
Zał. nr 1 

Zadania podjęte do realizacji w ramach kształtowania postawy patriotycznej                            
w r. szk. 2017/18 

Miesiąc Zagadnienia do realizacji Realizacja Odpowiedzialni 

IX 

*Obchody rocznicy wybuchu II 

wojny światowej: 

 

- manifestacja patriotyczna pod Pomnikiem Wolności 

- gazetka z okazji rocznicy II wojny 
Ł. Kolanko- Jarząb 

A. Gortat- Kruk (hol) 

wychowawcy opieka nad 

uczniami 

X 

*Poznajemy nasz region- bliższa i 

dalsza okolica 

*Wdrażanie do znajomości 

hymnu szkolnego i państwowego 

- wycieczki klasowe, międzyklasowe Wychowawcy 

- wdrażanie do znajomości hymnu państwowego i szkolnego, 

zapoznanie z ceremoniałem 

N-l muzyki,  

wychowawcy I-III 

- rola pocztu sztandarowego ( dbałość o sztandar, szarfy…) Ł. Gabarkiewicz 

XI 

*Święto Niepodległości 

 

-apel Ł. Kolanko- Jarząb 

E. Paczkowska (ul. Gajowa) 

- dekoracje A.Gortat- Kruk 

- biesiada patriotyczna A.Gortat- Kruk- nawiązanie 

współpracy z GOK 

- dbałość o strój galowy, znaczenie odświętnego stroju wychowawcy 

- kotyliony- przygotowanie na godzinach wychowawczych wychowawcy 

- przygotowanie gazetki tematycznej –gazetka SU oraz gazetki 

w holu 

D. Romanek (SU)                            

Ł. Kolanko- Jarząb 

E. Paczkowska ( ul. Gajowa) 

- śpiewanie pieśni patriotycznych n-l muzyki,                      

wychowawcy I-III 

XII 
* Tradycje bożonarodzeniowe: 

 

- zwyczaje góralskie- koncert kapeli góralskiej A. Gortat- Kruk, S. Pyrc 

- koncert Filharmonii Pomorskiej A. Gortat- Kruk, S. Pyrc 

- jarmark bożonarodzeniowy- podział zadań K. Felisiak- Dynkowska 



- kiermasz mikołajkowy- przygotowanie upominków, 

prezentów i kartek świątecznych na kiermasz 

SU D.Romanek, A. Gortat- Kruk 

MOPR -B. Lupa 

Wolontariat- D. Romanek 

- Mikołajki szkolne- gazetka A. Gortat- Kruk 

- niespodzianki Mikołajkowe wychowawcy 

- Wigilie klasowe wychowawcy 

- konkurs na gwiazdę i szopkę bożonarodzeniową A. Gortat- Kruk 

- polskie tradycje bożonarodzeniowe ( promocja regionów) i 

prezentacja podczas Jasełek- prezentacja kolend i pastorałek 

wychowawcy zgodnie z 

wylosowanym zadaniem 

n-l muzyki, n-le religii 

- kartki dla bezdomnych 

- kartki dla samotnych osób z naszej gminy 

- kartki świąteczne i życzenia to uczniów nauczanych 

indywidualnie 

M. Wiecka- świetlica 

D. Romanek- Wolontariat 

B. Lupa- MOPR 

I 

*Lipka- nasza mała ojczyzna - wystawa prac „ Moja mała ojczyzna” A. Gortat- Kruk 

- ciekawostki na temat gminy i poszczególnych miejscowości w 

Gminie Lipka- zadania dla klas-prezentacja na holach 

K. Redzimski 

- zabytki naszej gminy D. Buda 

- spotkania z ciekawymi ludźmi ( p. P. Tuschik) H. Panknin 

- nawiązanie współpracy z kołem historycznym działającym 

przy GOK 

A. Gortat- Kruk 

- wystawa ciekawych książek o naszej gminie/powiecie n-l bibliotekarz H. Panknin 

- zapoznanie z legendami naszego regionu „Legendy o źródłach 

Głomii” 

D. Buda 

- warsztaty plastyczne dla przedszkolaków  „ Moja mała 

Ojczyzna” 

Wolontariat- D. Romanek 

II *Powstanie Wielkopolskie - gazetka 

- lekcje historii 

 

Ł. Kolanko- Jarząb 

III 
*Tradycje Wielkiej Nocy 

*Dzień Żołnierzy Wyklęych 

- zaproszenie do szkoły zespołu „ Krajniacy” 

- apel, gazetka 

E. Polańska- Ciechanowska 

Ł. Kolanko- Jarząb 

 



IV 

*Lokalni twórcy  - klasowe wycieczki do Izby Pamięci w GOK  H. Panknin 

- zaproszenie osób zajmujących się rękodziełem np. E. Bara, 

M. Gajewska, p. Babiak, p. Kowalski, p. Zych 

opiekunowie SU, przy 

współpracy ze świetlicą i 

biblioteką 

V *Święto Patrona oraz święta 

narodowe 

 

- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji III Maja- apel                                  

- gazetka, dekoracje 

Ł. Kolanko- Jarząb                               

A. Gortat- Kruk, D. Romanek 

- nauka Roty                                    n-l muzyki 

- Narodowy Dzień Zwycięstwa – udział w manifestacji 

patriotycznej                                    

wychowawcy 

 - Święto Patrona- konkurs wiedzowy o patronie, ekspozycja 

kronik szkolnych, konkurs plastyczny                                               

M. Manikowska, D. Romanek, 

n-l plastyki, n-le I-III SP 

VI *Poznajemy nasz kraj - wycieczki szkolne, klasowe                                        wychowawcy                              

- współpraca z grupą rekonstrukcyjną (p. M. Gappa)         W. Łańcucki                         

- konkurs wiedzy o naszej najbliższej okolicy K. Redzimski i Ł. Kolanko- 

Jarząb 

 


