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Projekt edukacyjny 

pt. „Bogaci dorobkiem pokoleń, idziemy w przyszłość” – 

– Szkoła Wierna Dziedzictwu. 

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu 

 

Adres: 82-300 Elbląg, ul. Wyżynna 3 

 

Telefon: 55 625 87 20 

 

e-mail: szkola25@elblag.com.pl 

 

Dyrektor: Anna Śledzińska 

 

Wicedyrektorzy: Ewa Cichońska, Bożena Strawa-Cieślak 

 

Koordynator projektu: Wioletta Lewandowska 

 

 

1. Temat projektu: „Bogaci dorobkiem pokoleń, idziemy w przyszłość”. 

 

2. Założenia projektu. 

 

                 Projekt zakłada prowadzenie długofalowych działań promujących postawy 

patriotyczne, sprzyjających uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności 

szkolnej i lokalnej. Działania projektu ukierunkowane są na doskonalenie, w tym 

zwiększenie skuteczności, procesów dydaktycznych i wychowawczych w obszarze 

edukacji patriotycznej i regionalnej, w klimacie społecznym sprzyjającym rozwojowi, 

osiąganiu sukcesów i wspierającym poczucie wartości wszystkich podmiotów. 

 

3. Cele projektu. 

 

                 Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii          

i kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju, kształtowanie 

tożsamości narodowej, więzi z Ojczyzną i współuczestnictwo w pielęgnowaniu 

tradycji. Projekt ma na celu rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym oraz kształtowanie 

tożsamości pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności. Projekt 
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służy wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie 

„małej Ojczyzny”, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności                   

do określonego terytorium, wspólnoty i kultury. Celem projektu jest kształtowanie 

umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia                       

do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych, 

inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej w tym 

integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego 

stanowiska. 

 

4. Termin realizacji: wrzesień 2017 r.– czerwiec 2018 r. 

 

5. Adresaci projektu: społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu,  

                                 społeczność lokalna, regionalna i ogólnopolska. 

 

6. Działania.  

 

 

Lp Nazwa działania Termin 

realizacji 

Osoby odpowiedzialne 

1. „Polska – moja ojczyzna”. 

Ogólnopolski integracyjny konkurs 

plastyczny dla dzieci z przedszkoli.  

kwiecień / 

maj 2018r. 

Lucyna Jadczak – Krasoń 

Anna Topolewska 

Anna Leśniak 

Wioletta Lewandowska 

2. „Kto ty jesteś - Polak mały” – zajęcia 

edukacyjne dla dzieci z elbląskich 

przedszkoli  we współpracy z Centrum 

Edukacyjnym IPN „Przystanek 

Historia” w Elblągu. 

kwiecień 

2018r. 

Małgorzata Freiberg 

Wioletta Lewandowska 

Mariusz Fil 

3. „Polska moja Ojczyzna i nasz dom. 

Jestem Polakiem” – zajęcia i wyjścia 

edukacyjne dla klas I-III. 

2017/2018r. nauczyciel klasy „0” 

nauczyciele klas I-III 

 

4. „Polskie symbole narodowe” - 

konkurs plastyczny dla klas IV – VII   

z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

kwiecień 

2018r. 

Beata Mizerska 

Anna Chadaj 

5.  „Polska – tu mieszkam”. Konkurs     

na facebooku we współpracy               

z Polskim Towarzystwem Turysty-

czno - Krajoznawczym w Elblągu. 

styczeń – 

czerwiec 

2018r. (raz   

w miesiącu) 

Agnieszka Wolna – Żak 

Kamila Szyrwińska 

Marzena Skowrońska 

6. „Logopedyczne dyktando 

patriotyczne” – konkurs miejski. 

luty/ marzec 

2018r. 

Agnieszka Wolna – Żak 

Małgorzata Pawlikowska 

Anna Jankowska 

Kamila Szyrwińska 

7 Szkolny konkurs ortograficzny          

dla klas IV – VI i uczniów klas 

gimnazjalnych. 

marzec 

2018r 

Marta Bartosik 

Agnieszka Koziarska 

Anna Szewczyk-Konefał 
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8. Szkolny konkurs ortograficzny         

dla klas IV – VI i uczniów klas 

gimnazjalnych. 

marzec 

2018r 

Alicja Smukowska 

Lidia Marks 

Danuta Burnos 

Henryka Mackiewicz 

9. Szkolny konkurs recytatorski dla klas 

IV – VI i uczniów klas gimnazjalnych. 

