
PROJEKT „TYDZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI W SZKOLE  PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA 
W KLESZCZOWIE” W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 25 –LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W POLSCE

1. Czas realizacji projektu: od 25 do 29 maja 2015 r.

2. Przedsięwzięcia planowane do zrealizowania w ramach projektu:

Lp. Zadania realizowane w ramach 
projektu, ich tematyka i forma 
realizacji

Sposób  realizacji Osoby 
odpowiedzialne

1. Symboliczne przekazanie 
przez panią dyrektor  klucza 
do szkoły przedstawicielom 
samorządu  uczniowskiego.

25maja - na pierwszej 
godz. lekcyjnej apel 
w sali gimnastycznej 
z udziałem wszystkich 
uczniów

Dyrektor

Opiekunowie 
samorządu 
uczniowskiego: 
A. Jagusiak

K. Jarząbek

2. Samorząd Korczakowski - gazetka informacyjna 
odnosząca się 
do założeń samorządu 
Janusza Korczaka

- okolicznościowa

tablica informacyjna

K. Skurkiewicz

A. Jagusiak

I. Paciorek

3. „Po  co  się  jest  królem?  O władzy  
i  odpowiedzialności.”   –  omówienie
utworu  Król  Maciuś  Pierwszy,  
w  którym  Korczak  podjął  ambitną
próbę  wyjaśnienia  dzieciom,  jak
funkcjonuje  państwo  oraz  z  jakimi
trudnościami  wiążą  się  próby
budowania  nowego  porządku
społecznego.  Uważał,  że  dzieci
powinny  uczyć  się  odpowiedzialności
za  samych  siebie  i  swój  kraj,
zdobywając  wiedzę  o  prawach  
i obowiązkach obywateli. 

cykl lekcji języka 
polskiego   

R. Frach

K. Skurkiewicz

A. Kuśmierek



4. „Samorząd lokalny i jego zadania”- 
prezentacja multimedialna i jej 
omówienie.

lekcje historii 
i społeczeństwa 
w klasach 4 - 6

B. Zatorska 

5. „Gmina Kleszczów dla lokalnej 
społeczności”- plakaty lub foldery

zajęcia koła 
historycznego

B. Zatorska

6. „Gmina Kleszczów – moja mała 
ojczyzna” – konkurs wiedzowy

29 maja - test wiedzowy

dla uczniów klas 5 - 6

B. Zatorska

7. Lekcje „odwrócone” – prowadzone 
przez wybranych uczniów, którzy 
wcześniej zostaną przygotowani 
przez nauczyciela do prowadzenia 
zajęć. Uczniowie klas starszych będą 
„nauczać” młodszych kolegów. 

zajęcia edukacyjne 
w wybranych klasach 
edukacji 
wczesnoszkolnej

A.Jagusiak

K.Skurkiewicz

A.Kuśmierek

8. „Gmina  Kleszczów  w  obiektywie
dawniej i dziś” 

Wystawa fotografii 
przedstawiających  
naszą gminę oraz naszą 
szkołę i jej uczniów. 

Prezentacja kronik 
szkolnych.

B. Zatorska 

K. Jarząbek

K. Skurkiewicz

9.  „Gmina Kleszczów – moja mała 
ojczyzna” – wykonanie przez uczniów 
klas 5 prezentacji multimedialnych i ich
omówienie.

zajęcia komputerowe Justyna 
Klimczyk

10. Konkurs literacki - wiersz na temat 
naszej gminy

R.Frach

K.Skurkiewicz

A.Kuśmierek

11. "Urokliwe  miejsce  w  gminie
Kleszczów"-  konkurs  plastyczny  lub
makieta  dowolnego obiektu (miejsca)  
w gminie.

lekcje plastyki i techniki

oraz zajęcia edukacji 
plastycznej w klasach 
edukacji 
wczesnoszkolnej

I. Paciorek

B. Najmrodzka

nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej

12. Wywiad z przedstawicielami Rady w spotkaniu wezmą R.Frach



Gminy Kleszczów udział przedstawiciele 
samorządów klasowych
z  klas IV - VI A.Kuśmierek

13. Wizyta w Urzędzie Gminy 

w Kleszczowie i spotkanie z wójtem 

p. Sławomirem Chojnowskim.

B. Zatorska 

R.Frach

A.Kuśmierek

 3.  Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie zwróciła się z prośbą do wójta Gminy

Kleszczów p. Sławomira Chojnowskiego o objęcie honorowym patronatem  konkursów 

realizowanych w ramach projektu: „TYDZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KLESZCZOWIE”

4.  Dla zwycięzców konkursów (oprócz nagród) przewidziana jest wizyta w Urzędzie Gminy 

w Kleszczowie i spotkanie z wójtem p. Sławomirem Chojnowskim.


