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SZLAKIEM TAJNEGO  NAUCZANIA  NA  ZIEMI  ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

-międzyszkolny projekt edukacyjny 

 
1. Realizatorzy projektu:  

- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie 

- Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka  „Barabasza” w Daleszycach 

      -     Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach 

- Szkoła Podstawowa im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku 

- Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym 

- Szkoła Podstawowa  im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej  

- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie 
 

2. Poziom edukacyjny: II  

- szkoła podstawowa - klasy VII, VIII. 

 

3. Przedmioty, w obrębie których może być realizowany projekt: 

- historia, 

- plastyka, 

- muzyka, 

- godzina wychowawcza, 

- język polski 

             Ścieżki edukacyjne: 

- Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regonie, 

- Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 

 

4. Osoby odpowiedzialne: 

- dyrektorzy szkół Stowarzyszenia, 

- nauczyciele historii, plastyki, muzyki i języka polskiego. 

 

5. Czas realizacji projektu: 

- Od X 2019 r. do V 2020 r. 

  

6. Koszty realizacji projektu: 

- Każda szkoła w ramach własnych środków. 

- Koszty dotyczące nagród, dyplomów, okolicznościowych plakietek, kwiatów i zniczy składanych  

w miejscach pamięci, wyżywienia (ognisko, kolacja,), realizowanych zadań, zgodnie z projektem 

ponoszą organizatorzy (szkoły) w równych proporcjach.  

Rozliczenie wszystkich środków odbywać się będzie w oparciu o przedstawienie faktury. 

- Koszty transportu szkoły ponoszą we własnym zakresie. 

 

7. Cele: 

  Cele ogólne: 

- wzbogacanie wiedzy o historii regionu; 

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami i wydarze-

niami; 

- kształtowanie szacunku dla przeszłości i bohaterów narodowych; 

- kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej; 

- rozwijanie postaw patriotycznych; 

- wykorzystanie wycieczki, rajdu  jako form aktywnego wypoczynku, dających możliwość bezpo-

średniego poznania cech krajobrazu i historii napotykanych obiektów na trasie; 

- integrowanie młodzieży i nauczycieli wokół wspólnego działania,  rozbudzanie aspiracji poznaw-

czych i twórczych; 

- zachęcanie do  aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku; 

- doskonalenie umiejętności promowania własnej szkoły i regionu. 
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Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

- poszukuje i gromadzi informacje z różnych źródeł o działalności Armii Krajowej w regionie świę-

tokrzyskim podczas II wojny światowej; 

- wzbogaca wiedzę na temat Polskiego Państwa Podziemnego, w tym także o tajnym nauczaniu; 

- poznaje bohaterów AK i ich rolę w odzyskaniu niepodległości; 

- poznaje Miejsca Pamięci Narodowej, pomniki, nagrobki, Izby Pamięci związane z historią walk  

o wolność regionu, w którym mieszka; 

- przygotowuje prezentację o patronie swojej szkoły; 

- nawiązuje kontakty z rówieśnikami i innymi osobami; 

- uczy się dyscypliny i współpracy w zespole. 

 

8. Treści: 

  a)  ogólne: 

- Polska w latach 1939-1945: formy i miejsca walk o niepodległość; 

- sylwetki wielkich Polaków – żołnierzy i nauczycieli TON; 

- elementy historii regionu; 

- tajne nauczanie na terenie Kielecczyzny. 

 

  b)  szczegółowe: 

- działalność partyzancka oddziałów Armii Krajowej na terenie Kielecczyzny; 

- sylwetki dowódców oddziałów Armii Krajowej; 

- miejsca pamięci narodowej, pomniki, tablice pamiątkowe, nagrobki, cmentarze partyzanckie 

upamiętniające wydarzenia z dziejów AK w regionie; 

- tablice, pomniki i miejsca upamiętniające tajne nauczanie w naszym regionie.  

 

9. Zakładane osiągnięcia uczniów: 

  Uczeń powinien: 

- dostrzec związek historii regionu z dziejami Polski; 

- wymienić istotne fakty dotyczące tajnego nauczania w Polsce i naszym regionie; 

- wykonać biogram poznawanych postaci związanych z dziejami walk narodowowyzwoleńczych  

w regionie; 

- znać wybrane miejsca pamięci narodowej w regionie, w tym związane z tajnym nauczaniem; 

- wykonać pracę plastyczną, ilustrującą ważniejsze wydarzenia związane z bohaterem projektu; 

- podejmować próby oceny faktów i wydarzeń z przeszłości historii; 

- orientować się w terenie i prowadzić w nim obserwacje elementów środowiska przyrodniczego    

i społecznego. 