 

luty 2018r Marta Bartosik 

Agnieszka Koziarska 

Izabela Zimnoch 

Ewa Wechterowicz 

10. Czytanie „Wesela” Stanisława 

Wyspiańskiego z podziałem na role 

przed społecznością szkolną - 

promowanie dzieł  literatury polskiej. 

wrzesień 

2017r. 

Anna Rugała,  

Anna Szewczyk-Konefał 

Marcin Felka 

11. Udział uczniów kl. III d                       

w „I Elbląskim Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej” organizowanym      

przez Młodzieżowy Dom Kultury       

w Elblągu. 

2017/2018 

8 listopad 

2017r. 

9 listopad 

2017r. 

Małgorzata Wiczenbach 

nauczyciele klas I-III 

 

12. „Tradycje polskie i polskie tańce 

narodowe” – warsztaty dla uczniów     

i nauczycieli z okazji 

Międzynarodowego Dnia Tańca. 

listopad 

2017r. 

luty – maj 

2018r. 

Małgorzata Wiczenbach 

13. „Tradycja w muzyce i tańcu” – zajęcia 

taneczno -  muzyczne dla uczniów 

klas IV- VII. 

luty/ marzec 

2018r. 

Anna Chadaj 

14. Pielęgnowanie polskiej tradycji 

świątecznej, tradycję wieczerzy 

wigilijnej – klasowe spotkania 

opłatkowe.  

22 grudzień 

2017r. 

Społeczność szkolna – 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele. 

15. Pielęgnowanie polskiej tradycji 

świątecznej – przygotowanie                 

i zaprezentowanie szkolnych Jasełek 

Bożonarodzeniowych. 

22 grudzień 

2017r. 

Anna Jurczak 

Józefa Chmura 

 

 

16. „Wielkanoc – tradycje świąteczne       

w mojej rodzinie”. Pogadanka. 

kwiecień 

2018r. 

Beata Mizerska 

Anna Jurczak 

Józefa Chmura 

17. „Tradycje świąteczne i nie tylko..”-

nawiązanie współpracy ze szkołami    

z innych części Polski, wymiana 

kartek okolicznościowych.(SP nr 4  

w Bielsku Podlaskim, Gimnazjum  

w Uchaniach z/s w Jarosławcu). 

grudzień 

2017r. 

Natalia Wieczorek 

18. „Najpiękniejsza Kartka 

Bożonarodzeniowa” – konkurs 

plastyczny realizowany                      

we współpracy ze Stowarzyszeniem 

„Mrowisko”. 

listopad/ 

grudzień 

2017r. 

Helena Wojciechowska 

Anna Papińska 

 

 

19. „Wielkanoc – tradycje świąteczne      

w mojej rodzinie”. Pogadanka dla klas 

SP i klas gimnazjalnych. 

 

kwiecień 

2018r. 

Beata Mizerska 

Anna Jurczak 

Józefa Chmura 
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20. „Dzień papieski” – uroczysta 

akademia poświęcona Osobie św. Jana 

Pawła II. 

październik 

2017r. 

Anna Jurczak 

Józefa Chmura 

21. „Dzień Patrona Szkoły” – konkurs    

dla uczniów klas IV - VII  poświęcony 

pamięci Janusza Kusocińskiego.  

 

styczeń 

2018r. 

Martyna Polkowska 

Wioletta Lewandowska 

Krzysztof Koteluk 

Helena Wojciechowska 

wychowawcy klas 

22. Konkurs historyczny multimedialny     

z okazji rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości – 11 XI.  

listopad 

2017r. 

Anna Rugała 

Magdalena 

Wojciechowska 

23. Uroczysta akademia (wieczornica)    

dla uczniów i ich rodziców 

poświęcona upamiętnieniu rocznicy 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości 11 XI. 

listopad 

2017r. 

Przemysław Kurczewski, 

Anna Konefał,  

Lidia Ścibisz,  

Anna Chadaj,  

Anna Leśniak 

24. Szkolny konkurs czytelniczy dla klas 

SP związany z II wojną światową. 

kwiecień 

2018r. 

Marta Bartosik, 

Izabela Zimnoch 

25. Uroczysty apel poświęcony pamięci 

Zbrodni katyńskiej. 

 

wrzesień 

2017r. 

