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1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

Każdego roku 1 września odbywa się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku 

szkolnego. W tym dniu goszczą w naszej szkole zaproszeni goście. Uczniowie pod kierunkiem 

wyznaczonego nauczyciela przygotowują program artystyczny. 

2. Dzień Edukacji Narodowej 

14 października odbywa się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas starszych. 

3.  Święta narodowe 

Uczestniczymy w szkolnych i miejskich obchodach świąt państwowych: 

Święta Odzyskania Niepodległości 

Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Święta Dnia Flagi 

Na uroczystości miejskie wyjeżdża reprezentacja uczniów ze Sztandarem Szkoły  

z opiekunem. 

 

4. Ślubowanie klasy pierwszej 

 

Każdego roku jesienią najmłodsi uczniowie przyjmowani są do społeczności 

szkolnej.Uczniowie ślubują, powtarzając tekst przyrzeczenia, na sztandar Szkoły. Pasowania 

na ucznia dokonuje dyrektor szkoły poprzez położenie na ramieniu adepta ogromnego 

ołówka, symbolu rozpoczynającej się drogi edukacji. Uczniowie klasy pierwszej przygotowują 

występy artystyczne, bawią się, radują, by wesoło rozpocząć ten najważniejszy etap życia. W 

tym niezwykłym momencie najmłodszym towarzyszą zaproszeni rodzice. 

 

5. Andrzejki 

Są dniem jedynym w całym roku, kiedy w gronie znajomych oddajemy się we władanie 

magii,wróżbom i przepowiedniom. Po południu klasy organizują sobie wieczorek z 

przygotowanym przez uczniów poczęstunkiem, wróżbami i zabawą przy muzyce. 

6. Mikołajki 

6 grudnia uczniowie przychodzą ubrani w kolorze czerwonym, dominują czapki mikołajowe. 

W klasach I –III odbywa się spotkanie z Mikołajem, a uczniowie klas IV – VIII obdarowują się 

prezentami dla wcześniej wylosowanej osoby. 
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7. Pieczenie świątecznych pierników. 

Na początku grudnia uczniowie klas I – III pieką świąteczne pierniki, które są ozdabianei 

przeznaczone na Szkolny Bożonarodzeniowy Kiermasz. Na pieczenie i ozdabianie pierników 

zapraszani są także rodzice uczniów. 

8. Szkolny Bożonarodzeniowy Kiermasz 

Kiermasz organizowany jest dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia. W organizację 

kiermaszu zaangażowani są rodzice oraz cała społeczność szkolna. 

9. Bieg Bożonarodzeniowy 

Bieg odbywa się tuż przed świętami. W tym dniu uczniowie przebierają się za świąteczne i 

zimowe postacie. W tych strojach organizowany jest bieg z choinką a także ubieranie choinki 

przed szkołą, ozdobami wykonanymi przez uczniów. Bieg kończy się zjedzeniem kiełbaski z 

grilla i wypiciem ciepłej herbaty. Dzień jest pełen radości i humoru.  

10. Wigilia szkolna – Jasełka – Mikołaj 

Wspólna Wigilia w naszej szkole jest niezwykłym dniem. Jest to bardzo uroczysty i 

wzruszający dzień. Poszczególne klasy wspólnie z wychowawcami organizują spotkania 

opłatkowe, dzieląc się opłatkiem i składając sobie bożonarodzeniowe życzenia. Cała 

społeczność szkolna, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i zaproszeni goście oglądają 

przygotowane przez uczniów Jasełka. Odbywa się także wspólne kolędowanie oraz spotkanie 

z Mikołajem. 

11. Dzień Babci i Dziadka 

Na tą wyjątkową uroczystość przychodzą babcie i dziadkowie naszych uczniów z klas I – III. 

Uczniowie pod kierunkiem wychowawczyń przygotowują program artystyczny. Po występie 

dzieci składają życzenia i wręczają prezenty. Zaproszeni goście uczestniczą w poczęstunku, 

który przygotowują rodzice. 

