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I. WPROWADZENIE 

Uzasadnienie potrzeby ewaluacji. 

Patriotyzm wyraża się poprzez przywiązanie do swojej Ojczyzny, regionu, znajomość 

obyczajów, kultury, szacunek dla ludzi i miejsc pamięci narodowej. Kształtowanie 

odpowiednich postaw patriotycznych jest niezwykle istotne, aby rozwój osobowości dziecka 

przebiegał harmonijnie. Ogromna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach i nauczycielach, 

którzy rozbudzają przywiązanie do kraju w nowych pokoleniach Polaków.  

1. Cele ewaluacji. 

Ewaluacja patriotyczna realizowana w roku szkolnym 2016/2017 ma na celu 

sprawdzenie wśród uczniów poczucia przynależności narodowej, regionalnej, szkolnej w 

oparciu o Program Wychowawczy Szkoły. Podjęte działania pozwolą na przybliżenie stopnia 

realizowanych treści patriotycznych, promowania odpowiednich postaw zwiększających 

świadomość narodową oraz pobudzania szacunku wobec tradycji, historii i symboli 

narodowych.  

2. Opis ewaluacji. 

W ewaluacji wzięli udział uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana 

Brzechwy, rodzice, nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy, nauczyciele świetlicy. Uczniowie i rodzice byli reprezentowani poprzez 

losowo wybrane osoby z każdej klasy.  

Założeniem ewaluacji jest realizacja treści patriotycznych w oparciu o Program 

Wychowawczy Szkoły. Informacje o normach zachowań patriotycznych wyszczególniono na 

podstawie dokumentów szkolnych, takich jak Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły i 

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Zwrócono uwagę na treści tematyczne realizowane 

podczas lekcji języka polskiego, historii i muzyki, w ramach edukacji wczesnoszkolnej i 

dodatkowych zajęć. Przeprowadzono analizę ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, 

nauczycieli. Zweryfikowane zostały plany pracy wychowawczej na poziomach klas I-III, IV-

VI oraz dzienniki lekcyjne z uwzględnieniem tematyki lekcji o charakterze patriotycznym. 

Omówiono arkusze obserwacji lekcji wychowawczych z zakresu patriotyzmu i plan działań 

zespołu humanistycznego. Powstał spis instytucji zewnętrznych, z którymi szkoła nawiązała 

współpracę w zakresie wychowania patriotycznego. 
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II. WYNIKI  EWALUACJI 

1. Normy zachowań patriotycznych na podstawie dokumentów szkolnych. 

Statut Szkoły to dokument określający cele i zadania szkoły, sposób ich realizacji oraz 

organizację placówki. Swoje miejsce ma także tutaj wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

ze zwróceniem uwagi na przynależność szkolną, regionalna i narodową. W Programie 

Wychowawczym Szkoły zawarte są informacje dotyczące rozbudzania i kształtowania postaw 

patriotycznych. Zgodnie z zapisem: szkoła będzie stwarzać sytuacje, aby uczeń w sferze 

rozwoju przynależności narodowej: rozumiał, że jest częścią społeczności lokalnej, miał 

poczucie przynależności narodowej, znał historię i kulturę „małej ojczyzny”, rozumiał 

znaczenie symboli narodowych, rozumiał charakter uroczystości środowiskowych i świąt 

państwowych, znał miejsca pamięci narodowej, odnosił się z szacunkiem do tradycji, historii i 

symboli narodowych, aktywnie i godnie uczestniczył w obchodach świąt lokalnych, 

państwowych i narodowych. 1 

 

SFERA ROZWOJU PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ KL. I-III 
 

CELE GŁÓWNE 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

(uczeń potrafi) 
 

SPOSOBY REALIZACJI 

Uczeń ma poczucie 
przynależności szkolnej 

- godnie reprezentować szkołę, 

- kultywować tradycje szkoły, 

- okazywać szacunek wobec 
ceremoniału szkoły 

- nauka hymnu szkoły, 

- zapoznanie z historią i 
tradycjami szkoły, 

- obchody związane ze 
„Świętem szkoły”, 

- obchody rocznic Szkoły, 

Uczeń ma poczucie 
przynależności regionalnej 

- wykazywać się wiedzą o 
regionie i wykorzystywać ją w 
praktyce, 

- okazywać szacunek osobom 
zasłużonym dla regionu, 

- czynnie uczestniczyć w 
uroczystościach o charakterze 
patriotycznym, 

- odnosić się z szacunkiem do 
miejsc pamięci narodowej 

- organizowanie i udział w 
konkursach o tematyce 
regionalnej, 

- organizowanie wycieczek  
edukacyjnych, 

- przeprowadzanie zajęć o 
tematyce regionalnej, 

- przygotowywanie przez 
uczniów prac 
tematycznych, 

-  spotkania z 
przedstawicielami „żywej 
historii”, 

Uczeń ma poczucie - okazywać szacunek wobec - nauka hymnu 

                                                 
1 Program Wychowawczy, s. 6. 
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przynależności do kraju tradycji, historii i symboli 
narodowych, 

- zachować odpowiednią 
postawę wobec symboli 
narodowych, 

- kultywować tradycje narodowe, 

- korzystać z dóbr dziedzictwa 
kulturowego. 

państwowego, 

- zapoznanie z symbolami 
narodowymi, 

- organizowanie 
uroczystości obchodów 
świąt narodowych, 

- poznawanie regionów 
Polski poprzez wycieczki 
i zajęcia tematyczne. 