Przemysław Kurczewski, 

Anna Konefał 

Anna Chadaj 

26. „Memoriał Janusza Kusocińskiego” - 

uczczenie pamięci Patrona Szkoły, 

kultywowanie tradycji sportowych 

placówki poprzez popularyzowanie 

biegów masowych w środowisku 

lokalnym, integracja osób sprawnych  

i niepełnosprawnych. 

maj 2018r. nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

27. Igrzyska paraolimpijskie - turniej 

wiedzy i sportu dla klas IV-VII SP. 

kwiecień 

2018r. 

Martyna Polkowska 

28. „Ważne dni majowe” – pogadanka      

na temat Święta Konstytucji 3 Maja       

i Święta Flagi dla klas III SP. 

kwiecień 

2018r. 

Przemysław Kurczewski 

nauczyciele klas III SP 

29. Wyjazd edukacyjny do Warszawy,    

zwiedzanie zabytków stolicy, wyjście 

do Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Muzeum Żydów 

Polskich oraz Muzeum Więzienia 

Pawiak. 

czerwiec 

2018r. 

Anna Szewczyk - Konefał 

Wioletta Lewandowska 

30. „Początki państwa Piastów” - żywa 

lekcja historii dla uczniów klas IV- 

VII SP.  

marzec 

2018r. 

Przemysław Kurczewski 

 

 

31. Międzyszkolne kawiarenki    

historyczne we współpracy  

z Instytutem Pamięci Narodowej  

w Gdańsku i Centrum Edukacyjnym 

IPN „Przystanek Historia” w Elblągu. 

październik 

2017r. 

marzec 

2018r. 

Wioletta Lewandowska, 

Wioletta Kołtunowska 

 

 

32. „ Elbląg - moja mała Ojczyzna” – 

lekcje muzealne i wyjścia terenowe 

dla uczniów klas I- III. 

2017/2018r. 

 

Nauczyciele klas I-III SP 
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33. Wyjścia terenowe, warsztaty i lekcje 

muzealne na terenie Muzeum 

Archeologiczno-Historycznego          

w Elblągu.  

2017/2018r. Wychowawcy klas IV- 

VII SP 

 

34. „Historia Elbląga” – miejski konkurs 

historyczny dla uczniów klas 

gimnazjalnych. 

 

 

maj 2018r. Anna Rugała,  

Przemysław Kurczewski 

Magdalena 

Wojciechowska,  

Ewa Owczarek 

35.  „Elbląg- moja Mała Ojczyzna dawniej 

i dziś” - wykonanie albumów przez 

uczniów klas SP. 

2017/2018r. Beata Mizerska 

36. „ Moje małe miejsce na ziemi”- 

zajęcia plastyczne dla dzieci klas I- III. 

2017/2018r. Helena Wojciechowska 

37. „Mennonici na Żuławach” – wykłady, 

zajęcia plastyczne dla uczniów SP.  

2017/2018r. Helena Wojciechowska 

38. „Anno Domini 1243” – pokaz filmu  

połączony z pogadanką na temat 

zaprezentowanych wydarzeń 

historycznych. 

maj 2018r. Przemysław Kurczewski 

 

 

39. „ Elbląg – wiek XIX” - żywa lekcja 

historii dla klas gimnazjalnych. 

maj 2018r. Przemysław Kurczewski 

 

 

40. „Od wojny trzynastoletniej                

do zaborów  czyli Elbląg w czasach 

nowożytnych”, „Morskie tradycje 

Elbląga” - żywe lekcje historii dla klas 

SP.  

maj 2018r. Wioletta Lewandowska, 

Wioletta Kołtunowska 

 

41. „Historia Elbląga” – projekt edukacyjny.   

dla klas gimnazjalnych. 

maj 2018r. Przemysław Kurczewski 

Ewa Owczarek 

 

42. Lekcje muzealne w Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku. 

 

 

 

pażdziernik

2017r.  

Magdalena 

Wojciechowska 

Anna Szewczyk – Konefał 

Wioletta Lewandowska 

Anna Topolewska 

Lucyna Jadczak- Krasoń 

Anna Rugała 

Przemysław Kurczewski 

43. Wyjazd edukacyjny do Muzeum 

Stutthof w Sztutowie. 

 

maj 2018r. Anna Szewczyk – Konefał 

Wioletta Lewandowska 

44. Konkurs historyczny z okazji rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 

maj 2018r. Anna Rugała,  

Przemysław Kurczewski 

Magdalena 

Wojciechowska 

45. Miejski konkurs historyczny z okazji 

Święta Konstytucji 3 Maja dla 

uczniów szkół podstawowych. 

