Program Patriotyczno – Obywatelski w Szkole Podstawowej nr 6
im. Orła Białego w Szczytnie
w roku szkolnym 2019/2020
I. Edukacja patriotyczna w przepisach
Priorytet: Kształtujemy postawy patriotyczne został opracowany w oparciu o zapisy zawarte
w Ustawie o Systemie Oświaty, Podstawie Programowej, Statucie Szkoły, Programie
Wychowawczym i Programie Rozwoju naszej placówki oraz w standardach wymagań będących
podstawą przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji na koniec roku szkolnego.
II. Ogólna charakterystyka kształcenia patriotycznego
Kształtowanie postaw patriotycznych jest wartością uniwersalną i doniosłym zadaniem
każdego nauczyciela bez względu na przekonania polityczne. Służy ono identyfikacji narodowej
i kulturowej oraz przygotowuje młode pokolenie do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego
uczestniczenia w życiu społecznym. Edukacja patriotyczna jest ściśle związana z edukacją
prorodzinna, lokalną, regionalną, ogólnonarodową i europejską.
Ponieważ nikt nie rodzi się patriotą, naszym zadaniem jest budzenie, rozwijanie
i kształtowanie u młodzieży takich uczuć i postaw, z których w przyszłości zrodzi się prawdziwy
patriotyzm, wypełniony takimi wartościami jak: solidarność, demokracja, tolerancja, godność,
sprawiedliwość, wolność, a przede wszystkim odpowiedzialność za przyszłość nasze Ojczyzny.
W związku z powyższym, mottem naszej pracy w kształtowaniu postaw patriotycznych są
następujące słowa:
„Biel i czerwień na Twoim sztandarze
Niesplamione wśród życia nieś trosk
I pamiętaj cokolwiek się zdarzy
Los Ojczyzny, to także Twój los.”
III. Cele kształcenia patriotycznego
Na etapie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III głównym celem będzie kształtowanie
u uczniów poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i narodowej.
Najważniejszym zadaniem w tym zakresie jest uświadomienie uczniom, że wspólnoty takie jak:
rodzina, mieszkańcy naszego miasta i regionu stanowią część ogólnej wspólnoty, którą jest naród
polski jak w słowach piosenki „bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”, wobec której każdy z nas ma
do spełnienia określone obowiązki teraz i w przyszłości.
Na drugim etapie kształcenia w klasach IV – VIII główne cele wychowania patriotycznego
to:
1. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość, swój kraj.
2. Rozwijanie u uczniów poczucia powinności aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej,
lokalnej i państwowej.
3. Wzmacnianie więzi lokalnych i ogólnonarodowych przez upowszechnianie wiedzy na temat
dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy na tle historii regionu i kraju z uwzględnieniem
walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
5. Kształtowanie postaw tolerancji dla innych narodów i kultur.

IV. Działania przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2019/2020
wrzesień
Wydarzenia

Realizacja podjętych działań

Odpowiedzialni

80 rocznica wybuchu II wojny
światowej;
75 rocznica początku powstania
warszawskiego;
80 rocznica agresji Związku
Radzieckiego na Polskę;

- projekt w klasie VIII c - „II
Jadwiga Nartonowicz;
wojna zaczęła się w Polsce”
- wykonanie gazetek ściennych;
- pogadanki w klasach w dniu - nauczyciele historii,
rozpoczęcia roku szkolnego;
- wychowawcy,
- część lekcji historii we
wszystkich klasach IV – VIII
poświęcona bohaterom
września 1939;
- audycje przez radiowęzeł w
budynku nr 2;
- oddanie czci bohaterom II
wojny światowej przez
odśpiewanie „Mazurka
Dąbrowskiego”;
- udział szkoły w akcji
„BohaterON – wyślij kartkę do
Powstańca”;

Szkolne Koło Archeologiczne
„Eureka”

