
             Projekt edukacyjno – wychowawczy pod hasłem: 

                                      „ 40 lat minęło...” 
( jubileusz istnienia SP z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w 

Rudzie Bugaj w obecnym budynku )    
 

Termin realizacji : rok szkolny 2013/14. 

Zakończenie : wrzesień 2014 r. ( oddanie do użytku hali sportowej ). 

Koordynator : Dorota Kozłowska. 

 

Cele ogólne : 

♦ kształtowanie świadomości patriotycznej poprzez ukazanie i przybliżenie 

przeszłości, tradycji i współczesności  szkoły ( patriotyzm lokalny ); 

♦ rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów; 

♦ promowanie osiągnięć szkoły. 

 

Cele szczegółowe : 

uczeń - 

♦ nauczy się gromadzić i selekcjonować informacje z różnych źródeł; 

♦ udoskonali umiejętność pracy w grupie oraz organizacji i wykonywania zadań 

indywidualnych; 

♦ rozwinie umiejętność twórczego myślenia i pisania; 

♦ pozna dzieje i tradycje szkoły; 

♦ umocni więzi ze środowiskiem lokalnym; 

♦ będzie świadomie kultywował tradycje szkoły i tworzył współczesną historię 

placówki; 

♦ udoskonali umiejętność posługiwania się narzędziami TIK;    

♦ będzie godnie i z dumą reprezentował szkołę. 

 

Formy realizacji projektu : 

● opowiadania; 

● prace plastyczne; 

● artykuły w gazetce szkolnej; 

● jubileuszowe logo szkoły; 

● gazetki ścienne; 

● książeczka – Kodeks Absolwenta; 

● album; 

● prezentacja multimedialna; 

● kapsuła czasu; 

● wystawa fotografii; 

● plakat; 

● wywiad; 

● zasadzenie drzewa. 

 

 



 

Miejsce prezentacji : 

● strona internetowa szkoły; 

● szkolna gazetka; 

● gazetki ścienne; 

● hol szkolny; 

● lokalne media. 

 

 

Plan działań w ramach obchodów 40 – lecia szkoły ; 

 

1. Konkurs na jubileuszowe logo szkoły – do 29 XI 13 r. ( kl. IV – VI, zajęcia 

komputerowe). 

2. Historia szkoły – godziny z wychowawcą, lekcje historii ( kl. I – VI, kilka w 

ciągu całego roku ). 

3. Gazetka szkolna – zamieszczanie zdjęć,artykułów na temat historii szkoły, 

humoru z dzienników i zeszytów szkolnych – cały rok. 

4. Stworzenie Kodeksu Absolwentów – do 7 I 14 r. ( kl. IV,V i VI ). 

5. Konkurs plastyczny „ Moja szkoła za 40 lat ” –3-7 II 14 r. ( kl. II – IV ). 

6. Konkurs literacki „ Moja szkoła za 40 lat ” - 10-14 II 14 r. ( kl. V – VI ). 

7. Zbieranie zdjęć szkolnych od uczniów i absolwentów szkoły – do 15 III 2014 r 

8. Opracowanie albumów, prezentacji na temat „Moja szkoła dawniej, dziś i za 40 

lat” - do 15 III 14 r., święto szkoły, chętni uczniowie. 

9. Rozstrzygnięcie konkursów ( plastycznego i literackiego ), wręczenie nagród, 

przedstawienie Kodeksu Absolwentów oraz wystawa zdjęć szkolnych – święto szkoły, 

27 III 14 r. 

10. Zdjęcie „40-ki” złożonej z uczniów ( „z lotu ptaka” ) - V 2014 r. 

11.  Zasadzenie drzewa i zakopanie pod nim kapsuły czasu – V 14 r. ( każda klasa 

umieszcza w niej coś, co oddaje charakter naszych czasów i naszej szkoły ). 

12.  „Waga i wzrost naszej szkoły” - Festyn Rodzinny 30 V 2014 r. ( kl. 0 – VI 

oraz nauczyciele i pracownicy szkoły ważą się i mierzą – pokaz wyników za pomocą 

plakatów ). 

13.  Jubileuszowe wydanie gazetki szkolnej – Festyn Rodzinny – 30 V 2014 r. 

 

 

Opisy zadań: 

Ad. 1.    Czas realizacji – do 29 XI 13r. 

