
 Nadzór nad organizacją kaŜdej uroczystości szkolnej sprawuje wicedyrektor szkoły. 

 

 Do obowiązków nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie apelu/uroczystości 

szkolnej naleŜy” 

1. Wybór materiałów i przygotowanie występu uczniów. 

2. Przygotowanie Sali gimnastycznej: wykonanie dekoracji, zabezpieczenie miejsc 

siedzących dla uczniów i nauczycieli (ewentualnie rodziców, zaproszonych gości). 

3. Przedstawienie wicedyrektorowi szkoły, co najmniej tydzień przed organizowaną 

imprezą szkolną, harmonogramu/ scenariusza apelu/ uroczystości. 

4. Uzgodnienie z opiekunem sprzętu nagłaśniającego terminu prób i uzgodnienie 

uczniów obsługujących ten sprzęt. 

5. Uzgodnienie z nauczycielami wychowania fizycznego terminu prób w Sali 

gimnastycznej. 

6. Szybkie posprzątanie sali gimnastycznej (usunięcie dekoracji, wyniesienie ławek, 

krzeseł) – najlepiej w tym samym dniu, najpóźniej następnego dnia przed lekcjami 

wychowania fizycznego. 

7. Nauczyciel przygotowujący apel/uroczystość szkolną ma prawo w porozumieniu z 

innymi nauczycielami zaangaŜować uczniów szkoły do organizacji imprezy. Ma 

równocześnie obowiązek informować nauczycieli o ewentualnym zwolnieniu ucznia z 

zajęć lekcyjnych, np. na przeprowadzenie prób. 

8. Podczas prób nauczyciel nie moŜe pozostawić bez opieki uczniów, z którymi ma 

lekcje. Opiekę nad uczniami przejmuje wówczas nauczyciel uczący w tym czasie w 

klasie, która przygotowuje apel/uroczystość.  

9. Za stan sali gimnastycznej oraz zaplecza podczas prób i uroczystości/ apelu 

odpowiada nauczyciel – organizator imprezy. 

 

Uwagi dla uczestników apelu/ uroczystości 

 

1. Przed kaŜdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się w 

salach z nauczycielem, z którym maja lekcję. 

2. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek: 

- sprawdzić obecność,  

- sprawdzić, czy uczniowie posiadają odpowiedni strój (przy szczególnie uroczystych   



   imprezach szkolnych), 

-  odnotować w zeszycie uwag ewentualny brak stroju odpowiedniego stroju, 

   przeprowadzić krótka pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie    

   uroczystości/ apelu. 

3. Po spotkaniu w klasie nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości/ apelu, 

a uczniowie zajmują miejsca wg wyznaczonych dla klasy miejsc. 

4. Nauczyciel zajmuje miejsce koło klasy, z którą ma lekcję. 

5. KaŜda uroczystość państwowa lub inna o podniosłym charakterze rozpoczyna się 

hymnem państwowym. 

6. Po zakończeniu uroczystości/ apelu uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają 

miejsce zorganizowania imprezy zgodnie z planem i udają się do swoich klas. 

7. Po powrocie do klasy (w razie takiej potrzeby) nauczyciel odnotowuje w zeszycie 

uwag niewłaściwe zachowanie uczniów. 

 

 


