Program obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
1918-2018

ZADANIA
1. Zrealizowanie w ramach godzin
wychowawczych :
 Tematu: „ Patriotyzm na co
dzień. Co dla mnie oznacza bycie
patriotą ?”
 Opanowanie pamięciowe
zwrotek hymnu narodowego,
pogadanka nt. godnej postawy
podczas wykonywania hymnu
oraz nauka śpiewu

2. Lekcje muzealne , warsztaty i
wystawy w Muzeum – Zamku
3. Zorganizowanie konkursu
plastycznego w ramach
programu „Nieskończenie
Niepodległa”
4. Przygotowanie uczniów do
konkursów : wiedzy historycznej,
pieśni patriotycznej,
plastycznego, recytatorskiego
w ramach programu
„ Nieskończenie Niepodległa”
5. Szkolny Dzień Czytania „ Pana
Tadeusza”

6. Zorganizowanie uroczystego
apelu z okazji 100-lecia
niepodległości Polski z udziałem
władz miasta i zaproszonych
gości oraz rodziców
7. Uroczyste śpiewanie hymnu
narodowego w ramach

ODPOWIEDZIALNI
Wychowawcy klas
Nauczyciele poloniści
M. Kopeć
A. Naróg
J. Ziajor
( termin : październik)

Nauczyciele poloniści
Wychowawcy klas I i II
( termin : październik/listopad )
Dyrekcja szkoły
A. Kot – Łańcuckie Stowarzyszenie
Oświatowe
A. Masłyk
( termin : prace do 11 października)
Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
klas I i II

( termin : październik)

D. Michna
M. Kopeć
( termin październik )

Dyrekcja szkoły , M. Kopeć, D. Michna,
J. Ziajor, A. Naróg, B. Markowska, E. Barnat
Wychowawcy klas
( termin: 8 listopada, godz. 13.00 )

M. Kopeć
A. Naróg

ogólnopolskiej akcji dnia 9.11.18,
godz. 11.11

J. Ziajor
Wychowawcy klas
(termin : 9 listopada, godz. 11.11)

8. Przygotowanie kotylionów
i ozdób patriotycznych na
obchody głównych uroczystości

9. Przygotowanie sal lekcyjnych i
korytarzy szkolnych – gazetki
ścienne

Wychowawcy klas
( termin : do końca października)

Opiekunowie sal i tablic na poszczególnych
piętrach
( termin : do końca października )

10. Udział w uroczystościach
miejskich w dniu 11 listopada, w
tym w gali laureatów konkursów
w ramach programu
„ Nieskończenie Niepodległa”
oraz organizacja wystawy prac
konkursowych w MDK
11. Zredagowanie prac pisemnych w
klasach VII, VIII SP i III gimnazjum
nt. „ Moja Ojczyzna – Polska
niepodległa”

( termin : wpis ocen do dziennika do 5
listopada )

12. Edukacja filmowa dla klas III
gimnazjum VIIIsp– wyjazd na
film „ Dywizjon 303. Historia
prawdziwa”

M. Kopeć
M. Kowalczyk
B. Bytnar
( termin : 21 września)

13. Lekcja żywej historii z Bractwem
Kerim nt. Niepodległej

J. Michno
Wychowawcy klas
( termin 11 grudnia )

A.Kot- Łańcuckie Stowarzyszenie
Oświatowe, A. Masłyk
Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas,
nauczyciele

Nauczyciele poloniści

