PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Nazwa szkoły/placówki
Imię i nazwisko
dyrektora
szkoły/placówki
Adres
Szkoły/placówki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie
Marzena Błaszczak

Klon 96, 12-114 Rozogi
fax. 89 7226327

e-mai:klonsp@wp.pl

Dane teleadresowe

tel. 89 7226327

Imię i nazwisko
autora/ów
dobrej praktyki

Ks. dr Krzysztof Salamon
wraz z zespołem nauczycieli pod kierunkiem Marzeny Błaszczak

Typ szkoły/placówki

Zakres
działania
(odpowiednie
zaznaczyć):

Szkoła podstawowa

Edukacja

X

Wychowanie

X

Profilaktyka

X

Opieka

X

Organizacja i zarządzanie
Inne obszary (określić jakie)

Bezpieczeństwo, regionalizm

Temat działania: Dzień Patriotyzmu. Patriotyzm – wychowanie do służby.
Zasięg działania: Działanie zostało skierowane do społeczności szkolnej oraz lokalnej gminy Rozogi.
Cele działania:
- wsparcie rodziców w mądrym wychowaniu dzieci,
- rozbudzanie uczuć patriotycznych, dumy narodowej,
- przekazanie wiedzy na temat patriotyzmu,
- integracja lokalnej społeczności,
- rozbudzanie doznań artystycznych i wrażliwości estetycznej,
- rozwijanie współpracy z różnymi środowiskami zawodowymi,
- rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami,
- prezentacja swojej pracy i promowanie szkoły i środowiska lokalnego,
- przygotowanie dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Uzyskane efekty:
Efektem podjętych działań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie (dyrektora, nauczycieli, rodziców,
uczniów, pracowników obsługi), Parafii p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Klonie (proboszcza, chóru
kościelnego), Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach (dyrektora, pracowników, instruktora – artysty
ludowego) oraz Wójta Gminy Rozogi było spotkanie patriotyczne pokoleń pod hasłem Dzień Patriotyzmu.

Patriotyzm – wychowanie do służby. Uroczystości odbyły się 5 października 2016 r. w Klonie. Po Mszy św.
koncelebrowanej z homilią patriotyczną, modlitwami za Ojczyznę i śpiewami chóralnymi delegacje i poczty
sztandarowe udały się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicz na grobie powstańca
styczniowego Jakuba Pałaszewskiego, jedynej imiennej mogiły na Warmii i Mazurach . Następnie wszyscy
udali się do szkoły. Po przemówieniu p. dyrektor uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, zespół
„Burśtynki” tańczył i śpiewał utwory z pogranicza Kurpiowszczyzny i Mazur. Zaciekawienie wzbudził pokaz
gry indiaca (w tej dyscyplinie sportu UKS „SP KLON INDIACA” reprezentował Polskę na arenie
międzynarodowej). Po występach uczniów głos zabierali prelegenci różnych służb mundurowych: wojsko,
policja, straż pożarna, leśnicy, koła łowieckie, służby administracyjne i samorządowe oraz delegacja IPN
przedstawiając rozumienie pojęcia patriotyzmu zawarte w celach ich pracy zawodowej. Rozmowy
pokoleniowe kontynuowane były podczas degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez rodziców,
nauczycieli i Sołectwo Klon, którzy zachowują tradycję pięknej, polskiej gościnności. Obecni na uroczystości
mieli również okazję obejrzeć multimedialną kronikę szkolną oraz zdjęcia uroczych miejsc wsi Klon i okolic.
Wnioski z realizacji:
Uczniowie wykazali się umiejętnościami artystycznymi opartymi na kulturze i tradycji regionalnej, w praktyce
okazali szacunek do symboli narodowych oraz bohaterów. Nastąpił wzrost świadomości znaczenia pocztów
sztandarowych. Pogłębiona została wiedza na temat patriotyzmu dzięki prelegentom z różnych środowisk
zawodowych. Społeczność lokalna wykazała się umiejętnością dobrej współpracy. Obchody Dnia Patriotyzmu
zapewne będą kontynuowane w różnej formie w środowisku lokalnym.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: spklon.edupage.org

