Motto:
Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. — Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
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Założenia programu edukacji patriotycznej:
1. Kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli
narodowych, pamiątek historycznych.
2. Rozwijanie szacunku do obrzędów i zwyczajów nawiązujących
do naszych przodków.
3. Kultywowanie regionalnych tradycji.
4. Dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń,
najwybitniejszych postaci z dziejów regionu i Polski.
5. Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków
miast i wytworów kultury narodowej.
6. Kształtowanie dumy narodowej.
7. Uświadomienie znaczenia świąt narodowych i kościelnych.
8..Poznanie historii własnej szkoły, regionu i miasta.
9. Współpraca z Muzeum Regionalnym

Miesiąc
realizacji

1

Zadanie główne

2

Październik

Wrzesień

1.Zapoznanie uczniów z
wydarzeniami września
1939r., losami Dębicy i
jej mieszkańców.
2.Kartka do Powstańca

3. Opieka nad miejscami
pamięci.

1. Jan Paweł II – wielki
patriota i autorytet

Sposób realizacji

3
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
- złożenie kwiatów pod figura MB i cmentarzu
-gazetki tematyczne,
-pogadanki na godzinach wychowawczych,
- Włączenie się w ogólnopolską akcję BohaterON, edukacyjny projekt,
którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców
Warszawskich, którzy brali w nim udział i poświęcili młodość by
walczyc o naszą wolność. Ci ludzie wciąż są wśród nas i chcemy
pokazać że o Nich pamiętamy

Odpowiedzialni
5
nauczyciele
wychowawcy

nauczyciele historii
i wychowawcy

- opieka nad miejscem pamięci (Figura na terenie byłej jednostki),

nauczyciele ,
wychowawcy

- gazetki tematyczne;
- przeprowadzenie godzin wychowawczych.

nauczyciele,
wychowawcy

Listopad

1. Wspomnienie Wszystkich
Świętych

2. Święto Odzyskania
Niepodległości

-wyjście na cmentarz, Plac Mikołajkowowów ,uczczenie miejsc pamięci
narodowej,
-gazetki tematyczne

 konkurs historyczno- plastyczny zwiazany ze zbliżającą się
100 rocznicą Odzyskania Niepodleglości pod hasłem „ WolnaNiepodległa” z wykorzystaniem form plastycznych : plakat, folder, kolaż
-akademia
-gazetki tematyczne,
-godziny wychowawcze związane z rocznicą Odzyskania Niepodległości
i ważnymi postaciami między innymi Józefa Pilsudskiego – twórcy
odrodzonego państwa polskiego/ z okazji zbliżającej się 150 rocznicy
urodzin Marszałka/, przypomnienie o zbliżająceej się 100 rocznicy
Odzyskania Niepodleglości
-uroczysta akademia związana z rocznicą,
-udział delegacji szkolnej w miejskich obchodach Święta Niepodległości,

nauczyciele
wychowawcy

odpowiedzialni
-nauczyciele
historii,
wychowawcy,
nauczyciel plastyki

Grudzień

odpowiedzialni
-nauczyciele
wychowawcy
- Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek,
-konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój klas,
1.Tradycje
bożonarodzeniowe

-konkurs na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową

nauczyciele języków
obcych

z życzeniami w j. angielskim lub niemieckim

Luty

Styczeń

-wigilia klasowa,
-jasełka – montaż słowno-muzyczny
1. „Cudze chwalicie, swego nie
znacie”- poznajemy różne
zakątki naszego kraju

-gazetki tematyczne

wychowawcy klas

- konkurs plastyczny lub fotograficzny

nauczyciele
plastyki,
informatyki

1.Legendy , zwyczaje i obrzędy
związane z regionem

-prezentacja ciekawych zwyczajów

wychowawcy klas,
wychowawcy
świetlicy

2.Moja miejscowość dziś
i w przeszłości

-szkolny konkurs - ,, Dębica – moje miasto" ( co wiemy o Dębicy),
zorganizowanie " żywej lekcji historii " na terenie Muzeum
Regionalnego, na temat dziejów naszego miasta

nauczyciele historii,
biblioteki

Marzec

1." Do końca wierni... "niezłomni bohaterowie.

- godzina wychowawcza w Sali
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Tradycji na temat- 1 marca - Narodowy Dzień

wychowawcy klas,
nauczyciele historii

nauczyciele ,
wychowawcy

Kwiecień

1. Historia i tradycje mojej szkoły - godziny wychowawcze w Sali Tradycji (zapoznanie z historią SP 9),
gazetki tematyczne,
-turniej wiedzy o patronie dla kl.4-6
-uroczysta audycja poświęcona patronowi szkoły,

2. Kwiecień miesiącem Pamięci
Narodowej

-wyjazd pod pomnik Sapera do Warszawy,
-złożenie kwiatów przy obelisku znajdującym się na placu przy kościele
Św. Krzyża oraz pod Figurą Matki Boskiej na terenie byłych koszar,
-Konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej ( kl. IV- VI),

nauczyciele ,
wychowawcy
- wg. ustalonego
harmonogramu,
-dyrekcja szkoły,

Maj
Czerwiec

1. „Jestem dumny, że jestem
Polakiem – budzenie
dumy narodowej”(Święto
Flagi, święto uchwalenia
Konstytucji 3 Maja)
2. Irena Sendlerowa – Matka
dzieci Holocaustu- w 10
rocznicę śmierci

1. „Nasza mała Ojczyzna- te
miejsca warto zobaczyć”

-zwiedzanie Sali Tradycji (symbole narodowe),
-udział dzieci w uroczystościach organizowanych przez miasto,
-audycja radiowa poświęcona świętu uchwalenia Konstytucji 3 Maja

wychowawcy klas,
wyznaczeni
nauczyciele

godziny wychowawcze na temat wybitnej polskiej działaczki społecznej,
która w czasie II wojny światowej ocalila z Holocaustu okolo 2,5 tys.
dzieci żydowskich; odznaczona zostala w 1965r. Medalem Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata przez izraelski Instytut Yad Vashen oraz w 2003
r. przez Prezydenta RP Orderem Orła Bialego

nauczyciele historii,
wychowawcy

-- zorganizowanie wycieczki historyczno-dydaktycznej na Górę Śmierci
uczniowie klas VI

nauczyciele historii

Zadanie na cały rok :
1.Promowanie dorobku szkoły w zakresie edukacji patriotycznej poprzez umieszczanie w prasie i na stronie internetowej szkoły informacji z zakresu
realizowanego programu.