12. Bal Przebierańców 

W ostatni tydzień przed feriami w godzinach popołudniowych odbywa się Bal 

Przebierańców. Wszyscy przebrani uczniowie prezentują się w swoich strojach i  otrzymują 

upominki. W każdej grupie wiekowej: klasy I – III i klasy IV – VIII wybierany jest król i królowa 

balu, którzy otrzymują symboliczne korony. Podczas balu organizowane są konkury w 

których biorą udział wszyscy uczniowie, w nagrodę otrzymują słodycze. W tę uroczystość 

bardzo angażują się rodzice. 
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13. Walentynki 

To święto zakochanych, kochanych, kochających, podkochujących się, kochliwych. 

Walentynkowe wyznanie można ukradkiem (lub nie) włożyć do specjalnie przygotowanej na 

tę okazję skrzynki. Kolorowe listy, serduszka, roznoszą „amorki”. W tym dniu obowiązuje 

ubranie w kolorze czerwonym – symbol miłości i życzliwości. 

14. Dzień Kobiet i Dzień Chłopca 

8 marca i 9 marca obchodzimy w naszej szkole Dzień Kobiet i Dzień Chłopca. W tych dniach 

wszyscy chłopcy i wszystkie dziewczynki prezentują program artystyczny. Wręczane są także 

upominki – niespodzianki. 

15. Pierwszy Dzień Wiosny oraz Dzień Samorządności. 

21 marca jest dniem prawie całkowicie oddanym we władanie uczniów, w tym dniu 

Samorząd Uczniowski staje się Gronem Pedagogicznym, pracownikami obsługi, a dyrektor, 

nauczyciele, pracownicy obsługi – uczniami. Pani dyrektor na ręce przewodniczącej 

Samorządu Uczniowskiego przekazuje symboliczny klucz do zarządzania szkołą.  Po dwóch 

godzinach lekcyjnych uczniowie z każdej klasy przedstawiają, wcześniej przygotowane 

piosenki, wiersze, hasła na temat powitania wiosny. Następnie cała społeczność szkolna 

udaje się w barwnym korowodzie na spacer ulicami Suliszewa. Niosą papierową kukłę Panny 

Marzanny, kolorowe transparenty, śpiewają, hałasują, by w ten sposób przegonić zimę. Na 

koniec wszyscy spotykają się przy ognisku, aby upiec kiełbaski. 

16. Kiermasz wielkanocny 

Kiermasz organizowany jest dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi. W organizację 

kiermaszu zaangażowani są rodzice oraz cała społeczność szkolna.  

17. „Nasz patron” 

Co roku w maju społeczność Szkoły obchodzi Dzień Patrona. Święto to przybiera różne 

formy, zawsze jednak związane jest z poznawaniem życiorysu poety oraz jego twórczości. W 

klasach I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego biorą udział w konkursie recytatorskim.  

W klasach IV – VIII odbywa się konkurs wiedzy o twórczości Jana Brzechwy. 

18. Festyn „Zawsze razem” 

W ostatnią sobotę maja odbywa się Festyn rodzinny. Na tę okoliczność przygotowywany jest 

program artystyczny dla rodziców. Organizowane są zabawy sportowe i inne atrakcje. Dużym 

zainteresowaniem cieszy się Loteria. W ten dzień bardzo angażują się rodzice oraz Przyjaciele 

Szkoły. 
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19. Dzień Dziecka 

W ten szczególny dzień organizowany jest wyjazd wszystkich uczniów w plener. Ten dzień 

spędzamy na sportowo i wesoło. Jest ognisko, słodki poczęstunek oraz lody. 

20. Bal ósmoklasisty 

Uczniowie klas ósmych kończą edukację w pięknym stylu. W ostatnim tygodniu przed 

zakończeniem szkoły wychowawca wraz z uczniami i rodzicami przygotowuje uroczyste 

spotkanie. Spotkanie rozpoczyna się od posadzenia drzewka lub krzewu w obrębie szkoły. 

Następnie ósmoklasiści przedstawiają swój program artystyczny. Po ich występie, 

siódmoklasiści żegnają swoich starszych kolegów i następuje wspólny poczęstunek 

przygotowany przez rodziców. Te ostatnie chwile nasi ósmoklasiści spędzają z młodszymi 

kolegami i koleżankami na wspólnej dyskotece klas IV – VIII. 

21. Tablo absolwentów 

Uczniowie kończący Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie przygotowują 

na pożegnanie tablo i wręczają dyrektorowi szkoły.  