 

maj 2018r. Wioletta Lewandowska, 

Wioletta Kołtunowska 
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46. „Timeline Polska” - szkolny konkurs 

historyczny dla uczniów klas IV - VII                   

i klas gimnazjalnych. 

maj 2018r. Anna Rugała,  

Przemysław Kurczewski 

 

47. „Cudze chwalicie swego nie znacie”. 

Walory przyrody polskiej i krajobrazu 

naszej Ojczyzny – lekcje, wyjścia i 

wyjazdy edukacyjne. 

2017/2018r. 

 

nauczyciele klas I-III SP 

 

48. Pogadanki, warsztaty, zajęcia 

terenowe w ramach ogólnopolskiego 

programu „Natura 2000 - Przystanek 

Bałtyk”. Edukacja społeczności 

nadmorskich obszarów chronionych. 

listopad 

2017r.- 

czerwiec 

2018r. 

Beata Mikulska 

 

49. Zajęcia terenowe w Parku 

Krajobrazowym Wysoczyzna Elbląska                

i rezerwacie przyrody „Kadyński Las". 

listopad 

2017r. 

Beata Mikulska 

 

50. Konkurs „Dzień Ziemi” – regionalne 

formy ochrony przyrody. 

kwiecień 

2018r. 

Anna Chaberek  

Anna Łakis 

Beata Mikulska 

51. Wyjazd edukacyjny do Parku 

Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”- 

Kąty Rybackie. 

czerwiec 

2018r 

Anna Chaberek 

52. Konkursy drużynowe i indywidualne, 

pogadanki na temat regionalnych form 

ochrony przyrody w ramach akcji 

„Tydzień ochrony powietrza”.  

kwiecień 

2018r. 

Anna Chaberek  

Anna Łakis 

Beata Mikulska 

53. „Szkoła Piękniejsza Wiosną” – 

warsztaty, akcje plenery związane        

z naszym regionem.  

październik 

2017r.- 

czerwiec 

2018r. 

Anna Chaberek  

Anna Łakis 

Beata Mikulska 

54. Zwiedzanie Bażantarni, zielonych płuc  

Elbląga – warsztaty i gry terenowe. 

maj 2018r.- 

czerwiec 

2018r. 

Anna Rugała,  

Przemysław Kurczewski 

 

55. Plener regionalny w Pasłęku dla kl. IV  maj 2018r. Anna Łakis 

56. Rajdy regionalne na terenie 

Wysoczyzny Elbląskiej. 

 

2017/2018 Anna Chaberek  

Anna Łakis 

Beata Mikulska 

57. Ścieżki dydaktyczne w naszym 

regionie – warsztaty i gry terenowe. 

2017/2018 Anna Chaberek  

Anna Łakis 

Beata Mikulska 

58. Poznanie miejsc ważnych dla regionu 

– wyjścia i wyjazdy edukacyjne. 

2017/2018 Anna Chaberek  

Anna Łakis 

Beata Mikulska 

59. „Elbląg i okolice dawniej i dziś. 

Program trzydniowej wycieczki po 

regionie dla obcokrajowców” – 

projekt edukacyjny w klasie VI a. 

marzec – 

maj 2018r. 

Tomasz Wyszczelski 

60. Lekcje kulturowe i krajoznawcze      

dla klas IV- VII i klas gimnazjalnych. 

Tematy: 

-Poland’s  cool! – culture. Polska jest 

2017/2018 Magdalena 

Wojciechowska 

Anna Kalkowska 

Natalia Wieczorek 
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super! – elementy kultury. 

- Greetings from Poland!  – project. 

Pozdrowienia z Polski! – projekt 

klasowy. 

- Come to Poland – culture. Przyjedź 

do Polski – elementy kultury. 

- Visit Poland  – project. Odwiedź 

Polskę – projekt klasowy. 

- Polish-English dictionary of trees – 

project. Polsko-angielski słowniczek 

drzew – projekt klasowy. 

Katarzyna Drewniak 

Tomasz Wyszczelski 

 

Ewa Owczarek 

Katarzyna Felka 

Paulina Wolska 

61. Wyjazd edukacyjno - krajoznawczy   

do Akwarium Gdyńskiego, poznanie 

flory i fauny Bałtyku, bogactwa 

turystycznego regionu. 

grudzień 

2017r. 

Natalia Wieczorek 

Anna Chaberek  

62. Wyjazd edukacyjny do parku krajo-

brazowego „Mierzeja Wiślana oraz 

rezerwatu przyrody „Mewia Łacha”. 

maj 2018r. 

