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PROCEDURA ORGANIZACJI  

UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA 

ROKU SZKOLNEGO 

w oddziałach przedszkolnych 

 i w klasach 1-8 
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PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI KOŃCZĄCEJ ROK SZKOLNY  

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH i W KLASACH 1-8 

 

1. Termin uroczystości zakończenia roku szkolnego odbywa się zgodnie z kalendarzem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora 

szkoły.   

2. W uroczystości biorą udział: 

- Dyrekcja; 

- dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieka wychowawców; 

- uczniowie klas 1-3 pod opieką wychowawców; 

- uczniowie klas 4-8 pod opieką wychowawców; 

- osoby odpowiedzialne za Sztandar Szkoły; 

- chętni nauczyciele; 

- chętni rodzice; 

- inne zainteresowane osoby. 

3. Za przygotowanie i przebieg uroczystości zakończenia roku szkolnego odpowiedzialni 

są wychowawcy klas 3 i 8. 

4. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego 

mają całościowy nadzór nad ich przygotowaniem i przebiegiem.  

5. Nauczyciele organizujący uroczystość zakończenia roku szkolnego mają prawo:  

- w porozumieniu z innymi wychowawcami klas zaangażować uczniów szkoły do 

organizacji apelu;  

- określić sposoby i formy oczekiwanej pomocy ze strony innych nauczycieli lub 

Dyrekcji szkoły.   

6. Do obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie uroczystości zakończenia 

roku szkolnego należy:  

- zaplanowanie z dużym wyprzedzeniem działań wymagających przygotowanie apelu, 

w tym odpowiednio wcześniejsze poinformowanie innych nauczycieli na przykład o 

terminie prób;  

- podejmowanie takich działań organizacyjnych, które nie zakłócają procesu kształcenia 

/dobór uczniów, terminy prób, wcześniejsze powiadamianie innych nauczycieli o 

swoich potrzebach /.   
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7. Organizatorzy uroczystości zakończenia roku szkolnego zobowiązani są, na co najmniej 

pięć dni przed jego zorganizowaniem, do przedstawienia Dyrektorowi szkoły 

harmonogramu - scenariusza imprezy.   

8. Sprzęt nagłaśniający rozkłada nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły.  

9. Organizator uroczystości zakończenia roku szkolnego ustala i przygotowuje oprawę 

muzyczną, elementy dekoracji i wystroju w porozumieniu z innymi nauczycielami, 

przestrzegając zasadę odpowiednio wcześniejszego określenia swoich oczekiwań.   

10. W dniu, w którym w szkole odbywa się uroczystość zakończenia roku szkolnego, 

uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego:  

- chłopcy - białe koszule i ciemne spodnie,  

- dziewczynki - białe bluzki i czarne lub granatowe spódniczki.   

 

 PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI SZKOLNEJ  

 

Część oficjalna  

1. Uroczystość szkolna rozpoczyna się od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego z 

zachowaniem ceremoniału szkoły.  

2. Za prowadzenie apelu odpowiedzialny jest uczeń klasy 3 lub 8. 

3.  Apel rozpoczyna się od zaśpiewania czterech zwrotek hymnu Polski. 

4. W trakcie apelu Dyrektor szkoły wręcza wszystkim dzieciom z oddziału 

przedszkolnego pamiątkowe książeczki. 

5. W trakcie apelu Dyrektor szkoły wręcza wszystkim uczniom klasy 3 książki i 

pamiątkowe dyplomy ukończenia I etapu edukacji. 

6. W trakcie apelu Dyrektor szkoły wręcza wszystkim uczniom klasy 8 pamiątkowe 

dyplomy i puchary ABSOLWENTA. 

7. W trakcie apelu Dyrektor szkoły wręcza wszystkim uczniom klas 1, 2, 4, 5, 6, 7 

pamiątkowe książki. 

8. Dyplomy, puchary, książki kupowane są przy wsparciu finansowym Rady Rodziców. 

9. Po wręczeniu książek, pucharów, osoba odpowiedzialna za prowadzenie apelu, 

wyprowadza Poczet Sztandarowy. 
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Część artystyczna 

1. Za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialni są wychowawcy klas 3 i 8. 

2. Wychowawcy klas 1, 2, 4, 5, 6, 7 w porozumieniu z wychowawcami klas 3 i 8 

zobowiązani są do przygotowania jednej z form wystąpienia uczniów /wierszyk, 

taniec/piosenka/skecz/. 

3. Po zakończeniu części artystycznej uczniowie pod opieką wychowawców opuszczają 

miejsce zorganizowanej uroczystości według uzgodnionej kolejności i udają się do 

wcześniej wyznaczonych przez Dyrektora szkoły klas (Krasnoludki, Mali Odkrywcy, 

klasa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

Wręczanie świadectw 

1. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy z wychowawców wręcza uczniom 

świadectwa szkolne poświadczając odbiór podpisem ucznia na wcześniej 

przygotowanych listach. 

2. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy z uczniów podczas apelu otrzymuje książkę 

będącą lekturą w klasie programowo wyżej. 

3. W dniu zakończenia roku szkolnego niedopuszczalne jest wręczanie dzieciom i 

uczniom klas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8  innych upominków poza wyżej wymienionymi. 

4. Nauczyciel, który chce wręczyć swoim uczniom pamiątkę sentymentalną może tego 

dokonać, ale w innym dniu niż zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedurę przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 3 czerwca 2020 roku 

 


