
I edycja projektu edukacji regionalnej  

„Ocalić od zapomnienia” 
pt. „Moja szkoła – moja miejscowość” 2014/2015 

 
 

I. Organizatorzy i adresaci projektu: 

 
Organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Rdziostowie. Koordynatorem działań jest 

Marta Gródek- Piotrowska. 
Projekt adresowany jest do uczniów klas I - VI i rodziców Szkoły Podstawowej  

w Rdziostowie. 
 

II. Cele projektu: 

 
 wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiedzy o własnej miejscowości i szkole, 

w której się uczą,  
 kształtowanie poczucia własnej tożsamości i przywiązania do korzeni,  
 rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturalnego 

własnej miejscowości i szkoły,  
 rozbudzanie postaw patriotycznych, miłości do „Małej Ojczyzny”.  

 
III.Czas trwania I edycji projektu: 

 

Listopad 2014 -czerwiec 2015r. 
 

IV. W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Rdziostowie przeprowadzi:  

- Szkolny Konkurs na stroik świąteczny, 
- Konkurs artystyczny- Szopki,  

- Konkurs literacko-plastyczno- fotograficzny „Urokliwe miejsca Rdziostowa”. 
 

V. Działania szkoły w ramach projektu: 

 Wędrówka krajoznawcza-poznanie urokliwych miejsc Rdziostowa, zabytków 
miejscowości, 

 Wycieczka ścieżką przyrodniczo- leśną „ Rdziostów” 
 Odwiedzenie miejsc kultu religijnego- przydrożne kapliczki, poznanie  legend z nimi 

związanych, 
 Odwiedzanie Miejsca Straceń w Rdziostowie, opieka nad tym miejscem,  
  Przeprowadzenie zajęć na temat historii wsi, pochodzenia nazwy wsi, miejscowych 

podań i legend, przysiółków wsi i  pochodzenia ich nazw, 
 Historia i legendy  wsi w twórczości dzieci- wiersze, opowiadania, komiksy, 

wspomnienia, itp. 
 Przygotowanie przedstawienia teatralnego o powstaniu wsi Rdziostów, 
 Przygotowanie albumu zdjęć, prac plastycznych- urokliwe miejsca mojej wsi,  

 Spotkania z ciekawymi ludźmi zasłużonymi dla miejscowości, twórcami ludowymi,  
 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących historii szkoły w Rdziostowie, 

patronów szkoły, symbolu, tradycji szkoły, zasłużonych dla szkoły ludzi- Maria 
Sopata,  

 Organizowanie uroczystości tworzących tradycje szkoły  

 Organizowanie konkursów szkolnych,  



 Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych z dziedziny regionalizmu i 

kultywowania tradycji.    
 

VI. Szczegółowy harmonogram działań: 

 

Działanie  Forma realizacji Termin Odpowiedzialni  

1.Upowszechnienie działań 
I edycji projektu edukacji 
regionalnej  

Zamieszczenie informacji o projekcie 
na stronie internetowej szkoły oraz na 
gazetce ściennej na korytarzu 

szkolnym. 

listopad  Koordynator i  
nauczyciele 
wspomagający 

 
 

 
 

2.Pamięć o Miejscu Straceń Zapoznanie uczniów z historią tego 
miejsca.  

Porządkowanie tego miejsca, 
składanie kwiatów i zniczy.  

listopad, 
kwiecień 

Wychowawcy 
klas, 

konserwator 

3.Pamięć o patronach 
szkoły, kierownikach – 

dyrektorach, byłych 
nauczycielach i 
pracownikach szkoły  

Złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie 
zniczy na grobach. 

listopad Marta Gródek – 
Piotrowska, 

Samorząd 
Uczniowski 

4.Kultywowanie tradycji 

związanych z Andrzejkami 

Zabawa andrzejkowa połączona z 

wróżbami. 

listopad Samorząd 

Uczniowski, 
wychowawcy 

klas 
 

5.Udział w warsztatach  
z dziedziny regionalizmu w 

MCK Sokół w Nowym 
Sączu- Bon Kultury 

Zapoznanie uczniów dawnymi 
tradycjami i zabawami dziecięcymi. 

Wykonywanie ozdób choinkowych i 
stroików bożonarodzeniowych.  

listopad, 
grudzień 

Marta Gródek- 
Piotrowska, 

uczniowie klasy 
IV i V 

 

6.Spotkanie ze św. 
Mikołajem 

 

 

Kultywowanie  działań 
dobroczynnych. 

grudzień Marta Gródek-
Piotrowska, 
wychowawcy 

klas  

7.Uroczystość Szkolnej 
Wigilii i obchody Świąt 

Bożego Narodzenia  

 

 

Zapoznanie uczniów ze zwyczajami i 
tradycjami związanymi ze świętami, 

zorganizowanie wspólnej szkolnej 
Wigilii. 