 

 10. Metody i formy: 

- metoda projektu, 

- metoda biograficzna, 

- praca w grupach, 

- wycieczki, 

- rajdy  piesze, 

- praca pod kierunkiem nauczyciela. 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

REALIZACJA MIĘDZYSZKOLNEGO  PROJEKTU EDUKACYJNEGO : 

SZLAKIEM TAJNEGO NAUCZANIA 

NA ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

w roku szkolnym 2019/2020 
 

 

L.p. Zadania szczegółowe Sposób realizacji Osoby/Szkoły 

odpowiedzialne 

Termin i miej-

sce realizacji 

1 1.Spotkanie organizacyjne 

w celu określenia współpra-

cy młodzieży i nauczycieli  

w roku szkolnym 2019/2020 

w ramach Stowarzyszenia 

Szkół Żołnierzy Armii Kra-

jowej. 

1. Dyskusja: 

-potwierdzenie tematu, wo-

kół którego realizowane 

będą działania, 

-wskazanie celów i metod 

realizacji projektu, 

-określenie terminu mię-

dzyszkolnego rajdu, trasy, 

ilości uczestników, środków 

finansowania, 

-wybór szkół i osób odpo-

wiedzialnych za realizację 

przydzielonych zadań. 

 

-Dyrektorzy 

szkół, 

-Nauczyciele: 

historii, plastyki, 

muzyki, jęz. 

polskiego, 

18 II 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Praca w zespołach: 

- omówienie harmonogramu 

pieszego rajdu SZLAKIEM 

WYBRANYCH MIEJSC 

PAMIĘCI II WOJNY 

ŚWIATOWEJ  NA TE-

RENIE GMINY ZA-

GNAŃSK (zał. nr 1) oraz 

regulaminu konkursu wiedzy 

na temat ziemi zagnańskiej    

(zał. nr 2) 

  

-omówienie regulaminu kon-

kursu plastycznego  

(zał.  nr 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nauczyciele 

historii, plastyki, 

języka polskiego 

 3. Akceptacja wypracowa-

nych materiałów przez 

wszystkich uczestników spo-

tkania. 
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2 1.Opracowanie materiałów 

i przesłanie ich do wszyst-

kich szkół Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przesłanie projektu drogą   

e-mail'ową: 

  

- Opis projektu, 

 

- Harmonogram działań 

  realizacji projektu, 

 

- Harmonogram pieszego 

rajdu: SZLAKIEM WY-

BRANYCH MIEJSC  

PAMIĘCI II WOJNY 

ŚWIATOWEJ  NA TERE-

NIE GMINY ZAGNAŃSK 

- Regulamin konkursu wie-

dzy na temat ziemi zagnań-

skiej     

- Regulamin konkursu pla-

stycznego „Śladami naszych 

bohaterów Nauczycieli  

Tajnego Nauczania w latach 

1939 1945”. 

 

- SP nr 1  

w Zagnańsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.03.2020 r. 

3 1. Rozesłanie materiałów do 

wszystkich szkół Stowarzy-

szenia.  

1. Przesłanie pocztą lub 

drogą  e-mail'ową. 

-  SP nr 1  

w Zagnańsku 

 

2. Poinformowanie odpo-

wiednich władz o realizo-

wanym projekcie i zapro-

szenie do udziału w rajdzie, 

spotkaniu przy ognisku  

w Zagnańsku: 

- Kuratorium Oświaty, 

- Zarządu  ŚZŻ AK, 

- lokalnych władz samorzą-

dowych, 

- ks. proboszcza kościoła 

parafialnego p.w. św. Roza-

lii i św. Marcina w Zagnań-

sku, 

- przedstawicieli Stowarzy-

szenia Wychowanków Kom-

pletów Tajnego Nauczania 

w Kielcach w latach 1939 – 

1945,  

- przedstawicieli ZNP 

- Nadleśnictwa Zagnańsk, 

- kombatantów, uczniów 

tajnych kompletów, 

- policji, 

- służby zdrowia. 

1. Stosowne pisma z załą-

czonym projektem. 

Dyrektor SP nr 

1 w Zagnańsku 

p. Anna Tuz, 

 

II 2019 r. – 

IV 2020 r. 
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4 1. Realizacja zadań projektu 

 w szkołach. 

