
PLAN OBCHODÓW ROKU JUBILEUSZOWEGO 
 

 

zadanie termin odpowiedzialni sposób realizacji 

INAUGURACJA OBCHODÓW 
ROKU JUBILEUSZOWEGO 

listopad 
2021 

Joanna Dudek Publikacja informacji na stronie internetowej szkoły. 

dyr. Jolanta Piecuch Baner okolicznościowy. 

KLASOWE OBCHODY                             
60 – TYCH URODZIN SZKOŁY 

listopad 
2021 

wychowawcy Uroczyste „Sto lat” dla Jubilatki. 

listopad 
2021 

wychowawcy 
„A tak to się zaczęło…” - przeprowadzenie zajęć 
poświeconych powstaniu szkoły w oparciu o materiały 
zgromadzone w kronice szkolnej. 

grudzień 
2021 

wychowawcy Wykonanie kartki urodzinowej dla Szkoły. 

NADANIE SZKOLE IMIENIA 

inauguracja 
działań 

styczeń 2022, 
zakończenie 
listopad 2022 

zespół ds. nadania 
szkole imienia 

pod przewodnictwem 
p. Danuty Pilot 

Załącznik  nr 1 – Procedura nadania imienia Szkole 
Podstawowej nr 5 w Pyskowicach. 

HISTORIĘ TWORZĄ LUDZIE 

luty                      
–                      

czerwiec 
2022 

wychowawcy                  
klas 4 - 7 

1. Analiza zapisów kroniki szkolnej na lekcji  
z wychowawcą: 
klasy 7a i 7d – lata 1966 - 1979 
klasy 7b i 7c – lata 1980 - 1989 
klasa 6a – lata 1990 - 1999 
klasy 5a i 5b – lata 2000 – 2009 
klasy 4a i 4b – lata 2010 – 2019 
 
2. Przeprowadzenie wywiadu z bohaterem (bohaterami) 
wydarzeń opisanych na kartach kroniki szkoły                             
(uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły) i opublikowanie            
go na stronie internetowej szkoły (preferowane nagranie): 



klasy 7a i 7d – do końca marca 2022 
klasy 7b i 7c – do końca marca 2022 
klasa 6a – do końca kwietnia 2022 
klasy 5a i 5b – do końca maja 2022 
klasy 4a i 4b – do końca roku szkolnego. 

CO Z NICH/NAS WYROSŁO 

luty                      
–                      

czerwiec 
2022 

wychowawcy                  
klas 8a i 8b, 

Anna Szmajnta 

Prezentacja absolwentów (preferowane zdjęcie                            
i wykonywany zawód) na stronie internetowej szkoły. 

ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE 
do 

października 
2022 

Agata Bielak 
Adam Krawczyk 

Galeria zdjęć z 60 – letniej historii szkoły – prezentacja 
multimedialna na stronie internetowej szkoły. 

KAPSUŁA CZASU 
do 

października 
2022 

Beata Krasówka, 
Mirosław Goliszewski 

wychowawcy                
klas 1 - 3 

Przygotowanie przedmiotów, zdjęć i wiadomości                 
dla przyszłych pokoleń. 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE 
OBCHODÓW                                       
ROKU JUBILEUSZOWEGO 

4 listopada 
2022 

wszyscy nauczyciele Uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. 

DOKUMENTOWANIE 
PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ             
NA STRONIE INTERNETOWEJ 
SZKOŁY i FB 

na bieżąco, 
cały rok 

nauczyciele 
odpowiedzialni                   

za realizację 
poszczególnych 

zadań, 
Beata Krasówka 
Łukasz Włóczyk 

Stworzenie zakładki „Rok Jubileuszowy” na stronie 
internetowej szkoły. 

 


