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ZGŁOSZENIE WYDARZENIA WPISUJĄCEGO SIĘ W OBCHODY 100-LECIA 

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

GMINA BAŁTÓW 

1.Nazwa wydarzenia: Wystawa prac fotograficznych „ Moja Mała Ojczyzna”             

2.Termin:wrzesień-październik  

3.Miejsce:Szkoła Podstawowa w Bałtowie ,Gminna Biblioteka Publiczna                                                            

4. Opis : Uczniowie, w ciągu wyznaczonego czasu, wykonują fotografie miejsc, które 

kojarzą się im, z „Małą Ojczyzną”. Zdjęcia zostaną oprawione   i wystawione w holu 

Szkoły Podstawowej w Bałtowie, a następnie udostępnione  w Bibliotece Gminnej     

w Bałtowie. 

Przygotowana ekspozycja prac wykonanych przez dzieci będzie miała na celu 

wyrobienie u młodzieży oraz rodziców więzi z najbliższym środowiskiem, rozwojem 

postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną i lokalną, wyrobieniem 

współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Ze szkoły wystawa prac zostanie 

przeniesiona do GBP w Bałtowie.                                                                                                                             

5.Nazwa Organizatora: Szkoła Podstawowa w Bałtowie                                      

6.Adresaci: społeczność szkolna, rodzice , społeczność lokalna                                                                       

7.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

 

 

1.Nazwa wydarzenia: Akademia „ Ty jesteś wolność”                                            

2.Termin : kwiecień                                                                                                                             

3. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Bałtowie                                                                      

4. Opis : Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym opracują scenariusz, 

przygotują scenografie, kostiumy, prezentację multimedialną, oprawę muzyczną. 

Występ będzie przeznaczony dla społeczności lokalnej.  

Zdjęcia  z uroczystości udostępnione zostaną na stronie szkoły i gminy. 

Przedstawienie zaprezentowane przez dzieci będzie miało na celu rozwijanie postaw 

patriotycznych  i obywatelskich, kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem, 

zapewnienie efektywnej współpracy z domem i integracji ze środowiskiem lokalnym.                                                                                     

5. Nazwa organizatora: Szkoła Podstawowa w Bałtowie                                      

 6. Adresaci: społeczność szkolna i lokalna                                                                           

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

 

1.Nazwa wydarzenia: „Z pokolenia na pokolenie.  Dzień Dziecka –Dzień Rodziny”                                                                                                                      

2.Termin :  czerwiec 2018r                                                                                                                            

3. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Bałtowie, boisko  

4. Opis  : Uczniowie i nauczyciele włączą się w akcje zbierania przedmiotów, zdjęć, 

dokumentów z czasów wcześniejszych. (Jest możliwość przygotowania i degustacji 

tradycyjnych dań regionalnych). 



2 

 

Zgromadzone eksponaty zaprezentowane zostaną na specjalnych tematycznie 

przygotowanych stoiskach.  

Przedsięwzięcie wzbogacone będzie o przedstawienie na temat legend związanych  

z powstaniem Bałtowa, recytację utworów patriotycznych  oraz  przeprowadzenie 

konkursu sprawnościowego. Impreza propagować będzie wartości rodzinne w 

powiązaniu z wartościami wspólnoty lokalnej, wyrabianie szacunku do określonych 

wartości łączących  pokolenia. 

5. Nazwa organizatora: Szkoła Podstawowa w Bałtowie                                       

6. Adresaci: społeczność szkolna i lokalna                                                                           

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

 

1.Nazwa wydarzenia: Gminny Konkurs Historyczny „Polskie drogi do 

niepodległości”                                                                                                            

2.Termin :  październik 2018r                                                                                             

3. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Bałtowie                                                              

4. Opis: Nauczyciele opracują test z pytaniami konkursowymi oraz regulamin 

przebiegu konkursu. 

W konkursie wezmą udział uczniowie szkół z terenu gminy Bałtów. Młodzież  

przygotuje gazetki okolicznościowe jako jeden z elementów konkursu. Prace zostaną 

wyeksponowane jako wystawa czasowa na tablicach szkolnych. 

Celem konkursu będzie popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów.                                                                                                                                 

5. Nazwa organizatora: Szkoła Podstawowa w Bałtowie                                       

6. Adresaci: społeczność szkolna                                                                                     

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny  

 

1.Nazwa wydarzenia: Prezentacja twórczości literackiej dzieci z klas I-III                      

pt. „ Czym  dla mnie jest ojczyzna?” połączona z konkursem wiedzy o Polsce „ 

Kocham Cię Polsko”                                                                                                

2.Termin :   maj - czerwiec                                                                                                                        

3. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Bałtowie                                                               

4. Opis: Nauczyciele przygotują scenariusz konkursu wiedzy o Polsce i opracują 

regulamin. 

