
SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU 
Plan działań 

  
I.      Działania cykliczne – coroczne: 

1.  Apele i uroczystości szkolne: 
● 11 listopada – apel w szkole, udział w uroczystościach gminnych (ze            

sztandarem) 
●  3 maj – apel w szkole 
●  Święto Patrona – 7 maj 
●  udział w koncertach muzyki Feliksa Nowowiejskiego 

 
2. Sprzątanie cmentarza, odwiedziny grobów nauczycieli w przeddzień Święta        

Zmarłych (p. Z. Kuczyńska – pierwsza dyrektor przedszkola, p. F. Waśniewski –            
nauczyciel szkół w Klebarku Małym i Prejłowie) oraz osób zasłużonych dla wsi,            
regionu (grobowiec Bilitewskich, ks. Grzymały, M. Jackowskiej-Nowowiejskiej)       
oraz żołnierzy 

3. Opieka nad grobem patrona:  
- regularne odwiedzanie i porządkowanie grobu przez uczniów różnych klas i          

ich opiekunów, 
- składanie kwiatów na grobie patrona szkoły z okazji świąt i uroczystości, np.:            

po uroczystej mszy na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, w dniu urodzin           
patrona. 

4. Udział w Gminnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej w Klewkach  
5.   

  
II.    Kultywowanie tradycji, kultury i historii regionu 

1. Nawiązywanie do treści regionalnych na lekcjach historii, j. polskiego, plastyki,           
muzyki, języków obcych 

2.    Zajęcia warsztatowe dotyczące tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych (6.12) 
3. Warsztaty w Muzeum Dom "Gazety Olsztyńskiej" pt. „Katarzynki i andrzejki na            

dawnej Warmii” (20.11) 
4. Poznawanie zabytków Olsztyna (Stare Miasto) – wycieczka kl. II-III (20.11) 
5.  

 
III. II Szkolny Konkurs Fotograficzny -  “Ścieżki Warmii” 
 
IV.  Działania na rok szkolny 2017/2018 

1. Hasło roku:  MOJA RODZINA W NIEPODLEGŁEJ 
2. Konkurs pt. “Moja rodzina w niepodległej” (zadaniem uczniów i ich rodziców 

będzie opowiedzenie historii rodziny w wybranej przez siebie formie - film, esej, 
drzewo genealogiczne z opisem historycznym) -  



3. Konkurs internetowy dla rodzin - “Moja duża i mała ojczyzna” (konkurs dla 
rodzin z następujących dziedzin: historia Polski, historia Warmii, kultura, 
literatura polska, tradycje i zwyczaje) - 

4. Wystawa pt. “Oni walczyli o polską Warmię” - wystawa przedstawiająca 
sylwetki bojowników o polskość w okresie zaborów, plebiscytów, działaczy 
polskich w 20-leciu międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem 
nauczycieli oraz tych, którzy urodzili się lub pracowali w gminie Purda. 

5. Konkurs dla szkół gminy na grę planszową na temat Gminy Purda/ Warmii . 
 


