HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNIE W RAMACH POWIATOWEGO PROJEKTU „NIEPODLEGŁA ŁĄCZY”
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
1. Powiatowy Konkurs Ortograficzny o „Złote
Pióro” Starosty Powiatu Szczycieńskiego

Opis przedsięwzięcia
- konkurs w formie dyktanda na etapie szkolnym
oraz międzyszkolnym powiatowym;
- cele: rozbudzanie zainteresowań uczniów
pięknem ojczystego języka oraz kształcenie
nawyku prawidłowego stosowania reguł
gramatycznych i interpunkcyjnych;

Termin
I - II. 2018

Koordynator
Ewa Napiórkowska
Anna Tobolewska (ZS nr 3)

2.

Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenek
Legionowych i Powstańczych pod patronatem
Starosty Szczycieńskiego

- formuła konkursowa, w której biorą udział
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i
gimnazjalnych powiatu;
- cele: popularyzacja pieśni legionowych,
integracja młodzieży szkolnej powiatu,
promowanie młodych talentów, świętowanie
Stulecia Niepodległości w niekonwencjonalnej
formie i radosnej atmosferze, pielęgnowanie
dziedzictwa kulturowego;

IV. 2018 – etap
zgłaszania
uczestników
11.X. 2018 – etap
realizacji

Ewa Wilk-Stypik

3.

„Niepodległa łączy od kuchni”

- formuła warsztatów kulinarnych, w których
uczestniczą dzieci przedszkolne, ich rodzice,
młodzież i seniorzy;
- spotkania modułowe: 2 w ZS nr2, 2 w
przedszkolu Promyczek oraz wojewódzki konkurs
o tytuł Mistrza Szkolnej Patelni;
- cele: promowanie dziedzictwa kulinarnego,
w tym lokalnego oraz integracja pokoleń we
wspólnym działaniu (wspólne gotowanie )

I – X. 2018

Michał Denesiuk

4.

„Smaki Polski. Patriotyzm w kuchni”

- formuła pokazu kulinarnego i warsztatów dla
gimnazjalistów;
- cele: promowanie dziedzictwa kulinarnego kraju
i regionu oraz integracji młodzieży powiatu;

V. 2018

Michał Denesiuk

5.

„Słodki Dzień Flagi”

- rozdawanie mieszkańcom miasta/kombatantom
biało-czerwonych tartaletek upieczonych przez
uczniów na zajęciach;
-cele: integracja społeczności uczniowskiej ZS nr
z mieszkańcami miasta, promowanie patriotyzmu
w niekonwencjonalnej formie;

V. 2018

Michał Denesiuk

6.

„ZS nr 2 wolność świętuje i 100 zdrowych
przepisów proponuje”

- opracowanie elektronicznej książki kucharskiej,
zawierającej przepisy w oparciu o zasady
zdrowego żywienia, promująca naszą szkołę
posiadającą taki certyfikat

XI. 2018

Renata Kaczmarczyk
Mirosława OporekMiedzińska

7.

„Sto smakołyków na Stulecie”

- przygotowywanie różnego rodzaju przysmaków
w „barwach narodowych” na różne okazje
rocznicowe na terenie powiatu min. catering na
Obchody Listopadowe, bufet kawowy na
Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Legionowej
i Powstańczej, catering na konferencję dotyczącą
promocji zdrowia w Ełku

III – XI. 2018

Renata Kaczmarczyk

8.

„Moja Niepodległa” – konkurs na plakat
rocznicowy

- konkurs plastyczny na plakat upamiętniający
100-lecie Niepodległej;
- technika dowolna: grafika, kolaż, obraz,
karykatura, rysunek, akwarela
- wewnątrzszkolny lub międzyszkolny (szkoły
ponadgimnazjalne)

V – VI 2018

Ewa Wilk-Stypik
Michał Napiórkowski

9.

„Bóg Honor Ojczyzna… 100 lat
niepodległości Polski” - koncert
patriotyczny

- uczestnictwo w koncercie patriotycznym w

04.X.2018

Patronat honorowy
nad koncertem objął
Wojewoda
Warmińsko-Mazurski
Pan Artur Chojecki

Miejskim Domu Kultury w Szczytnie uczniów
trzech klas: I TH, I LO-H/Diet, II BS-Kucharz
z Zespołu Szkół nr 2 im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Szczytnie.

