CERTYFIKAT „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

Cele ogólne:
- kształcenie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
- prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia;
- wskazywanie uczniom wielkiej wartości dziedzictwa regionalnego, lokalnych korzeni;
- przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie i kulturze.

L.p.

Nazwa działania

1.

Święto Szkoły
27.09.2016r.

2.

VII Turniej Miast
Historycznych Warmii
i Mazur
24.10.2016r.

Krótka charakterystyka
Osoby zaangażowane
DZIEDZICTWO HISTORYCZNE
Cel: popularyzowanie wśród
Dyrekcja
uczniów wiedzy dotyczącej
Nauczyciele
żołnierzy polskiego podziemia
przygotowujący szkolną
Obchody Święta Szkoły związane
akademię
z powstaniem Polskiego Państwa
Podziemnego i Dniem
Kombatanta
Cel: szerzenie wiedzy dotyczącej
B. Więcek
historii wieków średnich Warmii
A. Romaniuk-Chrostowska
i Mazur, poznanie kultury i życia
I.Ochrin
codziennego średniowiecznego
Uczniowie klas II i III GIM
społeczeństwa, historii miast
oraz rozbudzanie zainteresowań
związanych z rekonstrukcją

Przebieg działania
Uroczysty apel
z udziałem
zaproszonych
kombatantów,
przedstawicieli władz
samorządowych,
uczniów, nauczycieli
Rozgrywki
turniejowe
skierowane są
do dzieci i młodzieży
szkół podstawowych,
gimnazjów i
ponadgimnazjalnych.

Uwagi, wnioski

Coroczny turniej
organizowany przez
Hotel „Zamek Ryn”
i Muzeum Warmii i
Mazur (oddział w
Mrągowie), pod
patronatem

i odtwórstwem historycznym.

Finał składał się
z części teoretycznej
(test z wiedzy
historycznej) oraz
sprawnościowej,
którą poprowadziła
Mrągowska Rota
Zaciężna.

3.

Święto Niepodległości
10-11.11.2016r.

Udział uczniów i nauczycieli
w uroczystych obchodach 98.
Rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę

A.Romaniuk-Chrostowska
B.Więcek
E. Chodkowska
L.Gosiewska
M.Romanowski
B.Taryma
Wychowawcy świetlicy
Uczniowie SP i GIM

4.

Koncert „Patriotyczne
Śpiewanie”

Cel: popularyzowanie
wśród uczniów i społeczności

M.Romanowski

WarmińskoMazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie
Uczniowie ZS4 zajęli
I miejsce w części
teoretycznej,
III miejsce
w zmaganiach
sprawnościowych
*Szkolna akademia;
Uczennice kl.5 –
*udział Pocztów
N.Chrostowska
Sztandarowych
i O.Wójcik otrzymały
i reprezentowanie
wyróżnienie za pracę
Szkoły w uroczystych plastyczną – wręczenie
obchodach miejskich; nagród odbyło się
*udział Pocztów
w Olsztynie, podczas
Sztandarowych
obchodów Święta
i reprezentowanie
Niepodległości
Szkoły w Capstrzyku
*udział w konkursie
„Moja białoczerwona”,
organizowanym
przez Radio Olsztyn
*tydzień tematyczny
w świetlicy szkolnej –
pogadanki nt.
obchodzonego
święta, zajęcia
plastyczne
Uroczysty koncert
w kościele św. Ojca

luty 2017

mrągowskiej znajomości pieśni
patriotycznych i uwrażliwianie na
piękno przekazu artystycznego

Pio w Mrągowie

5.

Święto Patrona Szkoły
marzec 2017r.

Cel: popularyzowanie
wśród uczniów wielkich postaci
historycznych – generała Stefana
„Grota” Roweckiego – patrona
Szkoły

Dyrekcja
Nauczyciel
przygotowujący akademię
B.Więcek
A.Romaniuk-Chrostowska
L.Gosiewska
M.Romanowski

6.