1.  Przedstawienie projektu 

do realizacji na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

 

2.Pozyskanie środków finan-

sowych na realizację projek-

tu ( transport, posiłki, kwia-

ty, znicze, dyplomy, nagro-

dy). 

 

3. Zapoznanie uczniów klas 

VII i VIII szkół podstawo-

wych z projektem i harmo-

nogramem działań. 

 

 

4.  Indywidualna, grupowa 

oraz zespołowa praca 

uczniów: 

● poznawanie Miejsc Pa-

mięci Narodowej najbliższej 

okolicy, regionie,  

● opieka nad grobami party-

zantów AK oraz innych 

ugrupowań partyzanckich, 

● spotkania z kombatantami, 

● poszukiwanie, gromadze-

nie, selekcjonowanie mate-

riałów, 

● opracowywanie biogra-

mów, 

 czytanie wskazanych pozy-

cji literatury, 

 

 

5.   Dostarczanie prac  

plastycznych  na  konkurs  

międzyszkolny do  SP nr 1  

w Zagnańsku (zał. nr3), 

 

6.  Przygotowanie nagród  

dla laureatów międzyszkol-

nego konkursów. 

 

7. Przygotowanie dyplomów: 

● konkurs historyczny, 

 

● konkurs plastyczny, 

 

● dla szkoły, uczniów i nau-

czycieli zaangażowanych  

w realizację międzyszkolne-

go projektu edukacyjnego. 

  

 

- Nauczyciel 

zaangażowany 

 w realizację 

projektu, 

 

 

 

- Dyrektorzy 

szkół, 

 

 

 

 

- Wychowawcy 

klas, 

-Nauczyciele:  

historii, jęz.. 

polskiego, mu-

zyki, plastyki. 

 

- Uczniowie, 

- Nauczyciele: 

historii,  

jęz. polskiego, 

muzyki,  

plastyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Do nauczycie-

la historii SP nr 

1 w Zagnańsku 

(załącznik nr 2) 

 

 

 

 

 

- Nauczyciele 

plastyki (załącz-

nik nr 3 

SP nr 1  w Za-

gnańsku 

 

 

 

 

 

 

do końca 

 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

IX 2019 r. 

- V 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dniu rajdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

do V 2020 r. 
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8. Przygotowanie znaczków 

okolicznościowych dla 

uczestników rajdu i gości. 

 

9. Nauka partyzanckich pio-

senek 

 

10.  Organizacja środka 

transportu 

 

11.  Sporządzenie listy 

uczniów (po10) biorących 

udział w rajdzie, omówienie 

spraw organizacyjnych z 

uczniami oraz ich rodzicami. 

SP nr 1  w Za-

gnańsku 

 

 

- Nauczyciel 

muzyki, 

 

- Szkoły we  

własnym  

zakresie, 

 

 

- Nauczyciele: 

historii, plastyki, 

 

 

 

 

 

 

 

do V 2020 r. 

5 1. Spotkanie realizatorów 

projektu. 

1.  Omówienie spraw zwią-

zanych z realizacją zadań 

2.  Wskazanie mocnych oraz  

słabych stron 

 

- Dyrektor SP 

nr 1 w Zagnań-

sku, 

 

II 2020 r. 

6 1. Przygotowanie wystawy 

prac plastycznych. 

1. Prace konkursowe - Uczniowie, 

- Nauczyciel 

plastyki z SP nr 

1 w Zagnańsku 

 

 V 2020r. 

7 1. Międzyszkolny rajd pieszy 

SZLAKIEM WYBRA-

NYCH MIEJSC PAMIĘCI 

II WOJNY ŚWIATOWEJ     

NA TERENIE GMINY 

ZAGNAŃSK 

 

1. Załącznik nr 1 Odpowiedzialni 

według załącz-

nika nr 1, 

 V 2020 r. 

 

8 1. Integracyjne spotkanie 

przy ognisku szkół biorą-

cych udział w realizacji 

projektu  

● podsumowanie działań 

związanych z realizacją 

projektu 

 

1. Załącznik nr 1,3, 

2. Spotkanie wszystkich 

uczestników rajdu, 

3. Wręczenie nagród i pa-

miątkowych dyplomów, 

4.  Ustalenie tematyki przy-

szłorocznego projektu oraz 

rajdu. 

 

-Uczniowie, 

 -Nauczyciele, 

 -Dyrektorzy,. 