 

 

 

TRADYCJE I ZWYCZAJE W PRZEDSZKOLU 

 

1. Uroczyste obchodzenie urodzin - dzień urodzin dziecka jest w grupie świętem. 

Wszyscy składają jubilatowi życzenia, śpiewamy w kole „Sto lat”,  bawimy się w jego 

ulubione zabawy. Wręczanie laurek wykonanych przez dzieci, poczęstunek. 

2. Powitanie Jesieni – szukanie oznaków jesieni na spacerze. Wykonywanie prac 

plastycznych związanych z tematyką jesienną. 

3. Dzień Przedszkolaka – święto obchodzone 20 września dla popularyzacji 

wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości 

społecznej. Dzień Przedszkolaka spędzany jest głównie na zabawie, dzieci uczą się 

wspólnie Hymnu Przedszkolaka. 

4. Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada obchodzone jest święto Pluszowego Misia. 

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie 
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przemija. Tego dnia każde dziecko przynosi do przedszkola swojego przyjaciela- 

Misiem.  Wspólne zabawy z pluszakami. 

5. Andrzejki – poznanie tradycji andrzejkowych, wróżby, poczęstunek i wspólna 

zabawa.  

6. Spotkanie ze Św. Mikołajem - ten dzień jest oczekiwany przez wszystkich.  Św. 

Mikołaj pamięta o dzieciach, w wielkim worze ma prezent dla każdego. 

7. Pieczenie i ozdabianie pierników świątecznych – w tym dniu do przedszkola zostają 

zaproszeni rodzice i wspólnie z dziećmi dekorują bożonarodzeniowe pierniki. 

8. Jasełka i spotkania wigilijne – wspólne kolędowanie, dzieci przedstawiają Jasełka 

zaproszonym gościom – przede wszystkim rodzicom.  

9. Bal przebierańców – wszystkie dzieci przychodzą przebrane w wymarzone stroje. 

Odbywa się wspólna zabawa, tańce, konkursy, poczęstunek.  

10. Dzień Babci i Dziadka - w tym dniu gościmy w przedszkolu bardzo ważne 

osobistości: Babcie i Dziadków naszych przedszkolaków. Dzieci upominkami 

samodzielnie przygotowanymi,  ciepłym wierszem, inscenizacją dziękują Dziadkom 

za to, że są najwspanialsi na świecie. Jest też w przedszkolu czas na miły poczęstunek 

przy wspólnym stole. 

11. Dzień kobiet – krótki występ chłopców dla dziewczynek, wręczenie własnoręcznych 

upominków. 

12. Dzień chłopców - – krótki występ dziewczynek dla chłopców, wręczenie 

własnoręcznych upominków. 

13. Walentynki – dzień miłości i wzajemnej życzliwości, dzieci przychodzą ubrane na 

czerwono, wykonanie „Walentynek”. 

14. Powitanie wiosny – przygotowanie kolorowych opasek na głowę, śpiewanie piosenek 

witających nową porę roku, wspólne zabawy, pieczenie kiełbasek. 

15. Dzień Mamy i Taty- spotykamy się w tym dniu z rodzicami. Dzieci przygotowują 

upominki i program artystyczny, wspólnie się bawimy. Jeśli pogoda sprzyja, spotkania 

odbywają się w ogrodzie. Jest to doskonała okazja, aby lepiej się poznać i 

zaprzyjaźnić. 

16. Dzień Dziecka - tego święta nie można pominąć w żadnym przedszkolu!  To dzień 

pełen radości, upominków, zabaw, sportu i różnych niespodzianek. 

17. „Nasz patron” – udział w konkursie recytatorskim 

18. Uroczyste pożegnania starszaków i zakończenie roku szkolnego - podczas tej 

uroczystości jest trochę smutku pożegnania, ale więcej dumy i radości, że oto już 
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nasze niedawne maluchy tyle potrafią i są gotowe do nowych, szkolnych wyzwań. 

Wszystkim dzieciom zostają wręczone dyplomy ukończenia przedszkola, bądź 

dyplomy super przedszkolaków oraz pamiątek książkowych. 

 

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu 11 października 2021r. 

 

 


