
SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ POLSKĘ

Temat: „OD PODLEGŁEJ DO NIEPODLEGŁEJ”

Termin realizacji: 1.06.2018 – 12.11.2018 r.

Osoby realizujące projekt: dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-VIII, 
nauczyciele, rodzice.

Osoby przygotowujące i nadzorujące projekt: Renata Pietruszka, Danuta Małek, 
Joanna Mika, Gabriela Pawliczek

Cele:
1. Propagowanie wartości i postaw patriotycznych oraz obywatelskich.

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej.

3. Budowanie szacunku dla ojczyzny i symboli narodowych.

4. Rozbudzenie ciekawości poznawczej z zakresu historii i współczesnej Polski.

5. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych w celu zdobywania informacji.

6. Przygotowanie i prezentacja rezultatów zadań za pomocą podstawowych aplikacji.

7. Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.

8. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.

9. Upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.

HARMONOGRAM

Etap Czynność Termin Osoba odpowiedzialna

przygotowania
Opracowanie obszaru                
i elementów projektu 
edukacyjnego

4.06.2018

21.06.2018

Liderzy zespołów 

przedmiotowych



Przeprowadzenie konkursu 

na temat tytułu projektu

18.06.2018

21.06.2018

Samorząd  uczniowski,  opiekun 

samorządu

Wybór  zadań  i  opracowanie 

działań w fazie  projektu

3.09.2018

7.09.2018

Wychowawcy  klas,  pedagodzy 

specjalni

Zapoznanie rodziców 

z założeniami szkolnego 

projektu edukacyjnego 

i zadaniami zespołu klasowego

26.09.2018

27.09.2018

Wychowawcy klas

wykonanie

Realizacja zaplanowanych 

działań

7.09.2018

9.11.2018

Nauczyciele

prezentacja

Prezentacje w ramach 

uroczystości Pasowania 

na ucznia

11.10.2018 Wychowawcy klas I

Zajęcia warsztatowe dla dzieci 

i rodziców oddziału 

przedszkolnego 

7.11.2018 Wychowawcy oddziału 

przedszkolnego

Akademia z okazji 100 

rocznicy odzyskania 

niepodległości połączona 

z wystawą efektów 

zrealizowanych działań

9.11.2018 Nauczyciele

ZADANIA I DZIAŁANIA

Rodzaj działania cykl zajęć „Kochamy Polskę z całych sił” – cykl zajęć

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

zajęcia edukacyjne

Grupa lub klasa oddział przedszkolny

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Iwona Jaskuła, Renata Pietruszka

Efekt, dokumentacja zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców



Rodzaj działania pasowanie na ucznia

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

zajęcia przygotowujące  do Uroczystości Pasowania na ucznia, 
nauka wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego 
dziecka“ i piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem“

Grupa lub klasa Ia, Ib

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Hanka Dajos, Dorota Dendzik, Magdalena Górniak

Efekt, dokumentacja scenariusz, zdjęcia, przedstawienie dla rodziców

Rodzaj działania przygotowanie albumu "Podróże po Polsce"

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

zajęcia zintegrowane, edukacja plastyczna

Grupa lub klasa IIa, IIb

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Beata Chudoba, Izabela Krotky, Aneta Kozioł

Efekt, dokumentacja album "Podróże po Polsce",
dziennik zajęć lekcyjnych

Rodzaj działania plakat o tematyce niepodległości z wykorzystniem symboli 
narodowych, ważnych postaci z historii Polski,
piękna rodzinnego krajobrazu

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

zajęcia zintegrowane, edukacja plastyczna.

Grupa lub klasa  III

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Joanna Mika, Marta Lewandowska

Efekt, dokumentacja tematy zajęć, plakat

Rodzaj działania przygotowanie plakatów o tematyce patriotycznej „Wolni 
ludzie, wolny kraj!”

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

lekcje plastyki – praca w grupach

Grupa lub klasa IVa, IVb, IVc

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Dominika Mandrak-Schlifka, Katarzyna Przybyła

Efekt, dokumentacja plakaty – prezentacja na holu szkoły (udokumentowane 
w formie zdjęć), tematy w dziennikach lekcyjnych



Rodzaj działania

wzbogacanie wiedzy o zakątkach Polski, propagowanie 
turystyki w Polsce oraz wzbudzanie zainteresowań 
turystyczno-krajoznawczych,
dzielenie się własnymi doświadczeniami i upodobaniami

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

Zajęcia wychowawcze, dydaktyczne oraz uczące 
kreatywności (zbieranie informacji, prezentacja, tworzenie 
albumu)

Grupa lub klasa IVa

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Teresa Walke

Efekt, dokumentacja album najpiękniejszych miejsc w Polsce

Rodzaj działania przygotowanie „Dodatku specjalnego” Kuriera Szkolnego 
o tematyce patriotycznej

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

zajęcia z wychowawcą, język polski, spotkania redakcyjne 
zespołu, konsultacje

Grupa lub klasa IVb we współpracy z VIIIa

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Magdalena Piwowarczyk, Gabriela Pawliczek, Marek Skórzak

Efekt, dokumentacja egzemplarz gazetki, zdjęcia z akademii, kolportaż wydania 
specjalnego w formie inscenizacji