 V 2020 r. 

 

9 1. Podsumowanie realizacji 

projektu w szkołach. 

1. Informacja na stronie 

internetowej szkół, 

2. Dokumentacja w kroni-

kach szkolnych 

- Uczniowie, 

- Nauczyciele: 

historii, plastyki, 

informatyki, 

do 30 V 2020 r. 
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Zał. nr 1 

 

MIĘDZYSZKOLNY RAJD PIESZY 

SZLAKIEM WYBRANYCH MIEJSC PAMIĘCI II WOJNY ŚWIATOWEJ     

NA TERENIE GMINY ZAGNAŃSK 
22. 05. 2020 r. 

 

Data Godzina Miejsce Zadania  szczegółowe i forma reali-

zacji 

Odpowiedzialni 

22.05. 

2020 r. 

 

900-915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plac szkolny, 

tablica pamiąt-

kowa w budynku 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Spotkanie wszystkich uczestników  

    rajdu przed Szkołą Podstawową nr 1     

    w Zagnańsku. 

2. Powitanie uczestników rajdu:                

    - koordynator rajdu z SP nr 1  

      w Zagnańsku, 

    - Wójt gminy Zagnańsk, 

    - kombatanci, uczniowie tajnych 

      kompletów, 

    - lokalne media. 

3. Omówienie spraw organizacyjnych      

    związanych z trasą rajdu. 

4. Wręczenie wszystkim uczestnikom  

    okolicznościowych plakietek. 

5. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy  

    przed tablicą upamiętniającą nauczy 

    cieli tajnego nauczania w Zagnańsku  

    – w budynku szkoły. 

Delegacja – po jednym uczniu każdej 

szkoły. 

 

- dyrektor  Szko-

ły Podstawowej 

nr 1 w Zagnań-

sku, 

- opiekunowie 

szkół, 

- koordynatorzy  

z SP nr 1  

w Zagnańsku; 

 

 

 

 

 

 

 

 

915-930 

 

 

930-1040 

Przejście do ko-

ścioła  

w Zagnańsku 

1. Zwiedzanie kościoła p.w. św. Rozalii     

    i św. Marcina w Zagnańsku. 

2. Msza święta w intencji:   

- żołnierzy AK i innych ugrupo-

wań partyzanckich  walczących 

w czasie II wojny światowej w 

okolicy Zagnańska, 

- nauczycieli tajnego nauczania z 

Zagnańska. 

3. Historia Zagnańska, parafii i tajnego    

    nauczania – prelekcja. 

4. Parking przy kościele – złożenie    

    kwiatów i zapalenie zniczy przed   

    tablicą upamiętniającą zagnańszczan    

    poległych w latach 1914 – 1921.  

    Delegacja – po jednym uczniu każdej   

    szkoły. 

- opiekunowie 

szkół, 

- koordynatorzy  

z SP nr 1  

w Zagnańsku; 
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1040-1050 Przejście na 

cmentarz para-

fialny 

 w Zagnańsku. 

 

1. Podziwianie piękna krajobrazu Za-

gnańska.  

  

 

 

- opiekunowie 

szkół, 

- koordynatorzy  

z SP nr 1 w Za-

gnańsku. 

 

1050_1100 cmentarz para-

fialny  

w Zagnańsku 

1. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 

na zbiorowej mogile żołnierzy polskich 

poległych we wrześniu 1939 r. w rejo-

nie Kielce – Zagnańsk (delegacja – po 

jednym uczniu każdej szkoły), party-

zantów i nauczycieli tajnego nauczania 

- delegacja SP nr 1 w Zagnańsku). 

 

- opiekunowie 

szkół, 

- koordynatorzy  

z SP nr 1 w Za-

gnańsku; 

 

1100-1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejazd autoka-

rami szkolnymi 

1. Do miejscowości Szałas: 

- pomnik ofiar pacyfikacji wsi Szałas 

dokonanej przez Niemców 8.04.1940 r. 

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 

(delegacja – po jednym uczniu każdej 

szkoły), 

- pomnik przed szkołą „Pamięci 122 

ofiarom- poległym w Szałasie w latach 

1939 – 1945, 

-pomnik – Nieznany Ułan z Wydzielo-

nego Oddziału Wojska Polskiego  mjr. 

„Hubala” H. Dobrzańskiego poległy   

w Szałasie 1 IV 1940 r. 

