
8 czerwca 2021 r.      

                        ŚWIĘTO  SZKOŁY  

Dzień bez pytania, kartkówek, testów 😊 

 

Zapraszamy serdecznie 

naszych uczniów wraz z opiekunami, 

całe grono pedagogiczne  

oraz wszystkich pracowników i sympatyków SP 50 w Białymstoku  

do udziału w modlitewnych spotkaniach za wstawiennictwem naszej 

patronki Świętej Jadwigi Królowej Polski.  

w intencji naszej szkoły, które odbędą się 

8 czerwca 2021 r. 

                                      

 Dyrekcja oraz Zespół ds. Patrona Szkoły  

 

 

* Szczegółowe informacje na temat tegorocznych obchodów Święta Szkoły wraz z godzinami 

podane są w załączonym poniżej harmonogramie.   



Harmonogram uroczystych obchodów Święta Szkoły 

Lekcje odbywają się w tym dniu: 

- w klasach I- III zgodnie z planem lekcji , 

- w klasach IV-VIII od godz. 9:00. 

8.00  Msza Święta w intencji SP 50  -  Kościół Rzymskokatolicki p.w. Świętego Karola Boromeusza                

w Białymstoku 

8.00  Molebień - nabożeństwo w intencji SP 50 -  Cerkiew Prawosławna p.w. Świętego Jerzego 

Wielkomęczennika w Białymstoku.    

Uczestnictwo w nabożeństwach jest dobrowolne. Do świątyń udają się osoby które są zdrowe, czują potrzebę 

serca i mają taką możliwość. Opiekę nad uczniami zapewniają rodzice/ opiekunowie. W związku z trwającą 

epidemią wszyscy uczestnicy proszeni są o zachowywanie obowiązujących zasad dotyczących bezpieczeństwa: 

stosownego dystansu oraz zasłaniania ust i nosa.   

11:00  ,,Mój patron i moja szkoła”- interaktywny quiz wiedzy o patronce i naszej skierowany do 

uczniów klas 6-7 (wytypowani wcześniej uczniowie), sala 216  

Cały dzień Akcje Animacje – „Nasza Patronka”  na jednej z godzin lekcyjnych w każdej klasie 

oglądamy prezentacje i przypominamy legendy dotyczące Świętej Jadwigi, a następnie uczniowie 

podzieleni na grupy wykonują trzy zadania: 1) Portret naszej patronki – rysunek z zamkniętymi 

oczami, 2) czterowersowa rymowanka o Świętej Jadwidze, 3) projekt sukni Królowej. Powstałe prace 

(jedną z każdej kategorii) umieszczamy na drzwiach zewnętrznych klas (lub w klasach) z podpisem (np. 

kl. 4a) oraz fotografujemy.   

UWAGA!!! 

W tym dniu ubieramy się odświętnie ! – Nauczyciele i starsi uczniowie: stroje galowe lub eleganckie 

(krawat, muszka, kapelusze mile widziane); młodsi uczniowie: księżniczki/ książęta/ paziowie/ rycerze  

Dnia 8 czerwca 2021 r. na stronie szkoły pojawi się informacja dotycząca uhonorowanych statuetkami 

Jadwisi 2020/ 2021 w kategoriach: NAUCZYCIEL-MISTRZ oraz PRIMUS INTER PARES. Wręczenie 

statuetek przewidziane jest w wąskim gronie (nagrodzeni i dyrekcja szkoły) na sali konferencyjnej.  

 

 

 

 

 

 