Wykorzystanie publikacji „Kuchnia w 
moim domu”. 
Rozstrzygnięcie konkursu na stroik 

świąteczny. 

grudzień Ks.Krzysztof 
Mirek, 

wychowawcy 
klas 

8.Występy Grupy 
Kolędniczej, Udział 

uczniów Przeglądzie Kolęd i 
Pastorałek, Szopek i 
rekwizytów 

Dbanie o zachowanie tradycji. 
Udział dzieci w konkursach.  

grudzień, 
styczeń 

Celina 
Pacholarz, 

Marta Gródek- 
Piotrowska  
 



Bożonarodzeniowych 

 
 
 

 
9. Dzień Babci i Dziadka 

 
                                     

Zorganizowanie spotkania dla 
seniorów – występy uczniów klas 0-3. 

Pamięć, wdzięczność, życzliwość. 

styczeń Wychowawcy 
klas 0-III 

10.Powitanie wiosny              Przygotowanie kukieł z ekologicznych 
materiałów. 

marzec Marta 
Podobińska 

11. Tradycje i zwyczaje 

związane ze Świętami 
Wielkiej Nocy- palmy 

wielkanocne, pisanki 

 

Wykonanie palm i pisanek 

wielkanocnych, kultywowanie 
zwyczajów naszych przodków. 

Wykorzystanie publikacji „Kuchnia w 
moim domu”. 

marzec, 

kwiecień 

Marta Gródek- 

Piotrowska 

12. Akademia z okazji Świąt 

Wielkiej Nocy 

 
 

 

Przygotowanie przedstawienia 

związanego ze świętami 
wielkanocnymi. 

 

kwiecień Iwona Nowak- 

oddział 
przedszkolny 

13. Zapoznanie z historią 
wsi, pochodzeniem nazwy, 

przysiółkami wsi i 
pochodzeniem ich nazw,  

miejscowymi podaniami i  
legendami,  

Przeprowadzenie zajęć na temat 
historii wsi, pochodzenia nazwy wsi, 

miejscowych podań, legend, 
przysiółków wsi i pochodzenia ich 

nazwy. 
Wykorzystanie publikacji „Tu jest mój 
dom”, „Mój dom, moja ziemia”, 

„Wspomnienia z mojego domu”, 
„Ziemia Chełmiecka z legendami w 

tle”, folder okolicznościowy z okazji 
90. rocznicy powstania szkolnictwa w 
Rdziostowie. 

kwiecień Nauczyciele 
poloniści, 

wychowawcy 
klas 

14. Szkolny Konkurs 

literacko- plastyczno-
fotograficzny „ Urokliwe 

miejsca Rdziostowa”. 
Historia i legendy wsi w 
twórczości- wiersze, 

opowiadania, komiksy, 
wspomnienia, itp. 

 

Ogłoszenie konkursu, 

przygotowywanie prac. 

kwiecień, 

maj 

Irena Szajewska, 

Marta Gródek- 
Piotrowska 

15. Zapoznanie z historią 
naszej szkoły, patronami, 

symbolem szkoły, 
tradycjami szkolnymi, 
zasłużonymi dla szkoły 

ludzi- Maria Sopata 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 
dotyczących historii naszej szkoły, 

patronów, symbolu szkoły, tradycji 
szkolnych zasłużonych dla szkoły 
ludzi- Maria Sopata. 

Wykorzystanie publikacji 
„Wspomnienia z mojego domu”, 

maj, 
czerwiec 

Wychowawcy 
klas,  



„Stanisław i Jan Potoczkowie – poznaj 

bliżej patronów Szkoły Podstawowej 
w Rdziostowie”, folder 
okolicznościowy z okazji 90. rocznicy 

powstania szkolnictwa w Rdziostowie.  
16 Przygotowanie albumu 
zdjęć i prac plastycznych 

urokliwych miejsc 
Rdziostowa. 

Zebranie prac dzieci i wykonanie 
albumu. 

maj Marta Gródek –
Piotrowska, 

Irena Szajewska 

17.Święto Rodziców i 
Rodziny 

 

Zorganizowanie spotkania dla 
Rodziców – występy uczniów.  

Pamięć, wdzięczność, życzliwość. 

maj Wychowawcy  
klas 

18.Wycieczka ścieżką 
przyrodniczo- leśną  

„ Rdziostów” 

 

Zorganizowanie wycieczki pieszej, 
obserwacja fauny i flory, wykonanie 

zdjęć i sporządzanie opisów 
ciekawych zjawisk przyrodniczych. 

czerwiec Marta Potoczek 

19.Przygotowanie 

przedstawienia teatralnego 
„Skąd wzięła się nazwa wsi 

Rdziostów?” 

Opracowanie scenariusza, rozdanie 

ról, przygotowanie strojów i 
scenografii. 

czerwiec Marta Gródek-

Piotrowska, 
Marzena 

Poręba-Górak, 
Irena Szajewska 

20.Święto Szkoły i 
podsumowanie projektu 

Przedstawienie teatralne „Skąd wzięła 
się nazwa wsi Rdziostów?”  

Rozstrzygnięcie konkursu literacko- 
plastyczno- fotograficzny „ Urokliwe 

miejsca Rdziostowa”. 
Prezentacja albumu. 

czerwiec, 
lipiec 

Marta Gródek-
Piotrowska,  

Marzena 
Poręba-Górak, 

Irena Szajewska 

 
 

         Opracowanie: 
        mgr Marta Gródek – Piotrowska 

        mgr Irena Szajewska 


