentów
- piknik rodzinny
- szkolny konkurs „Co wiesz
o Jubilatce”
- podsadzenie krzewu ozdobnego
Maria Skłodowska – Curie przez
społeczność szkolną
- lekcje wspomnień

ksiądz katecheta, A. Rosół,
A. Drelich, wychowawcy
klas maturalnych
dyrekcja, komitet
organizacyjny, wychowawcy
klas, J. Majewska – Lasek,
nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi
A. Kasperek.
A. Nizioł – Strzępek,
opiekunowie SU
byli pracownicy i uczniowie
szkoły

28 września

konkursy, prezentacja kultury
krajów europejskich,

przewodniczący komisji
j. obcych G. Uchman,
nauczyciele języków obcych,
opiekunowie SU

Uroczystości miejskie
Polskiego Państwa
Podziemnego

28 września

udział pocztu sztandarowego
w uroczystościach miejskich

A. Drelich, opiekunowie SU

Dzień chłopaka

29 wrzesień

konkursy, zabawy

opiekunowie SU,
wychowawcy klas

Dzień Języków Obcych

Udział Szkolnego Koła
„Caritas” w Olimpiadzie dla
Niepełnosprawnych
Święto Edukacji Narodowej,
Święto Patronki Szkoły
M. Skłodowskiej – Curie

wrzesień

13-14 października

udział wolontariuszy w integracyjnej
opiekunowie szkolnego koła
imprezie sportowej
„Caritas”
- akademia
- film o patronce szkoły
- szkolny konkurs o patronce szkoły
- prezentacja multimedialna

dyrekcja, B. Pelczar,
wychowawcy klas,
opiekunowie SU, A. Rosół,
L. Rusznica – Bartusik,
J. Walat

Tematyka

Termin

Forma realizacji

Odpowiedzialni za
realizację
R. Kocój, A. Rosół,
opiekunowie SU, wych. klas I
ksiądz katecheta, A. Rosół,
A. Drelich A. Olszewska –
Maślanka, opiekunowie SU

Przyjęcie uczniów klas I
do wspólnoty szkolnej

październik

- ślubowanie uczniów kl I
- impreza okolicznościowa

Dzień papieski

październik

udział w uroczystościach miejskich

Wszystkich Świętych

listopad

- opieka nad grobami zasłużonych
dla miasta Rzeszowa, byłych
pracowników szkoły,
- porządkowanie grobów,
- kwesta na cmentarzach,
wypominki nauczycielskie

wychowawcy klas, A. Rosół,
ks. katecheta, opiekunowie
„Caritas”, opiekunowie SU

Konferencja naukowa
absolwentów szkoły

listopad

konferencja dla uczniów szkoły

M. Bury,
M. Kruczek - Grochala

Dni kultury chrześcijańskiej

listopad

udział w uroczystościach
środowiskowych

Narodowe Święto
Niepodległości

Powstanie Listopadowe –
185 rocznica
Andrzejki klasowe
Mikołajki szkolne
XXV Jubileuszowa Sesja
popularnonaukowa
„Młodego Ekonomisty”
35 rocznica wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce

Wigilia szkolna

Powstanie Styczniowe

11 listopada

listopad

listopad
grudzień

13 grudnia

grudzień

22 grudnia

styczeń

A. Drelich,
ksiądz katecheta, A. Rosół
R. Wilczyńska - program,
R. Halaburda-referat, A.
- akademia szkolna,
Rosół, opiekunowie SU,
- udział w uroczystościach miejskich opieka nad poczt. sztandar.A. Pasternak-Salamon,
wychowawcy klas
- audycja radiowa
R.Halaburda, opiekunowie
- gazetka okolicznościowa,
SU, wychowawcy klas,
- lekcje historii, j. polskiego,
nauczyciele historii,
godzina z wychowawcą,
biblioteki i j. polskiego
opiekunowie SU,
wróżby andrzejkowe
wychowawcy klas
opiekunowie SU,
spotkanie z św. Mikołajem
wychowawcy klas
w klasach
sesja dla uczniów z województwa
podkarpackiego
- audycja przez radiowęzeł,
- godz. z wychowawcą,
- gazetka okolicznościowa
- lekcje historii i wos-u

M. Kruczek - Grochala,
G. Sarama, opiekunowie SU,
nauczyciele przedmiotów
zawodowych
A. Drelich, wychowawcy
klas, nauczyciele historii
i wos – u.

