
Załącznik nr 1 

 

Szczegółowe wytyczne do realizacji projektu 

 

 

Temat: Tydzień powstań śląskich w mojej szkole/moim przedszkolu. 

 

 

Rok 2019 zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. 

oraz uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019r. został ogłoszony 

Rokiem Stulecia Powstań Śląskich. W szkołach i przedszkolach, w których realizowana jest 

edukacja regionalna, obchody 100. rocznicy tak ważnego wydarzenia w dziejach ziemi 

śląskiej i historii Polski, powinny stać się jednym z kluczowych w tym roku szkolnym 

przedsięwzięć edukacyjnych w obszarze edukacji regionalnej. 

Tegoroczna edycja konkursu wpisuje  się w ogólnopolskie obchody 100-lecia powstań 

śląskich poprzez realizację projektu: „Tydzień powstań śląskich w mojej 

szkole/przedszkolu”. 

 

  

1. Projekt powinien mieć charakter interdyscyplinarny. Przy jego realizacji uczniowie nabywają  

i wykorzystują wiedzę i umiejętności, także nieobjęte podstawą programową. 

2. Realizatorem projektu jest sześcioosobowa drużyna, która weźmie udział w etapie finałowym 

konkursu. W realizację projektu zaangażowana jest cała społeczność szkolna oraz osoby 

spoza środowiska szkolnego. 

3. Cel projektu powinien zawierać element użyteczności oraz zdobywania wiedzy 

przez doświadczenie i emocje. 

 

4. Do Kuratorium Oświaty w Katowicach należy dostarczyć dokumentację projektu w postaci                                                                                                                                           

sprawozdania oraz jednej infografiki prezentującej przebieg przedsięwzięcia w szkole 

lub przedszkolu związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich.  

  

Wskazane jest, żeby infografika: 

 była wykonana na arkuszu w formacie A1, usztywnionym, by mógł zostać zaprezentowany 

na sztaludze, 

 była wykonana dowolną techniką: własnoręczna praca plastyczna lub wydruk pracy 

sporządzonej przy użyciu nowoczesnych technologii komputerowych (UWAGA! 

przedszkola: wyłącznie własnoręczna praca plastyczna), 

 zawierała: m.in.: fotografie, nagłówki, krótkie teksty informacyjne, różnorodne elementy 

wizualne oraz różnorodną kolorystykę, 



 miała tytuł i uwzględniała nazwę szkoły, 

 zawierała starannie wyselekcjonowane informacje,  

 opowiadała historię za pomocą obrazu i minimalnej ilości tekstu. 

NALEŻY ZADBAĆ O ZASKAKUJĄCY I NIESZABLONOWY CHARAKTER 

INFOGRAFIKI. 

 

Do infografiki należy dołączyć sprawozdanie z realizacji poszczególnych etapów projektu i całego 

zadania (maks. 2 strony A4).  

 

5. Szczegółowe wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji projektu. 

 

Sprawozdanie w formie tabelarycznej powinno uwzględniać następujące informacje: 

 

a) członkowie zespołu projektowego oraz jego opiekun/opiekunowie, 

b) uzasadnienie doboru wydarzeń, 

c) etapy przygotowania projektu, 

d) opis przedsięwzięć, 

e) przeprowadzenie ewaluacji, 

f) osoby i instytucje współpracujące. 

 

6. Infografika będzie oceniana pod względem technicznym, merytorycznym i estetycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