Dzień Żołnierzy Wyklętych
02.03.2017r.

B.Więcek
Samorząd Uczniowski

7.

Rocznica Zbrodni Katyńskiej
kwiecień 2017r.

8.

Święto Flagi RP
maj 2017r.

Cel: popularyzowanie wśród
uczniów wiedzy dotyczącej
żołnierzy polskiego podziemia
Cel: propagowanie wiedzy
i zachęcanie uczniów
do poznawania ważnych
wydarzeń z historii narodu
polskiego
Cel: popularyzowanie wiedzy
o symbolach narodowych,
kształtowanie postaw
obywatelskich poprzez udział
i aktywność w uroczystościach
związanych ze świętem

9.

Święto Konstytucji 3. Maja
03.05.2017r.

Cel: upowszechnianie
i popularyzowanie wśród uczniów

Nauczyciel
przygotowujący akademię

*uroczysta akademia
*Konkurs plastyczny
o Patronie i jego
Armii
*Festiwal Piosenki
Żołnierskiej,
Wojskowej
i Partyzanckiej
*3. Edycja Akcji –
Powstańcza Poczta
AK

Nauczyciel
przygotowujący akademię
Nauczyciele historii

*uroczysta akademia

Nauczyciel
przygotowujący akademię
Samorząd Uczniowski
Wychowawcy świetlicy

*udział w miejskich
obchodach
uroczystości
*tydzień tematyczny
w świetlicy szkolnej –
pogadanki nt.
obchodzonych świąt,
prace plastyczne
*uroczysta akademia
*działania

10.

Wycieczki do miejsc
związanych z historią Polski
Luty/marzec 2017r.

wiedzy związanej z ważnym
wydarzeniem historycznym,
kształtowanie postaw
obywatelskich i patriotycznych

Wychowawcy klas 0-III SP

Cel: poznawanie historii II wojny
światowej, czasów okupacji –
życia codziennego i powstawania
ruchu oporu w okupowanej
Polsce, działalności żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego

M.Saidak
Uczniowie klasy IIIB GIM

podejmowane
przez wychowawców
najmłodszych klas
w ramach edukacji
społecznej (barwy
i symbole
narodowe), edukacji
plastycznotechnicznej
(wykonywanie
chorągiewek
i kotylionów),
edukacji muzycznej
(nauka hymnu
państwowego,
słuchanie pieśni
patriotycznych)

Udział uczniów w wybranym
programie edukacyjnym z cyklu
Centrum Edukacyjnego IPN
im.Janusza Kurtyki „Przystanek
Historia”.
11.

Konkurs historyczny
„Pamięć o Katyniu kształtuje
nasze dziedzictwo”

Cel: poznawanie i
popularyzowanie wśród dzieci i
młodzieży wiadomości

Nauczyciele historii
Uczniowie SP i gimnazjum

*praca
multimedialna
w formie prezentacji

luty-marzec 2017r.

1.

Spotkania w ramach cyklu
„Moja mała Ojczyzna”
grudzień 2016r. – czerwiec
2017r.

2.

Pamięć o przeszłości
Odwiedzanie lokalnych
cmentarzy
24.10-1 i 2.11.2016r.

dotyczących historii i tradycji
miasta i regionu
Konkurs organizowany w ramach
projektu „Katyń – ocalić od
zapomnienia”
DZIEDZICTWO KULTUROWE
Współpraca z lokalnymi
Wychowawcy klas
instytucjami i organizacjami:
Uczniowie
-Miejską Biblioteką Publiczną
poszczególnych klas
-Muzeum Ziemi Mrągowskiej
- Okręgowym Muzeum w
Olsztynie

lub filmu
*konkurs wiedzy

Cel:
-propagowanie postawy szacunku
do zmarłych, troski o miejsca ich
spoczynku, przekazywanie
młodszym pokoleniom informacji
nt. osób szczególnie zasłużonych
dla ziemi mrągowskiej

*porządkowanie
zaniedbanych
i opuszczonych
grobów osób,
które swoją postawą
zasłużyły na pamięć
i szacunek
*uporządkowanie
i złożenie hołdu
oraz zapalenie zniczy
w miejscach pamięci
– Krzyż w Parku
Miejskim
*okolicznościowa
tablica SU
upamiętniająca
zmarłych nauczycieli
i pracowników Szkoły

A.Romaniuk-Chrostowska
B.Więcek
Samorząd Uczniowski

3.