 

2. Do miejscowości Kołomań: 

- „Wieczna chwała partyzantom „Gry-

fa” poległym w walce z najeźdźcą hitle-

rowskim  w latach 1941 – 1944. Społe-

czeństwo   Kołomani”. Złożenie kwia-

tów i zapalenie zniczy  (delegacja – po 

jednym uczniu każdej szkoły) . 

- "CZEŚĆ I CHWAŁA PARTYZANTOM 

"AK" POLEGŁYM W WALCE Z OKUPAN-

TEM HITLEROWSKI W DNIU 29 VI 1944 R 

SPOŁECZEŃSTWO KIELECCZYZNY KO-

ŁOMAŃ - LIPIEC - 1967". Złożenie kwia-

tów i zapalenie zniczy (delegacja – po 

jednym uczniu każdej szkoły). 
 

3. Samsonów – pomnik:  ,,PAMIĘCI! POLE-

GŁYCH I POMORDOWANYCH W LATACH 

1939-1945 W WALKACH Z HITLEROWSKIM 

NAJEŹDŹCOM Z TERENU B. GMINY SAM-

SONÓW POW. KIELCE SPOŁECZEŃSTWO". 
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 

(delegacja – po jednym uczniu każdej 

szkoły)  

 

- opiekunowie 

szkół, 

- koordynatorzy  

z SP nr 1 w Za-

gnańsku; 
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1300-1400 

 

4. Do dębu Bartka. 

Dąb „Bartek” -  jeden z najstarszych 

pomników przyrody w Polsce 

 

5. Nadleśnictwo Zagnańsk.  Omówienie 

walorów przyrodniczych w gminie Za-

gnańsk. 
Ognisko, posiłek.  

 

 

 

Zadania konkursowe związane  

z walorami przyrodniczymi  

w Zagnańsku. 

- koordynatorzy  

z SP nr 1 w Za-

gnańsku, 

- przedstawiciel 

Nadleśnictwa 

Zagnańsk; 

- Spotkanie  

z leśnikiem,  

- pokaz sokolni-

ków; 

 

- Komisja kon-

kursowa; 

 

1400_1500 

 

 

 

 

 

 

Przejście trasy 

Nadleśnictwo 

Zagnańsk - Go-

leniawy – po-

mnik AK (So-

snowica) 

1. Poznajemy walory przyrodnicze  

w gminie Zagnańsk. 

2. Pomnik AK (Sosnowica). Złożenie 

kwiatów i zapalenie zniczy (delegacja – 

po jednym uczniu każdej szkoły) 

- opiekunowie 

szkół, 

- koordynatorzy  

z SP nr 1 w Za-

gnańsku; 

1515_1615 

 

 

 

 

 

 

 

1615_1700 

 

 

 

 

Przejście trasy 

Sosnowica (po-

mnik) – Krzyż 

Biskupi – polana 

w miejscowości 

Siodła - Jaworze 

(świetlica).  

 

Odpoczynek. 

1. Podziwianie piękna krajobrazu.  

2. miejsca pamięci związane z Zagnań-

skiem. 

3. Na polanie w miejscowości Siodła 

zadanie konkursowe związane z AK. 

 

 

 

4. Zwiedzanie izby regionalnej w Świe-

tlicy „Jaworze”. 

5. Jaworze zadanie konkursowe 

związane z Zagnańskiem. 

- opiekunowie 

szkół, 

- koordynatorzy  

z SP nr 1 w Za-

gnańsku; 

 

 

 

 

1700_1730 

 

 

 

 

 

Przejście trasy 

Jaworze (świetli-

ca) – SP nr 1 

Zagnańsk (Chru-

sty) 

1. Podziwianie piękna krajobrazu. 

 

- koordynatorzy  

z SP nr 1 w Za-

gnańsku,  

- opiekunowie 

szkół; 

 1730_1830 

 

 

1830_1915 

 

 

 

 

 

 

1930 - 2030 

 

2030 

SP nr 1 Zagnańsk 

(Chrusty) 

 

1. Posiłek, odpoczynek.  

 

 

2. Podsumowanie rajdu. 

- Podsumowanie konkursu plastyczne-

go i wręczenie nagród. 

- Podsumowanie konkursu historyczne-

go i wręczenie nagród. 

- Śpiewanie piosenek partyzanckich  

 i harcerskich. 

3. Wspólna zabawa uczestników pro-

jektu.  