Rodzaj działania pogadanka z uczniami na godzinie wychowawczej

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

-  przybliżenie  uczniom  historii  odzyskania  przez  Polskę 
niepodległości  na  podstawie  przygotowanego  scenariusza 
(zwrócenie uwagi na sylwetki znanych Polaków oraz symbole 
narodowe, kształtowanie u uczniów poczucia patriotyzmu).
- wykonywanie przez uczniów prac plastycznych o tematyce 
niepodległościowej
- dekorowanie gazetki klasowej

Grupa lub klasa IVc

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Katarzyna Kenig - Machejek

Efekt, dokumentacja wystawa prac plastycznych uczniów na gazetce klasowej



Rodzaj działania wyjazd na lekcję muzealną do gliwickiej radiostacji na zajęcia 
pt.: ”Marszałek Piłsudski i żołnierze Legionów Polskich”

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

pogadanka i część warsztatowa

Grupa lub klasa VB

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Dominika Mandrak-Schlifka i Danuta Małek

Efekt, dokumentacja - pogłębienie wiedzy i utrwalanie pamięci o bohaterach 
i wydarzeniach mających wpływ na odzyskanie przez Polskę 
niepodległości
- w części warsztatowej uczniowie ozdobią gipsowy odlew 
orzełka Legionów Polskich. Zdjęcia z zajęć

Rodzaj działania przygotowanie wystawy pokonkursowej „Orzeł biały – nasza 
duma” dotyczącej godła Polski

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

wystawa wykonana w ramach kółka plastycznego

Grupa lub klasa prace i dyplomy uczennic z klasy VII oraz V

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Dominika Mandrak-Schlifka, Katarzyna Przybyła

Efekt, dokumentacja prace i dyplomy – prezentacja na holu szkoły 
(udokumentowane w formie zdjęć), temat w dzienniku kółka

Rodzaj działania przygotowanie oprawy muzycznej Akademii   z okazji 100 
rocznicy Odzyskania Niepodległości

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

muzyka, zajęcia pozalekcyjne

Grupa lub klasa  VI a i VI b,  zespół muzyczny „Nutki-półnutki”

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Aneta Kozioł

Efekt, dokumentacja pieśni patriotyczne, akompaniament instrumentalny do pieśni, 
utwory instrumentalne kompozytorów polskich,
dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych



Rodzaj działania przygotowanie i przedstawienie Akademii z Okazji 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

metoda działania: metoda aktywizująca
realizacja zadania:
 - opracowanie scenariusza akademii
- podział ról między uczniów
- przygotowanie części muzycznej akademii
- przygotowanie uczniów do publicznego wystąpienia 
związanego z obchodami Święta Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości (próby do akademii)
- poszerzenie wiedzy na tematy historyczne związane
 z uroczystością 
-kształcenie postaw patriotycznych. 

Grupa lub klasa  VI a i VI b

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

mgr Małgorzata Pytlos – wych. klasy VI a
mgr inż. Joanna Kowalska – wych. klasy VI b
mgr Aneta Kozioł – oprawa muzyczna

Efekt, dokumentacja wystawienie akademii w dniu 9 listopada dla całej szkoły

dokumentacja: scenariusz akademii, zdjęcia, zapis 
przedstawionej akademii w dziennikach lekcyjnych 
wszystkich klas

Rodzaj działania lekcja wychowawcza „Jak rozumiesz słowo niepodległość?”

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

pogadanka na lekcji wychowawczej, praca w grupie, 
przygotowanie gazetki klasowej  

Grupa lub klasa VII

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

M.  Strączek

Efekt, dokumentacja zapis w dzienniku, gazetka klasowa

Rodzaj działania przygotowanie „Dodatku specjalnego” Kuriera Szkolnego 
o tematyce patriotycznej

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

zajęcia z wychowawcą, język polski, spotkania redakcyjne 
zespołu, konsultacje

Grupa lub klasa VIIIa we współpracy z IVb

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Gabriela Pawliczek, Magdalena Piwowarczyk, Marek Skórzak

Efekt, dokumentacja egzemplarz gazetki, zdjęcia z akademii, kolportaż wydania 
specjalnego w formie inscenizacji



Rodzaj działania tworzenie strony internetowej o historii odzyskania 
przez Polskę niepodległości

Rodzaj zajęć realizacji 
zadania

projekt

Grupa lub klasa VIIIb

Nauczyciele nadzorujący 
realizację zadania

Iga Gębarowska, sebastian Starzyk

Efekt, dokumentacja Strona www

PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU

Zorganizowanie uroczystości  z  okazji  100 rocznicy odzyskania niepodległości,  w ramach której 
odbędzie się:

- akademia, występy artystyczne, 

- prezentacja plakatów, albumów, zdjęć, rysunki

- wystawa prac konkursowych tworzonych podczas realizacji projektu,

- gazetki tematyczne,

- warsztaty i występy dla rodziców na uroczystościach szkolnych,

- strona www

EWALUACJA

Ewaluacja projektu będzie prowadzona zarówno na bieżąco w trakcie realizacji projektu, 

jak i pod koniec w formie podsumowania.


