
 

 

L.p. Działania ogólnoszkolne Terminy 

1.  Udział w ogólnopolskim projekcie MEN i ZHR pt. „Szkoła Niepodległej” 1 września 2017 r. –  

31 grudnia 2018 r. 

2.  Zorganizowanie rekolekcji pod hasłem „Święci w historii państwa polskiego” i wyeksponowanie na szkolnych korytarzach 

informacji o świętych w historii państwa polskiego 

marzec-maj  

3.  Historia w szkole – zakup naklejek z ważnymi datami historii Polski i wyeksponowanie na schodach kwiecień-maj 

4.  Akcja „Stulecie Niepodległości w barwach biało-czerwonych”: 

- szkolny konkurs na dekorację patriotyczną drzwi klasowych 

- przygotowanie gazetki o symbolach narodowych 

- strój biało-czerwony 

- szkoła w barwach biało-czerwonych 

kwiecień-maj 

5.  Baner poświęcony 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości kwiecień-maj 

6.  Polska i patriotyzm – wyeksponowanie cytatów o tematyce patriotycznej na szkolnych korytarzach kwiecień-maj 

7.  Ogólnopolski konkurs historyczny „Polska – Nasza Niepodległa” pod hasłem „W stulecie odzyskania niepodległości 1918-

2018” skierowany do wszystkich uczniów (od przedszkola do  kl. III gimnazjum). Patronaty: IPN, Muzeum Historii Polski, 

Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Wojska Polskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa 

maj 

8.  Szkolne i gminne uroczystości z okazji Święta Narodowego 3. Maja kwiecień-maj 

9.  Konkurs na ulotkę pt. „Dwie drogi do Niepodległości. Trzech twórców Niepodległej Polski” upamiętniającą 100-lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

maj-październik 

10.  Festyn Rodzinny pod hasłem BIAŁO-CZERWONA 

- konkurs na ciasto i ciasteczka patriotyczne 

czerwiec 



11.  IV Konkurs Recytatorsko-Muzyczny o zakresie wojewódzkim poświęcony pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego 

Popiełuszki 

czerwiec 

12.  Wystawa pod hasłem „Cztery pokolenia Polaków w walce o wolność Ojczyzny” wrzesień-październik 

13.  Akcja „Czym dla mnie jest Polska?” – podjęcie współpracy z polską szkołą w NYC październik 

14.  „Patriotyzm widziany oczami uczniów klasy…” – przygotowanie plakatu przez każdą klasę październik 

15.  Patriotyczne śpiewanie przy ognisku październik 

16.  Szkolny Festiwal Głośnego Czytania – czytanie przez nauczycieli i uczniów fragmentów wybranych dzieł o tematyce 

patriotycznej 

październik-listopad 

17.  „Złóż życzenia Marszałkowi” – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi do Muzeum w Sulejówku (kl. IV-

VIII i III gim.) 

październik-listopad 

18.  Stulecie Niepodległości – organizacja uroczystości w szkole, włączenie się w uroczystości środowiskowe listopad 

19.  Patriotyczne śpiewanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości listopad 

 

 

L.p. Działania towarzyszące Terminy 

1.  „100 dobrych słów o Polsce” – świetlicowe warsztaty artystyczno-patriotyczne (ok. 100 zajęć) marzec-październik 

2.  Ilustrowany słownik historycznych i mitologiczno-biblijnych związków frazeologicznych – konkurs dla uczniów kl. V-VI kwiecień-maj 

3.  Symbole narodowe i pieśni patriotyczne – konkurs na prezentację multimedialną w kl. V-VI kwiecień-maj 

4.  „Wielcy Polacy – ich dokonania i zasługi” – udział w wojewódzkim konkursie pod patronatem Marszałka, Wojewody 

Podlaskiego i Prezydenta Białegostoku (kl. VII, II i III gim.) 

maj 

5.  „Kto ty jesteś? Polak mały” – konkurs plastyczny dla przedszkolaków maj 

6.  „Kocham Cię, Polsko!” – impreza integracyjna w klasach I-III sp maj 

7.  Konkurs piosenki dziecięcej „O Tobie śpiewam, Ojczyzno” maj 



8.  Żywa flaga w wykonaniu uczniów kl. I-III maj 

9.  Zorganizowanie konkursu na prezentację multimedialną pt. „Dążenia niepodległościowe – wydarzenia i postacie” w klasach 

VII sp i II gimnazjum 

maj 

10.  Zorganizowanie konkursu plastycznego w klasach I-III sp pod hasłem „Jestem Polakiem” oraz „Polska – moja Ojczyzna”. maj-listopad 

11.  Udział w akcji „Chwała bohaterom” – uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę maj-listopad 

12.  Podlasie - miejsce, które kocham” – konkurs plastyczny dla klas IV-VI sp oraz VII sp i gimnazjum. wrzesień 

13.  Zorganizowanie konkursu literackiego o tematyce patriotycznej dla uczniów klas IV-VI sp oraz VII sp, II-III gimnazjum październik 

14.  Zorganizowanie Konkursu Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Moja Ojczyzna Niepodległa”. październik 

15.  Przygotowanie gazetek klasowych o tematyce patriotycznej. październik 

16.  Prezentacja najciekawszych miejsc w Polsce wykonana przez uczniów klas I-III sp. październik 

17.  Zorganizowanie dyktanda patriotycznego dla klas IV-VI sp. październik 

18.  Zorganizowanie konkursu recytatorskiego poezji  o tematyce patriotycznej  dla uczniów klas IV-VI sp oraz VII –VIII sp, III 

gimnazjum. 

październik-listopad 

19.  Zorganizowanie w bibliotece szkolnej wystawki książek, pochodzących ze zbiorów biblioteki szkolnej, poświęconych 

tematyce odzyskania przez Polskę niepodległości. 

październik-listopad 

20.  Zorganizowanie gry literacko-językowej „Tropem myśli” z hasłami patriotycznymi. październik-listopad 

21.  Zorganizowanie konkursu recytatorskiego „Piękna nasza Polska cała” dla uczniów klas I-III sp. listopad 

22.  Zorganizowanie konkursu rodzinnego w przedszkolu pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”. listopad 

23.  Otoczenie opieką miejsc pamięci. 2018 r.  

 


