
KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2013/2017 
 

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 

4 listopada 

    Uroczystość pasowania na Ucznia Szkoły Polskiej 
 
 Finał Roku Juliana Tuwima w SPK w Budapeszcie: 

 występ grupy dzieci romskich pod kierunkiem Tünde Trojan  
- interpretacja wiersza pt. „Lokomotywa” w wersji 
węgierskojęzycznej 

 konkurs recytatorski dla uczniów kl. I i II SP 
  

 
 

 
 

10 listopada ND 
Dom Polski, godz. 11.30 

 

11 listopada PN 
godz. 11.00 

 

12 -13 listopada 

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości      
 
Program artystyczny pt. „Nasza niepodległa”  
w wykonaniu uczniów i rodziców naszej szkoły 
 

Udział delegacji szkolnej w uroczystości złożenia wieńców pod 
tablicą J. Piłsudskiego 
 

Patriotyczne karaoke – nauka pieśni legionowych 
 

16 listopada 
godz. 9.30 – 12.30 

(sobota) 

 

 Warsztaty z pisania artykułów do Wikipedii  

 
Opracowanie przez uczniów wspólnego artykułu w Wikipedii na 
temat polskiej szkoły działającej w Balatonboglár   
(kolejny etap projektu „Szukamy śladów polskości na Węgrzech” - 
dokumentacja) 
 

25 – 27 listopada Andrzejki – wróżby    

 

 
 
 

29 listopada 
piątek, godz. 10.00- 13.00 

 
30 listopada 

sobota, godz. 15.00- 18.00 

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i rodziców 

Szkolenie „Praca z dzieckiem dwujęzycznym”      

 
Prowadzący:  prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska 



27 listopada – 18 grudnia 

 

 Akcja charytatywna „Dzieci dzieciom”  

i 
„Juniorzy Seniorom”  

 

25 listopada – 9 grudnia 

 

   Konkurs na kartkę bożonarodzeniową     

 

2 – 4 grudnia 

   „Stroimy świątecznie naszą szkołę”    
 

Warsztaty rękodzielnicze  (przygotowanie ozdób świątecznych, 
stroików, itp.).  Świąteczny wystrój szkoły 
 

 
9 – 11 grudnia 

 

Szkolne Wigilie Bożego Narodzenia     
 

Jasełka i koncert kolęd polskich 
Wizyta św. Mikołaja 
 

14 / 15 grudnia * 

Świąteczny prezent !!!     

 

Spektakl rodzinny pt. „Choinka” w wykonaniu teatru 
Krzysztofa Falkowskiego z Krakowa 

 
Po spektaklu odbędą się warsztaty teatralno-językowe 

 
* Termin spektaklu może jeszcze ulec przesunięciu 

16 – 18 grudnia 

 

      Opowiadania Bożonarodzeniowe     
 

najładniejsze głośne czytanie (konkurs) 
 

19 grudnia  CZW  – 
6 stycznia  PN 

   Przerwa świąteczna 
 

7 stycznia, wtorek 

 

Pierwszy dzień zajęć dydaktycznych po przerwie świątecznej 

 
 