 

Przemysław Kurczewski 

Anna Chaberek 

 

63. Wyjazd edukacyjny do Centrum 

Nauki EXPERYMENT w Gdyni. 

styczeń, 

marzec 

2018r. 

Beata Mikulska 

 

64. Wyjazd edukacyjno - krajoznawczy   

do Gdyni, poznanie flory i fauny 

Bałtyku, bogactwa turystycznego 

regionu. 

marzec 

2018r. 

Beata Mizerska 

65. Pokój i bezpieczeństwo naszej 

Ojczyzny – pogadanki dla klas I- III.  

maj 2018r. 

 

Alicja Smukowska 

nauczyciele klas I-III 

66. „Warmińsko-Mazurskie Dni rodziny” 

– wyjazdy terenowe, pogadanki, 

pikniki dla uczniów SP i rodziców. 

       

maj 2018r Anna Jurczak 

Józefa Chmura 

ks. Mariusz Antonowicz 

wychowawcy klas 

67. „Kulinarna podróż w różne rejony 

Polski” - warsztaty kulinarne             

dla dzieci z klas I- III. 

2017/2018 Tatiana Karwacka 

Lena Makowska 

Ewelina Szczuko 

68. „Paczka dla Bohatera” – udział 

społeczności szkolnej                          

w ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

na rzecz żołnierzy polskich 

walczących podczas II wojny 

światowej, żołnierzy podziemia 

niepodległościowego po zakończeniu 

wojny oraz osób represjonowanych 

przez ustrój komunistyczny. 

grudzień 

2017r. 

marzec 

2018r. 

Anna Szewczyk-Konefał  

Wioletta Lewandowska 

69. Udział społeczności szkolnej              

w ogólnopolskiej akcji pomocy 

potrzebującym „Szlachetna paczka”. 

listopad 

grudzień 

2017r. 

Marzena Maślińska 

 

70. Udział uczniów klas VI SP  

i klas gimnazjalnych w akcjach 

charytatywnych ukierunkowanych  

na pomoc potrzebującym – 

2017/2018 Anna Jurczak 

Józefa Chmura 
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„Żonkilowe Pola Nadziei”                

we współpracy z Hospicjum 

Elbląskim oraz „Podziel się 

posiłkiem” i świątecznych zbiórkach 

żywności w porozumieniu z Elbląskim 

Bankiem Żywności. 

71. Szkolny konkurs plakatów „Polska i 

Elbląg w liczbach”. Sylwetki polskich 

matematyków – prezentacje uczniów.  

marzec 

2018r. 

Małgorzata Wołk 

Elżbieta Zakrzewska-

Łuczko 

Jarosław Freiberg 

 

 

7. Przewidywane efekty projektu. 

 

                   Społeczność szkolna inicjuje i prowadzi działania w zakresie edukacji 

patriotycznej i regionalnej o różnym zasięgu terytorialnym - uroczystości, konkursy, 

turnieje, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, odwiedzanie miejsc pamięci 

narodowej, wyjazdy edukacyjne do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym             

i kulturalnym. Szkoła upowszechnia ideę pamięci narodowej, prowadzi działalność 

związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, sprawuje 

opiekę nad tymi miejscami. Uczniowie poszerzają wiedzę na temat polskiej historii       

i kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju, rozwijają 

tożsamość narodową, więzi z Ojczyzną, współuczestniczą w pielęgnowaniu tradycji. 

Kreatywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie 

lokalnym i państwowym. Poznają wielorakie wartości tkwiące we własnym regionie   

w aspekcie „małej Ojczyzny”, kształtują poczucia zakorzenienia, przynależności                    

do określonego terytorium, wspólnoty i kultury. Społeczność szkolna realizuje 

działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym i regionalnym. Uczniowie 

uczestniczą w realizacji programów lub projektów organizowanych przez inne 

podmioty w zakresie kształtowania i propagowania postaw patriotycznych dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Działania szkoły mają szeroki zasięg oddziaływania, są 

widoczne, systematycznie dokumentowane i upowszechniane, wynikają z potrzeb 

społeczności lokalnej i są przez nią akceptowane. Podejmowane inicjatywy integrują 

społeczność szkolną, promują ideę projektu i podejmowane działania, przyczyniają się                  

do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność              

i efektywność pracy szkoły w obszarze edukacji, wychowania i opieki. 

 


