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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

„PAŃSTWO GNIEŹNIEŃSKIE – KOLEBKA POLSKOŚCI” 
1050 ROCZNICA CHRZTU MIESZKA I  
Projekt Edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 5 w Gnieźnie 

 

Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera 
 

 

Adres szkoły/placówki  
1. gmina,  
2. powiat,  
3. kod pocztowy,  
4. miasto,  
5. ulica,  
6. telefon, 
7. email, 

8. strona internetowa. 
 

1. Gniezno 
2. gnieźnieoski 
3. 62-200 
4. Gniezno 
5. Ul. Chrobrego 12 
6. 61 426 39 97 
7. sp5gniezno@post.pl 
8. sp5gniezno.home.pl 

 
 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Marta Skrzydlewska-Korpik (język angielski, opiekun SU) 
Izabela Obuszewska-Woźniak (przyroda, opiekun SU) 
Katarzyna Winiarska (historia, biblioteka) 
Lucyna Pawlak (religia) 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 
 

„WIOSNA PIERWSZYCH PIASTÓW” – 21 marca 2016 powitanie wiosny przez pierwszych Piastów 
– cała Społeczność Szkolna przebiera się w stroje z czasów Piastów, organizacja apelu, pokaz 
mody, przedstawienie, przemarsz ulicami miasta. Odwiedzenie ważnych miejskich instytucji 
przez Piastowski Orszak i oraz stylizowanych listów intencyjnych. Organizacja konkursów 
tematycznych. Organizacja warsztatów dla klas I-III „Krajka Piastowska” oraz dla klas IV-VI „Gród 
Pierwszych Piastów” – wykonanie makiety grodu z masy solnej. Przygotowanie klasowych 
albumów „Nasz Chrzest Święty”, okolicznościowych gazetek ściennych, specjalnie wydanie 
szkolnej gazetki. Zakończenie i podsumowanie projektu 23 kwietnia 2016 – gra wielkoformatowa 
„WEHIKUŁEM CZASU DO ŚREDNIOWIECZA” na boisku szkolnym – pytania i zadania 
przygotowane przez wszystkie klasy IV-VI. Dyskoteka tematyczna dla klas IV-VI „Biesiada 
Pierwszych Piastów”. 
 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Mieszka I przez całą Społecznośd Szkolną, promocja wydarzenia i 
Szkoły wśród Społeczności Lokalnej, uwrażliwienie na wagę pochodzenia każdego z nas z Pierwszej 
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Stolicy Polski- Gniezna. Rozwijanie zainteresowania uczniów historią paostwa polskiego za 
pierwszych Piastów. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla dorobku przodków. 
Rozwijanie kreatywności artystycznej, prezentowanie talentów plastycznych, literackich, 
graficznych. Rozwijanie zdolności organizacyjnych poprzez przygotowywanie imprez 
ogólnoszkolnych. Nauka historii poprzez realizację zadao projektowych, aktywne włączenie w 
obchody święta wszystkich uczniów. Utrwalenie w pamięci znaczenia przyjęcia chrztu przez Mieszka 
I i jego konsekwencji. 
 
 

 
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

Bardzo ważne jest dokładne rozpisanie zadao projektowych i zebranie pomysłów do realizacji od jak 
największej ilości nauczycieli, aby wydarzenie miało charakter ogólnoszkolny. Należy dokładnie 
rozpisad terminy zgłaszania prac konkursowych, akcji, apeli, przemarszów i innych działao, aby 
każdy mógł się do tego wydarzenia przygotowad w jak najlepszy sposób. Należy pamiętad o 
powiadomieniu odpowiednich służb i władz o przemarszu uczniów ulicami miasta – w celu 
zapewnienia jak największego bezpieczeostwa. Każde działanie musi byd przemyślane i 
przeanalizowane, aby w jak najbardziej aktywny sposób włączyd w jego realizację wszystkich 
uczniów. Trzeba pamiętad o zamówieniu sali dyskotekowej, i rozpisaniu zmian w planach zajęd w 
trakcie obchodów inauguracji i podsumowania projektu.  
 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

www.sp5gniezno.pl/ 

 
 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

http://www.sp5gniezno.home.pl/