Uczniowie kl. IV – VI na zajęciach komputerowych wymyślają i tworzą 

jubileuszowe logo szkoły. W logo musi być liczba „40” i nazwa szkoły. 2 XII 13 r. 

zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu. Wybrane logo będzie umieszczane przy 

każdym artykule na stronie szkoły do końca IX 2014 r. Dodatkowo logo to zostanie 

umieszczone na limitowanej serii kubków, które staną się nagrodami w tegorocznych 

konkursach związanych z tym projektem ( jury w składzie:  p. Małgorzata 

Nadrowska, p. Karina Orłowska i p. Ewa Kucner ). 

Ad. 2.    Czas realizacji – do 17 I 2014 r. 



Na wybranych godzinach z wychowawcą i lekcjach historii nauczyciele i 

wychowawcy zapoznają uczniów z historią naszej szkoły. Do wykorzystania kronika 

szkoły, materiały dotyczące historii Aleksandrowa Łódzkiego i inne ( np. wywiad z 

absolwentem lub byłym nauczycielem ). W klasach młodszych wychowawcy 

dostosowują zakres informacji i sposób ich przekazania do poziomu danej klasy. 

Ad. 3.     Czas realizacji – cały rok szkolny. 

Uczniowie koła dziennikarskiego pod opieką nauczyciela prowadzącego 

zamieszczają artykuły na temat historii szkoły, zdjęcia szkolne, fraszki na temat życia 

codziennego szkoły, humor z dzienników i zeszytów szkolnych. 

Ad. 4.     Czas realizacji – do 7 I 2014 r. 

Na języku polskim lub godzinie z wychowawcą uczniowie kl. IV,V i VI dzielą się na 

grupy i tworzą Kodeks Absolwenta – w formie małej, ozdobnej książeczki. Najlepszy 

i najładniejszy kodeks zostanie zaprezentowany i nagrodzony w czasie uroczystości 

Święta Szkoły w marcu ( jury w składzie: p. Dariusz Kurczyna, p. Jacek Falkenberg i 

p. Julita Osiecka ). 

Ad. 5.     Czas realizacji – 3-7 II 2014 r. 

Nauczyciele w klasach II-IV ogłaszają konkurs na pracę plastyczną pt.: „Moja szkoła 

za 40 lat”. Może to się odbyć w ramach zajęć plastycznych. Technika dowolna, 

karton techniczny A4. Prace podpisane z tyłu. Wyniki konkursu i nagrody w czasie 

Święta Szkoły. Prace przekazywane są p. Dorocie Kozłowskiej ( jury w składzie :    p. 

Jolanta Ogińska, p. Karolina Krupińska i p. Aleksandra Skolmowska ). 

Ad. 6.      Czas realizacji – 10-14 II 2014 r. 

Uczniowie klas V-VI w ramach języka polskiego piszą opowiadanie twórcze pt.: 

„Moja szkoła za 40 lat”. Praca nie może zajmować mniej niż 2 strony, może być 

pisana na komputerze. Prace konkursowe są przekazywane p. Dorocie Kozłowskiej 

( jury w składzie: p. Dorota Kozłowska, p. Jolanta Ogińska, p. Martyna Pychowska-

Abramczyk ). 

Ad. 7.      Czas realizacji – do 15 III 2014 r. 

Wszyscy nauczyciele ogłaszają w klasach zbiórkę zdjęć dotyczących naszej szkoły 

( zwłaszcza gdy rodzice lub krewni uczniów uczęszczali do tej szkoły ). 

informacja do wpisania dla rodziców: 

„W związku z obchodzonym w tym roku szkolnym 40 – leciem istnienia naszej 

szkoły w tym budynku zwracamy się z serdeczną prośbą o wypożyczenie fotografii  

szkolnych dotyczących tych lat z życia szkoły. 

Jeśli Pani/Pan uczęszczała/-ał do naszej placówki ( lub ktoś z Państwa bliskich czy 

znajomych ), prosimy o przekazanie zdjęć do wychowawców. Każde zdjęcie musi 

być podpisane, abyśmy mogli oddać je właścicielom. Wystawa fotografii odbędzie 

się w czasie Święta Szkoły i będzie trwała do końca kwietnia – zapraszamy do jej 

obejrzenia. Z góry dziękujemy za pomoc i życzliwość.” 

Zdjęcia przekazywane są  p. Dorocie Kozłowskiej ( opiekunce wystawy ). 