Dzień Papieski

Cel: poznawanie postaci wielkich
Polaków
Udział w uroczystych obchodach
Dnia Papieskiego –„ Bądźmy
świadkami miłosierdzia”

Nauczyciel
*program artystyczny
przygotowujący akademię poświęcony Janowi
Pawłowi II

4.

Wycieczki edukacyjne

Udział uczniów i nauczycieli w
wycieczkach propagujących
wiedzę o historii, kulturze
i obyczajach naszego regionu

Wychowawcy klas
Uczniowie klas 0-III SP i IIII GIM

5.

Działalność sportowa

Nauczyciele wf-u
Wychowawcy klas

6.

Działalność przyrodnicza

Przegląd wydarzeń sportowych
Mrągowa z uwzględnieniem
działalności sportowej uczniów
naszej Szkoły
Cel: podkreślanie walorów
przyrodniczych regionu,
propagowanie wiedzy
przyrodniczej, kształtowanie
postawy troski o otaczającą
przyrodę

Nauczyciele przyrody
i biologii,
E.Zając, M.Górska
Wychowawcy klas

*Leśniczówka Pranie
*Skansen w Olsztynku
*izba regionalna w
Marcinkowie
*Muzeum Warmii
i Mazur - oddział
w Mrągowie
*Muzeum E.
Wiecherta
*wycieczka
edukacyjna –
zwiedzanie zabytków
Mrągowa

*obchody Dnia Ziemi
– przedstawienie
ekologiczne
(kl.0-III SP)
*konkursy
przyrodnicze szkolne
i ogólnopolskie
*konkursy literackie

o tematyce
przyrodniczej:
Krajobraz zamknięty
w słowach (wiersz
lub opowiadanie) –
listopad 2016r.
*konkursy
organizowane przez
Nadleśnictwo
Mrągowo
*udział w akcji
„Sprzątanie Świata”
* udział w akcji
zbierania nakrętek,
makulatury, zużytych
baterii
7.

Działalność artystyczna

*literatura – spotkania z
lokalnymi autorami, poznawanie
legend związanych z ziemią
mrągowską
*fotografia – wystawa „Mrągowo
w starej/współczesnej fotografii”,
wernisaż zdjęć przyrody –
obiektów historycznych (projekt
gimnazjalny)
*plastyka/sztuka, technika: haft
charakterystyczny dla różnych
regionów Polski, wycinanki,
elementy strojów regionalnych;
artyści lokalni ich twórczość;
*muzyka regionalna i jej twórcy

Wychowawcy klas
L.Gosiewska
M.Romanowski
B.Skorupska
Nauczyciele j.polskiego

8.

Inne formy działalności
(propozycje)

*przygotowywanie potraw
regionalnych (Boże Narodzenie),
stroików i kartek świątecznych
(Wielkanoc) – kiermasz
*opracowanie „książki
kucharskiej” z lokalnymi
przepisami
*godzina wychowawcza – Skąd
pochodzą nasi najbliżsi? – różne
formy prezentacji historii swojej
rodziny
*religia – lekcja poświęcona
różnym wyznaniom obecnym
na Warmii i Mazurach

Wychowawcy
Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów
Uczniowie kl.6 SP
Uczniowie kl.II i III gim.

Formy dokumentowania działalności: sprawozdania, fotografie, prace plastyczne uczniów, strona internetowa szkoły

