
Procedura organizacji uroczystości szkolnych obowiązująca w Publicznej Szkole 
Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc oraz Gimnazjum Sióstr 

Zmartwychwstanek im. Siostry Barbary Żulińskiej w Częstochowie 
 
 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 
 

1. Uroczystości szkolne są stałym elementem tradycji i obrzędowości szkolonej. 
 

2. Kalendarz uroczystości szkolnych wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 
na początku każdego roku szkolnego i podaje go do wiadomości uczniów i rodziców zgodnie z 
przyjętymi w szkole zasadami przekazywania informacji. 

 
3. Uroczystości szkolne mogą być prowadzone oddzielnie dla uczniów szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 
 

4. Tematyka akademii szkolnych wynika z bieżących potrzeb oraz realizacji zadań Szkolnego 
Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego oraz Programu Rozwoju Szkoły.     

 
 

 PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

1. Za przygotowanie i przebieg uroczystości szkolnych odpowiedzialni są wyznaczeni nauczyciele.  
 

2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości mają całościowy nadzór nad ich 
przygotowaniem i przebiegiem. 

 
3. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo: 

a. w porozumieniu z nauczycielami, zaangażować uczniów szkoły do organizacji imprezy; 
b. określenia sposobów i form oczekiwanej pomocy ze strony innych nauczycieli, Dyrektora 

Szkoły 
 

4. Do obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie uroczystości należy: 
a. zaplanowanie z dużym wyprzedzeniem działań wymagających przygotowania uroczystości w 

tym odpowiednio wcześniejsze informowanie innych nauczycieli np. o terminie próby; 
b. podejmowanie takich działań organizacyjnych, które nie zakłócają procesu kształcenia;  

( dobór uczniów, terminy prób, wcześniejsze powiadamianie innych nauczycieli o swoich 
potrzebach, odpowiednie nagradzanie uczniów właściwie zaangażowanych w przygotowanie 
uroczystości);  
 

5. Organizator uroczystości szkolnych jest zobowiązany, na co najmniej trzy tygodnie przed jej 
zorganizowaniem, do przedstawienia Dyrektorowi Szkoły harmonogramu i scenariusza imprezy.  
 

6. Organizator uroczystości szkolnej ustala i przygotowuje elementy muzyczne, dekoracje i wystrój w 
porozumieniu z nauczycielem plastyki i muzyki, przestrzegając zasady odpowiednio wcześniejszego 
określenia swoich oczekiwań.  

 
7. Wyznaczeni nauczyciele pomagają organizatorowi w przygotowaniu uroczystości (oprawa 

muzyczna, dekoracja sali, ustawienie krzeseł) oraz ich uprzątnięciu. 
 

 
 
 

 

http://pspkowala.pl/file/procedury/organizacja_apeli_i_uroczystosci%20.pdf%23page=1
http://pspkowala.pl/file/procedury/organizacja_apeli_i_uroczystosci%20.pdf%23page=1


PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH 
 

1. Uroczystości szkolne (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych szkoły 
podstawowej, ślubowanie klas pierwszych gimnazjum, rocznica śmierci bł. Jana Pawła II, 
Niepokalane Poczęcie NMP) rozpoczynane są od wprowadzenia pocztu sztandarowego z 
zachowaniem ceremoniału szkoły, odśpiewania hymnu szkoły. Odpowiednie komendy związane z 
ceremoniałem szkolnym wydawane są przez wyznaczoną osobę. 
 

2. Na pozostałe uroczystości i rocznice patriotyczne pocztu sztandarowego nie wprowadza się. 
 

 
ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

 
1. Przed każdą uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają 

zajęcia.  
 

2. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:  
a) sprawdzić obecność uczniów w klasie,  
b) sprawdzić, czy uczniowie posiadają strój galowy,  
c) odnotować w zeszycie uwag ewentualny brak stroju galowego u ucznia,  
d) przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości 

szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych. 
 

3. Po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a uczniowie 
zajmują wyznaczone miejsca. 
 

4. Nauczyciel zajmuje miejsce razem z uczniami danej klasy. 
 

5. Uczniowie podczas uroczystości mają obowiązek: 
           a) godnego zachowania się podczas wykonywania hymnu państwowego, hymnu szkoły                  
           b) uważnego wysłuchania przekazywanych treści  
 

6. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie opuszczają salę według 
kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas. 
 

7. W dniu, w którym w szkole odbywają się uroczystości uczniowie zobowiązani są do  
Noszenia obowiązującego stroju galowego. 

 
 


