
Harmonogram uroczystości i działań okolicznościowych w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – rok szkolny 2022/2023 

 

Imprezy, uroczystości, 

akademie 

Założenia i formy realizacji Termin 

 

Dzień Głuchego  

 Projekcja filmów w grupach 

wiekowych. Wyjazd na tor 

saneczkowy.   Wspólne  „grillowanie” 

na „wolnym powietrzu”. Zabawa  

w świetlicy internatu ( dyskoteka, gry  

i zabawy, zespołowe malowanie w 

dużym formacie ). 

Wrzesień 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

Uroczysta akademia, przekazanie 

życzeń dla pracowników Ośrodka,  

opracowanie gazetek tematycznych 

Październik 

 

Święto Zmarłych 

 

Rocznica Odzyskania 

Niepodległości 

 

Andrzejki 

Wizyty  na cmentarzach i miejscach 

pamięci. Zapalenie zniczy, prace 

porządkowe na grobach. 

Uroczysta akademia , gazetki 

okolicznościowe. 

 Zabawa w internacie: lanie wosku, 

wróżby andrzejkowe, konkursy  

i zabawy. 

Listopad 

 

 

 

 

Mikołajki 

 

Boże Narodzenie, 

powitanie Nowego Roku 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

imprezy mikołajkowej. Wizyta                        

z prezentami młodzieży z II LO. 

„Spotkanie wigilijne” , uroczysta 

kolacja i „Jasełka”.  

Składanie życzeń świątecznych                       

i noworocznych Dyrekcji, 

pracownikom   oraz uczniom. 

Grudzień 

 

 

 

 



Zabawa Noworoczna 

 

 

Dzień Babci 

Dzień Dziadka 

 

Podsumowanie I semestru 

Zorganizowanie zabawy karnawałowej 

dla młodszych dzieci i dyskoteki dla 

młodzieży. 

 

Przygotowanie laurek, lekcje 

wychowawcze. 

 

Apel szkolny podsumowujący 

osiągnięcia uczniów. 

Styczeń 

 

Święto Wiosny 

Obchody  Święta Wiosny – „topienie 

Marzanny”, tematyczne godziny 

wychowawcze oraz zajęcia w grupach 

wychowawczych. 

Marzec 

„Światowy Dzień 

Autyzmu” 

 

Święta Wielkanocne 

Apel, przedstawienie, zabawa  

w przedszkolu. 

 

Składanie życzeń świątecznych, 

przygotowanie gazetek tematycznych. 

Organizacja spotkania Wielkanocnego 

dla wychowanków oraz rodziców -

inscenizacja „Męki Pańskiej”. 

Kwiecień 

Święto Pracy                           

Święto Flagi ;                    

Rocznica Uchwalenia 

Konstytucji 3-go Maja 

 

Dzień Matki  i Dzień Ojca 

 

Zorganizowanie akademii, 

przygotowanie gazetek tematycznych. 

  

Przygotowanie laurek i upominków. 

Opracowanie gazetki tematycznej. 

Maj 



Święto Rodzinny. 

Dzień Dziecka - Dzień 

Sportu 

 

Koniec roku szkolnego 

Grill, spotkanie dzieci i   rodziców. 

Gry, zabawy oraz rozgrywki sportowe. 

 

Uroczysta akademia podsumowująca 

osiągnięcia uczniów, rozdanie 

stypendiów,  nagród, pożegnanie. 

Czerwiec 

 

Inne imprezy grupowe,  klasowe, okolicznościowe: 

- urodziny wychowanków, 

- wyjścia do kina i teatru, 

- występy teatrzyku „Pinokio”, 

- ogniska,  

- akcje charytatywne (np. „Góra Grosza”, „Pomoc dla zwierząt ze schroniska”), 

- dyskoteki, 

- wycieczki. 

W przypadku pogorszenia stanu epidemiologicznego poszczególne  

działania zostaną odwołane lub zrealizowane w innej formie. 

 

 


