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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

ŚWIĘTO WSZYSTKICH  PRACOWNIKÓW OŚWIATY 

 

 

Z OKAZJI ŚWIĘTA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW 

OŚWIATY, CAŁA BRAĆ UCZNIOWSKA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 2 W PLEWISKACH SKŁADA JAK 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWIA, RADOŚCI 

Z PRACY, SPOKOJU I BEZGRANICZNEJ 

CIERPLIWOŚCI. 

 
Dzień Nauczyciela/ Edukacji Narodowej 

Dzień Nauczyciela to szczególny dzień dla nas i dla naszych opiekunów. Jest to 

dzień, w którym możemy wyrazić naszą wdzięczność za wiele lat nauki i pomocy w 

przygotowaniu się do dalszego dojrzałego życia. Dlatego w tym dniu powinniśmy 

szczególnie podziękować naszym nauczycielom oraz nie powinniśmy „rozrabiać”. 

 

POCHODZENIE DNIA NAUCZYCIELA 

Dzień Nauczyciela upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, 

która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i 



zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie 

dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

 

 

TRADYCJE ZWIĄZANE Z DNIEM NAUCZYCIALA 

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w Polsce 14 

października. Dzień Nauczyciela to ważny dzień zarówno dla uczniów, rodziców, jak 

i pedagogów. Tradycją jest, że w ten dzień uczniowie wręczają nauczycielom 

czekoladowe upominki i kwiaty dziękując tym samym za trud ich pracy. 

 

OBCHODZENIE W KRAJACH ŚWIATA 

Dzień Nauczyciela jest obchodzony w każdej strefie czasowej inaczej np. w Japonii 

obchodzi się go 5. października, a w Uzbekistanie jest  

to 1 października. Dni się różnią, ale święto jest tak samo ważne mimo różnych 

narodów. 

PODSUMOWANIE 

Dzień nauczyciela to bardzo ważny dzień dla naszych nauczycieli, dlatego 

postarajmy się unikać nieprzyjemnych sytuacji i mimo to,  

że w ów dzień nie idziemy do szkoły to postarajmy się być jak najlepszymi uczniami! 

 

Autor: Bartosz Buchwald klasa 6 D  

 

 

Życzenia dla nauczycieli przekazały wszystkie klasy, a niektórzy 

chcieli podziękować osobiście: 

 

 Wszystkiego najlepszego z okazji dnia nauki i dziękuję bardzo za naukę 

Kuba Baran 

 

 

 Dla wszystkich Nauczycieli najlepsze, najserdeczniejsze, najcieplejsze 

życzenia zdrowia, wyrozumiałości oraz cierpliwości. W podzięce za zachęcanie do 

myślenia, tak dobrze i uczciwie jak tylko to możliwe. Spełnienia najskrytszych 

marzeń życzy   

Hubert Grzegulski z klasy 6 B 

 

 

 



„Do Nauczycieli i Pracowników Szkoły” 

 

Czym byłaby szkoła bez Was - drodzy Państwo? 

Rajem czy raczej piekłem?  

Na pewno nie byłaby lepszym miejscem… 

Dziś piszemy do Was te życzenia wierszem 

Dziękujemy za wszystko co dla nas robicie 

Nie raz, nie jednemu ratujecie życie 

Pomagacie nam w każdej sytuacji 

(choć minusy, jedynka i uwaga się trafi) 

Składamy życzenia wszystkiego najlepszego 

Dla każdego Dorosłego  

W SP 2 w Plewiskach pracującego! 

 

    Uczniowie klasy 6 D 
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