Ad. 8.       Czas realizacji – do 15 III 2014 r.    

Nauczyciele ogłaszają w klasach IV – VI konkurs dla uczniów ( dla chętnych ) na 

wykonanie albumu czy prezentacji multimedialnej pt.: „ Moja szkoła dawniej, dziś i 

za 40 lat”. Prace konkursowe należy oddać do 15 III 2014 r. - p. Bożenie Sobczak 

( jury w składzie: p. Bożena Sobczak, p. Ewa Zaraś i p. Joanna Wdowiak ). 



   

Ad. 9.       Czas realizacji – 27 III 2014 r. 

W czasie uroczystości z okazji Święta Szkoły nastąpi ogłoszenie wyników konkursu  

plastycznego, literackiego, konkursu na najlepszy Kodeks Absolwenta, na 

najciekawszy album i prezentację multimedialną. Pani dyrektor wręczy zwycięzcom 

nagrody ( kubki z limitowanej serii z logo „40-ki” ). Nastąpi prezentacja 

wyróżnionych prac – albumy i prace plastyczne wyeksponowane, praca literacka 

odczytana, pokaz prezentacji. Nastąpi też „otwarcie” wystawy fotografii szkolnych 

pod hasłem „40 lat minęło...” 

Ad. 10.      Czas realizacji – V 2014 r. 

Wszyscy uczniowie ustawią się na boisku szkolnym w wyznaczonej formie cyfry 

„40”, a fotograf wykona zdjęcie „z lotu ptaka”. Zdjęcie to pojawi się na stronie 

szkoły i po specjalnej obróbce  zawiśnie w antyramie na korytarzu szkolnym jako 

pamiątka jubileuszu. 

Ad. 11.       Czas realizacji – V 2014 r.   

Wszyscy uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowują materiały na 

temat naszej szkoły i czasów współczesnych, które zostaną zamknięte w kapsule 

czasu. Mogą to być wycinki z gazet o naszej szkole, zdjęcie „40-ki”, zdjęcia szkolne  

( skserowane ), list do przyszłych pokoleń itp. Kapsuła zostanie uroczyście zakopana 

pod drzewkiem, które zostanie zasadzone na pamiątkę jubileuszu szkoły. 

Ad. 12.       Czas realizacji – 30 V 2014 r., Festyn Rodzinny. 

„ Waga i wzrost naszej szkoły” - uczniowie kl. 0 – VI oraz nauczyciele i pracownicy 

szkoły ważą się i mierzą wzrost. Następnie każda klasa prezentuje swój wzrost 

(zsumowane wyniki wszystkich uczniów danej klasy ) za pomocą powiązanych 

sznurków lub kolorowych tasiemek, natomiast swą wagę ( też zsumowane wyniki 

wszystkich dzieci z danej klasy ) przedstawiają za pomocą wspólnie wykonanego 

plakatu z portretem zwierzęcia o najbardziej zbliżonej wadze. To samo robią 

nauczyciele i pracownicy – „sznurkowy wzrost” i zwierzę o podobnej wadze. Potem 

4 – osobowa komisja najlepszych matematyków z kl. V i VI pod nadzorem p. Kariny 

Orłowskiej sumuje wyniki i podaje je przy pomocy plakatu – Ile waży i ile mierzy 

nasza szkoła? Do pracy nad plakatem zaproszeni są chętni, uzdolnieni plastycznie 

uczniowie. Plakaty poszczególnych klas i ich sznurki mają być wykorzystane jako 

ozdoby na drzwi sal danych klas, a plakat wspólny ma być wywieszony na dolnym 

korytarzu. 

Ad. 13.         Czas realizacji – 30 V 2014 r., Festyn Rodzinny. 

Wydanie jubileuszowe gazetki szkolnej – w postaci papierowej. W nim artykuły o 

wydarzeniach związanych z jubileuszem, zdjęcia, opowiadanie wyróżnione w 

konkursie literackim itp. 

Ad. 14.          Czas realizacji – IX 2014 r. 

Spotkanie absolwentów i byłych nauczycieli naszej szkoły w nowej hali sportowej. 

Po akceptacji Rady Rodziców i zebraniu wystarczającej liczby chętnych 

absolwentów może odbyć się takie spotkanie. Ostateczna decyzja będzie należała do 

pani dyrektor. 

 

                                                Autor i koordynator projektu: Dorota Kozłowska   



  

               

    