Przygotowane przez dzieci prace literackie oraz wiersze zostaną zaprezentowane 

rodzicom podczas spotkania z rodzicami, najlepsze prace zostaną  umieszczone na 

holu szkoły oraz zaprezentowane na stronie szkoły i gminy.  Celem konkursu będzie 

pogłębianie patriotycznych postaw uczniów, kształtowanie poczucia świadomości 

narodowej i szacunku wobec własnego państwa.                                                                                                                      

5. Nazwa organizatora: Szkoła Podstawowa w Bałtowie                                      

 6. Adresaci: społeczność szkolna, rodzice                                                                                  

7 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny   
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1.Nazwa wydarzenia: Gminny Konkurs pieśni patriotycznej „Zaśpiewajmy dla 

Niepodległej” 

2. Termin: 18 kwietnia 2018r. 

3. Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole 

4. Opis : celem konkursu jest podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu 

pieśni patriotycznych. Pobudzania ducha patriotyzmu wśród uczniów, propagowanie 

postaw patriotycznych. Jak również prezentacji wybranych pieśni oraz promocja jej 

wykonawców i twórców. 

5. Nazwa Organizatora: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich 

  w Okole 

6. Adresaci: uczniowie – SP w Bałtowie, PSP w Okole, przedszkola 

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny   

 

1.Nazwa wydarzenia:  100-Rocznica Odzyskania przez Polskę  Niepodległości 

2. Termin: 11.11.2018 

3.Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich 

                   w Okole 

4.Opis :  

Celem wydarzenia jest: 

- udział w uroczystych obchodach 100-rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, 

- umocnienie postaw patriotycznych, 

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, 

- rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych, 

- pogłębianie umiejętności rozumienia dziejów Polski na tle historii Europy 

- twórcze uczestniczenie w życiu szkolnym i społecznym. 

 W programie:  

- Liturgia  Słowa na placu przed Domem Ludowym, 

- uroczysty przemarsz do szkoły, 

- Wieczornica Patriotyczna. 

 

5. Nazwa Organizatora: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich   

w Okole 

6.Adresaci:  społeczność wsi Okół, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów 

Polskich  w Okole, władze samorządowe.  

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

 

 

1.Nazwa wydarzenia:  Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

2. Termin: 27.04.2018 

3. Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich  w Okole 
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4. Opis : 

Celem wydarzenia jest: 

- rozwijanie ducha patriotyzmu wśród uczniów , 

-  przybliżenie okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji,  

-  przypomnienie ważnych faktów z historii Polski XVII – XIX wieku 

- uczczenie narodowych i państwowych świąt. 

5. Nazwa Organizatora: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich   

w Okole  

6.Adresaci:  

-Społeczność szkolna 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole 

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

 

1.Nazwa wydarzenia:  Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

2. Termin: 1 marca 2018r 

3.Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole. 

4.Opis : 

Apel dla szkolnej społeczności:  oddanie hołdu poległym i pomordowanym oraz 

wszystkim więzionym i prześladowanym żołnierzom podziemia 

antykomunistycznego. 

5. Nazwa Organizatora: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich  

w Okole. 

6. Adresaci: 

  - uczniowie       

  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich  w Okole 

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

 

 

1.Nazwa wydarzenia: Gminny konkurs plastyczny pn. „Dla Niepodległej” 

2.Termin: wrzesień / październik 

3. Miejsce: Gmina Bałtów 

4. Opis : Konkurs zorganizowany w kategoriach wiekowych: 

kl. przedszkolne, kl. I – III i kl. IV – VIII szkoły podstawowej 

Technika plastyczna dowolna, format pracy – maksymalny A3.  

 Oceniane będą: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne  

 Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w GBP 

5.Nazwa Organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie, szkoły z terenu 

gminy 

6.Adresaci: społeczność szkolna 

7.U dział w wydarzeniu jest bezpłatny  
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1. Nazwa wydarzenia: cykl lekcji bibliotecznych „O patriotyzmie w bibliotece” 

2. Termin: maj  

  3. Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna  

  4. Opis: uczestnikami lekcji będą uczniowie szkół z terenu Gminy Bałtów. Dla 

poszczególnych grup  wiekowych zostanie przygotowany odpowiedni scenariusz 

lekcji  we współpracy z nauczycielem historii. 

 5. Nazwa organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie 

 6. Adresaci: uczniowie szkół podstawowych 

 7.  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

 

1. Nazwa wydarzenia: Koncert pieśni patriotycznych 

2. Termin: Czerwiec 

3. Miejsce: Plac „Okręglica” 

4. Opis: W koncercie pieśni patriotycznych udział wezmą zespoły ludowe,  uczniowie 

szkół z terenu gminy. Koncert odbędzie się na scenie w plenerze.  

5. Nazwa organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna 

6.Adresaci: Mieszkańcy gminy, turyści, zaproszeni goście 

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

 