4. Wyjazd uczestników do domu. 

- koordynatorzy  

z SP nr 1 w Za-

gnańsku, 

- opiekunowie 

szkół; 
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Zał. nr 2 
 

REGULAMIN 

 KONKURSU WIEDZY O ZIEMI ZAGNAŃSKIEJ 

 

 

 

 

CELE KONKURSU: 

 

●    Popularyzowanie historii polskiego ruchu oporu oraz wiedzy z zakresu działalności  

       Armii Krajowej w naszym regionie. 

●     Tajne nauczanie na ziemi świętokrzyskiej. 

●     Kształtowanie postawy patriotycznej. 

 

 

UDZIAŁ W KONKURSIE: 

 

●     Uczniowie szkół należących do Stowarzyszenia Szkół Żołnierzy Armii Krajowej: 

- szkoły podstawowe – klasy VII i VIII, 

 

 

●    Konkurs w formie zadań otwartych odbędzie się w trakcie rajdu pieszego: SZLAKIEM 

WYBRANYCH MIEJSC PAMIĘCI II WOJNY ŚWIATOWEJ NA TERENIE 

GMINY ZAGNAŃSK. 
 Zasady konkursu: Polega on na rozwiązaniu zadań w jak najkrótszym czasie przez wyzna-

czoną drużynę szkoły. 

 Zakres tematyczny: wiedza zdobyta podczas przygotowań i samego rajdu zebrana w trzech 

grupach tematycznych: 

1. Zadania konkursowe związane z walorami przyrodniczymi w Zagnańsku. 

2. Zadanie konkursowe związane z AK. 

3. Zadanie konkursowe związane z historią Zagnańska. 

●    Komisja konkursowa: 

      Przewodniczący: Nauczyciel SP nr 1 w Zagnańsku. 

      Członkowie: Nauczyciele szkół biorących udział w konkursie. 

●    Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostaną                                     

      wręczone  przez organizatorów konkursu.   

 

pomoce 

LITERATURA/POMOCE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW: 

- Wydruki tablic na temat historii Zagnańska – „600 lat Zagnańska – 1414- 2014”. 

- Wydruki tablic na temat historii Zagnańsk i II wojny światowej „Na królewskim szlaku”. 

- Materiały tematycznie uporządkowane, opublikowane na stronie internetowej szkoły.  
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Zał. nr 3 

Regulamin 

konkursu plastycznego 

 

Śladami naszych bohaterów 

TAJNE  NAUCZANIE  NA  ZIEMI  ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
Każda szkoła przedstawia jedną pracę konkursową: 

- pracę wykonuje 3-osobowy zespół uczniów z danej szkoły; 

- imienny skład zespołu powinien być umieszczony na odwrotnej stronie pracy plastycz-

nej; 

- obok zespołu wykonawczego należy wpisać imię i nazwisko opiekuna, pod którego kie-

runkiem została wykonana praca, należy również umieścić pieczątkę szkoły oraz podpis 

dyrektora. 

 

Praca w formie „mapy regionu” ilustrująca ważniejsze wydarzenia związane z tematem projektu 

powinna obejmować: 

- miejsca pamięci, obeliski, pomniki, cmentarze,  

- w pracy należy wkomponować krótką informację o tajnym nauczaniu w rejonie, w któ-

rym znajduje się szkoła,  

- legendę objaśniającą użyte znaki graficzne, barwy itp. należy umieścić w lewym dolnym 

rogu „mapy regionu”. 

 

Format: praca powinna być wykonana na kartonie, w formacie  61 cm - 86 cm. 

 

Technika: pracę można wykonać dowolną techniką, używając różnych materiałów  

                 ( zdjęć, emblematów, czasopism itp. ).  

 

Termin:  prace należy dostarczyć w dniu rajdu. 

  

      -     prac nie wolno rolować, składać, 

- za stan dostarczonych prac organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Ocena prac:  prace zostaną ocenione w trakcie zaplanowanego rajdu, przez powołaną komisję. 

 

Komisja konkursowa:  

Przewodniczący: nauczyciel plastyki ze Szkoły Podstawowej w Olesznie. 

Członkowie: nauczyciele plastyki ze szkół biorących udział w konkursie oraz kombatanci. 

 

Nagrody: wszystkie prace zostaną nagrodzone, jednak za pomysłowość, estetykę, walory arty- 

                  styczne są przewidziane 3 wyróżnienia. 

 

Uwaga: 

Przygotowane prace pozostają w szkole organizującej konkurs. 


