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współpraca ze środowiskiem
lokalnym i promocja szkoły

Temat działania: „Miłośd do regionu to doskonała droga do nauczania miłości Ojczyzny. (…)”

Cele działania:
- wszechstronny rozwój ucznia przez rozwijanie i pogłębianie zainteresowao przeszłością i zachodzącymi w
niej przemianami,
- kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej

- kształtowanie świadomości narodowej i więzi z krajem ojczystym,
-popularyzacja miejsc związanych z historią najbliższej okolicy.
Uzyskane efekty:
Realizacja projektu służyła poznaniu historii regionu i Polski, rozwijaniu postaw patriotycznych, oraz dumy
z dziedzictwa kulturowego, przeszłych pokoleo. Przygotowywała uczniów do odpowiedzialności za losy
regionu i Ojczyzny.
Dla uczczenia rocznic wydarzeo historycznych w ramach działao przygotowujemy uroczystości religijno –
patriotyczne:
- odzyskania przez Polskę Niepodległości – montaż słowno-muzyczny,
- uchwalenia Konstytucji 3 maja– montaż słowno-muzyczny,
- obchody Dnia Patrona szkoły,
- „Wigilia po polsku” – montaż słowno-muzyczny oraz przedstawienie regionalnych zwyczajów wigilijnych w
moim regionie,
- „Musimy przebaczyd, ale nie wolno zapomnied” – montaż słowno-muzyczny poświęcony ofiarom zbrodni
katyoskiej,
- „Miłośd aż po krzyż”– montaż słowno-muzyczny z okazji świąt Wielkanocnych,
- „Rozdziobią nas kruki i wrony” – montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy wybuchu powstania
styczniowego
Uczniowie uczestniczyli w konkursach na szczeblu gminnym i powiatowym:
-Jesienny cmentarz – konkurs fotograficzny,
- W mojej gminie jest pięknie - konkurs fotograficzny,
- „ A czy Ty znasz bracie młody?” - konkurs wiedzy o powiecie

Innowacje pedagogiczne:
- „Zachowad w sercu i pamięci”,

W trakcie tworzenia innowacji pedagogicznej uczniowie zapoznali się z przebiegiem walk II wojny
światowej w najbliższym regionie , odwiedzili miejsca pamięci narodowej, samodzielnie wyszukiwali źródła

historyczne, analizowali je i formowali wnioski.
Przeprowadzili wywiady z ludźmi żyjącymi w okresie II wojny światowej z terenu Bogatego, Dobrzankowa i
okolicznych wiosek. Młodzież odwiedziła Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i obejrzała filmy o
tematyce wojennej.
Odbyło się spotkanie z członkiem Towarzystwa Piłsudczyków Ziemi Przasnyskiej, który przedstawił przebieg
bitew II wojny światowej w rejonie Przasnysza i Mławy. Zaprezentował również pokaz sprzętu wojskowego
używanego podczas bitwy pod Mławą.
Podsumowaniem innowacji było przygotowanie prezentacji multimedialnej dla uczniów klas I - III gimnazjum
Zespołu Szkół w Bogatem , nauczycieli i rodziców.
Uczniowie wykonali album przedstawiający historię II wojny światowej.
- „Działalnośd Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Bogatego i okolic”
W trakcie innowacji zaplanowano wycieczki na Parafialny Cmentarz w Bogatem i Przasnyszu , do płyty
pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Kościuszce w Bogatem i wycieczkę do Sulejówka. Corocznie w marcu
uczniowie uczestniczą w uroczystości i imienin marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
W trakcie trwania innowacji przeprowadzono wywiady z rodzinami żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej
z terenu Bogatego, Wielodroża i sąsiednich wiosek. Odbędzie się także spotkanie z przedstawicielami
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej , Związek Piłsudczyków Ziemi Przasnyskiej. Młodzież
gimnazjalna przygotuje także uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz
świętem patrona szkoły Józefem Piłsudskim, w których uczestniczyd będzie cała społecznośd lokalna.
Działania uczniów w trakcie innowacji pedagogicznej dokumentowane będą fotograficznie oraz w formie
notatek , a informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.
Opisane wyżej przedsięwzięcia rozszerzamy obecnie o realizację projektu edukacyjnego : „ Nie rzucim ziemi
, skąd nasz ród”, w czasie trwania którego uczniowie szkoły w Bogatem podejmują następujące działania:
- Zbierają informacje o rodzinie i historii regionu, przygotowują drzewa genealogiczne rodziny;
- Poznają legendy związane z „małą ojczyzną”, zbierają informację o najważniejszych zabytkach i kulturze
regionu;
- Wykonują zdjęcia, które posłużą do zorganizowania wystawy i przygotowania prezentacji
multimedialnej;
Cyklicznie odbywały się spotkania poetyckie „Pory roku w mojej okolicy”, podczas których regionalni
poeci oraz uczniowie naszej szkoły mieli możliwośd zaprezentowania swojej twórczości. W trakcie spotkao
zaproszeni goście prezentowali tradycje oraz obrzędy związane z dana pora roku.
Uczniowie mają możliwośd rozwijania zainteresowao historycznych poprzez gromadzenie pamiątek

związanych z historią szkoły (świadectw szkolnych, książek, przyborów, wystrojów klas).
W sali historycznej gromadzone są eksponaty historyczne przekazane przez uczniów i ich rodziców.
Uczniowie katalogują zbiory i opisują do czego służyły.

Corocznie organizowany jest turniej szachowy „ Memoriał Hanny Stusioskiej”, który kultywuje tradycje
szachowe, upamiętnia osiągnięcia sportowe byłej nauczycielki Zespołu Szkół w Bogatem i promuje szkołę w
regionie.

W ramach współpracy ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej uczniowie uczestniczą w
obchodach imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie; młodzież brała również udział w akcji „
sadzenie 100 dębów” w 100 rocznicę powołania Polskiej Organizacji Wojskowej . Wolontariusze z
gimnazjum dwukrotnie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na budowę pomników żołnierzy Polskiej Organizacji
Wojskowej w powiecie przasnyskim.
W ramach działao promocyjnych współpracujemy z pismem społeczno-historycznym „Piłsudczyk”, w którym
zamieszczamy artykuły i materiały fotograficzne.
Doceniając zaangażowanie szkoły w działania na rzecz postaci patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego
sztandar szkoły został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi Związku Piłsudczyków RP.

Wnioski z realizacji:
Młodzież szkolna chętnie uczestniczy w działaniach na rzecz środowiska i regionu. Uczniowie biorą udział w
uroczystościach środowiskowych, patriotycznych , uczestniczą w konkursach i innowacjach.
Podejmowanie opisanych działao daje uczniom możliwośd rozbudzania i rozwijania zainteresowao
historycznych w oparciu o przeszłośd własnego regionu, budzi szacunek z dziedzictwa kulturowego
przekazywanego z pokolenia na pokolenie.
Podjęte działania przyczyniły się do poznania historii regionu, kształtowania postaw patriotycznych i
pielęgnowania tradycji i zwyczajów:
- uczniowie integrują się ze społecznością lokalną biorą aktywny udział w życiu „małej ojczyzny”
- promocja szkoły w środowisku lokalnym

Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: www.zsbogate.pl

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie informacji na
temat przedstawionego przykładu dobrej praktyki.

…………………………………………..
Miejscowośd , data
dyrektora szkoły / placówki

………………………………………………..
Podpis