O.Polońska - program,
opiekunowie SU , ksiądz
katecheta, B. Gawlik,
- opłatek szkolny,
E. Hess, A. Rosół ,
- spotkanie społeczności szkolnej
A. Olszewska – Maślanka,
z seniorami i zaproszonymi gośćmi
J. Walat, A. Kasperek – 2th,
D. Zajchowska – 3bt
nauczyciele wf,
wychowawcy klas
- gazetka okolicznościowa,
opiekunowie SU, A. Ozga,
- audycja przez radiowęzeł,
naucz. biblioteki, historii,
- lekcje historii, j. polskiego, godzina j. polskiego, wychowawcy
z wychowawcą
klas

Tematyka

Studniówka 2017

Walentynki szkolne

Termin

18 lutego

luty

Forma realizacji

bal klas maturalnych
XVII Walentynkowy Turniej Piłki
Siatkowej

Odpowiedzialni za
realizację
Rada Rodziców, dyrekcja,
wychowawcy klas
maturalnych,
naucz. wych. fiz.
E. Hess, naucz. wych. fiz.

Święto Kobiet

marzec

koncert życzeń przez radiowęzeł
szkolny

Powstanie Kościuszkowskie

marzec

audycja przez radiowęzeł, gazetka
okolicznościowa, lekcje historii,
języka polskiego, godziny
z wychowawcą

Rekolekcje Wielkopostne

marzec

nabożeństwa modlitewne, filmy
o tematyce religijnej, prelekcje,

R. Halaburda, S. Działo,
G. Sarama, A. Rosół,
A. Niedbalec, G. Uchman,
opiekunowie SU
A.Pasternak-Salamon,
opiekunowie SU,
nauczyciele historii, wos,
j. polskiego i biblioteki
szkolnej, wychowawcy klas
ksiądz katecheta, A. Rosół,
wychowawcy klas,
opiekunowie SU

Giełda pracy dla klas
maturalnych

marzec

spotkanie z przedstawicielami
zakładów pracy, oferty, broszury

nauczyciele doradztwa
zawodowego

„Golgota Wschodu” Katyń

Dzień otwarty szkoły

kwiecień

gazetka okolicznościowa, godziny
z wychowawcą, uroczysty apel

maj

koncert, zwiedzanie szkoły przez
gimnazjalistów, imprezy
towarzyszące.

Pożegnanie klas maturalnych

28 kwietnia

- msza święta dla abiturientów,
- akademia-spotkanie z dyrekcją
szkoły i wychowawcami, rozdanie
świadectw ukończenia szkoły,
dyplomów i nagród, listów
gratulacyjnych, pożegnanie przez
klasy młodsze

Święto uchwalenia
Konstytucji 3-Maja

27 kwiecień
3 maj

akademia szkolna
udział w uroczystościach miejskich

maj

gazetka okolicznościowa, życzenia
dla mam - audycja radiowa

Dzień Matki

ksiądz katecheta, A. Rosół,
wychowawcy klas,
nauczyciele biblioteki
szkolnej, nauczyciele historii
i j. polskiego, SU
J. Majewska-Lasek –
program artystyczny,
opiekunowie SU, zespół
ds. promocji szkoły,
dyrekcja, ksiądz katecheta,
A. Rosół, opiekunowie SU,
pożegnanie przez
wychowawców –
M. Turzańska pożegnanie
przez młodsze klasyM. Sarna-Galli, pożegnanie
przez uczniów klas
maturalnych –R.Wilczyńska,
D. Zajchowska,
J. Majewska-Lasek
A .Ozga-Myc– program, R.
Halaburda- referat A. Drelich
(opieka nad poczt. sztandar.),
opiekunowie SU,
wychowawcy klas,
nauczyciele historii
i j. polskiego, A. Rosół
opiekunowie SU,
wychowawcy klas

Tematyka
Dzień Sportu Szkolnego

Uroczyste zakończenie roku
szkolnego

Wycieczki turystycznokrajoznawcze, tematyczne,
okolicznościowe,
przedmiotowe i integrujące
młodzież

Termin

Forma realizacji

Odpowiedzialni za
realizację

czerwiec

rozgrywki i konkursy sportowe,
popisy umiejętności

E. Hess,
nauczyciele wych, fiz.

23 czerwca

- msza św. w Kościele
Garnizonowym,
- spotkanie młodzieży z dyrekcją
szkoły, wychowawcami klas
i pracownikami szkoły, rozdanie
świadectw, dyplomów i nagród

dyrekcja, ksiądz katecheta,
A. Rosół, A. Drelich,
wychowawcy klas,
opiekunowie SU, Sz. Dusza,
nauczyciele wych. fiz.

wycieczki 1 – 3 dniowe, rajdy,
wrzesień - czerwiec wycieczki piesze i rowerowe,
ścieżki zdrowia, pielgrzymki

wychowawcy klas,
opiekunowie SU,
opiekunowie kół
i stowarzyszeń