Zainicjowanie działalności
- Alfred Bugaj,
Szkolnego Koła
Archeologicznego „Eureka” dla
uczniów klas V-ch,
opracowanie planu pracy z
wykorzystaniem autorskiego
programu kształcenia
regionalnego, pt. „Co
chciałbym zachować w pamięci
pokoleń z mojej najbliższej
okolicy”
październik

Nawiązanie współpracy ze
Szkołą Podstawową im. Orła
Białego w Zabielach

- zaproszenie Szkoły w
Zabielach do udziału w
konkursie o symbolach
narodowych:
- zaproszenie delegacji Szkoły
w Zabielach wraz z laureatami
konkursu na uroczystość
związaną ze Świętem
Niepodległości Polski

- koordynator Alfred Bugaj,

Szkolny Konkurs literacki o
polskich symbolach
narodowych – edycja XIX
„Godło Polski – Orzeł Biały”

- przeprowadzenie konkursu we
wszystkich ciągach klasowych
– wyłonieni laureaci
przedstawią swoją poezję
podczas apelu z okazji Święta
Niepodległości Polski;

- koordynator Alfred Bugaj,
- nauczyciele historii,
- nauczyciele kształcenia
zintegrowanego,

listopad
Pamięć o zmarłych Bohaterach - w ramach akcji „Zapal znicz
bohaterom” odwiedzanie
kwater żołnierzy AK na
cmentarzu komunalnym w
Szczytnie;

- nauczyciele historii,
- wychowawcy,

Rocznica Odzyskania
Niepodległości przez Polskę

- koordynator Justyna
Kocenko,
- nauczyciele historii,
- Dorota Niechwiadowicz,
- Artur Kot,

- uroczysty apel w szkole dla
uczniów klas I - VIII

grudzień
Rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce

- pogadanki na lekcjach historii - nauczyciele historii,
we wszystkich klasach IV –
VIII;
- audycja przez radiowęzeł w
budynku nr 2
styczeń/luty

Ogłoszenie konkursu „Szczytno - opracowanie regulaminu
- nauczyciele historii,
- moje miasto na przestrzeni
konkursu na podstawie
wieków”
autorskiego programu
kształcenia regionalnego pt.
„Co chciałbym zachować
pamięci pokoleń z mojej
ojczyzny z mojej najbliższej
okolicy?”;
- zaproszenie do współpracy
nauczycieli języka polskiego,
geografii, muzyki, plastyki;
- ogłoszenie konkursu uczniom;
marzec
Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

- zorganizowanie wystawy
tematycznej w szkole;
- udział uczniów w gali
powiatowego konkursu
Żołnierze Wyklęci,
przywróćmy Ich pamięci...”

- nauczyciele historii,

kwiecień
Finał konkursu „Szczytno –
moje miasto na przestrzeni
wieków”

- rozstrzygnięcie konkursu w
- nauczyciele historii,
kategoriach: dzieje i zabytki
- nauczyciele języka polskiego,
historyczne regionu, zabytki
geografii, muzyki, plastyki,
przyrody i ciekawe miejsca w
Szczytnie i okolicach, Szczytno
w fotografii, poezja i gwara
mazurska, piosenka regionalna
z mazur, Szczytno widziane
okiem dziecka;

Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

- uroczysty apel dla uczniów
klas I – VIII; (3 tury)

- koordynator Cecylia
Brakoniecka,
- nauczyciele historii,
- Dorota Niechwiadowicz,
- Artur Kot,

maj
Święto 3 Maja

- udział w Miejskich obchodach - Alfred Bugaj,
Rocznicy Uchwalenia
- Dorota Niechwiadowicz,
Konstytucji 3 Maja
- Cecylia Brakoniecka

Opracował Zespół Nauczycieli Historii w składzie:
1. Cecylia Brakoniecka
2. Alfred Bugaj
3. Justyna Kocenko
4. Jadwiga Nartonowicz