Rysunek 1. Program Wychowawczy, s. 15. 

SFERA ROZWOJU PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ KL. IV-VI 
 

CELE GŁÓWNE 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

(uczeń potrafi) 
 

SPOSOBY REALIZACJI 

Absolwent ma poczucie 
przynależności szkolnej 

- godnie reprezentować szkołę, 

- tworzyć i kultywować tradycje 
szkoły, 

- okazywać szacunek wobec 
ceremoniału szkoły 

- nauka hymnu szkoły, 

- zapoznanie z historią i 
tradycjami szkoły, 

- obchody związane ze 
„Świętem szkoły”, 

- obchody rocznic Szkoły, 

Absolwent ma poczucie 
przynależności regionalnej 

- wykazywać się wiedzą o 
regionie i wykorzystywać ją w 
praktyce, 

- okazywać szacunek osobom 
zasłużonym dla regionu, 

- czynnie uczestniczyć w 
uroczystościach o charakterze 
patriotycznym, 

- odnosić się z szacunkiem do 
miejsc pamięci narodowej 

- organizowanie i udział w 
konkursach o tematyce 
regionalnej, 

- organizowanie wycieczek  
edukacyjnych, 

- przeprowadzanie zajęć o 
tematyce regionalnej, 

- przygotowywanie przez 
uczniów prac 
tematycznych, 

-  spotkania z 
przedstawicielami „żywej 
historii”, 

Absolwent ma poczucie 
przynależności do kraju 

- okazywać szacunek wobec 
tradycji, historii i symboli 
narodowych, 

- zachować odpowiednią 
postawę wobec symboli 
narodowych, 

- kultywować tradycje narodowe, 

- korzystać z dóbr dziedzictwa 
kulturowego. 

- nauka hymnu 
państwowego, 

- zapoznanie z symbolami 
narodowymi, 

- organizowanie 
uroczystości obchodów 
świąt narodowych, 

- poznawanie regionów 
Polski poprzez wycieczki 
i zajęcia tematyczne. 

Rysunek 2. Program Wychowawczy, s. 23. 
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Wewnątrzszkolny System Oceniania określa między innymi śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. Tutaj ważnym aspektem jest postawa patriotyczna. Uczniowie 

powinni wywiązywać się z obowiązków ucznia poprzez dbałość o honor i tradycje szkoły:  

a) występowanie w stroju galowym podczas uroczystości i innych ważnych wydarzeń 

szkolnych,  

b) nienaganne zachowanie w czasie uroczystości i innych ważnych wydarzeń szkolnych,  

c) nienaganne zachowanie podczas wycieczek szkolnych (zielona szkoła),  

d) udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych,  

e) zaangażowanie w przygotowanie imprez promujących szkołę;  

dbałość o piękno mowy ojczystej:  

a) o własną kultura języka,  

b) reagowanie na przejawy wulgaryzmów u innych.2 

 

2. Treści tematyczne realizowane podczas lekcji i dodatkowych zajęć. 

Uczniowie w czasie zajęć języka polskiego omawiają literaturę patriotyczną. Poznają 

wybitnych twórców oraz analizują utwory kształtujące odpowiednią postawę. W kontakcie z 

dziełami kultury budują swoją hierarchię wartości i wrażliwość, poczucie własnej tożsamości, 

wzmacniają swoją postawę patriotyczną i obywatelską oraz własne poczucie estetyki. 

Wychowanie patriotyczne w ramach lekcji języka polskiego dotyczy budowania więzi, 

poczucia przynależności do szkoły, regionu, ojczyzny.  

Uczniowie są aktywizowani poprzez pisanie i publikowanie artykułów o treści 

patriotycznej w gazetce szkolnej Kleksy oraz na stronie szkoły. Pod kierunkiem nauczycieli 

powstają ciekawe treści, sprawozdania i wywiady opatrzone samodzielnie wykonanymi 

fotografiami.  

Na lekcjach historii i społeczeństwa w klasach IV-VI uczniowie poznają polskie 

symbole narodowe, definiują pojęcia: naród, państwo, zapoznają się z najważniejszymi 

wydarzeniami z historii Polski, poznają ważne postacie związane z Polską i jej dziejami 

poprzez przybliżanie ważnych wydarzeń dla narodu i państwa polskiego, czyli walk Polaków 

o wolność Ojczyzny, walki o język i kulturę polską na przestrzeni wieków, omawiają utwory 

o tematyce patriotycznej. 

                                                 
2 Wewnątrzszkolny System Oceniania, s. 19-20. 
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Rozbudzanie w uczniach poczucia przynależności do ojczyzny odbywa się także 

podczas zajęć koła historycznego. Uczestnicy pogłębiają wiedzę o kraju, nawiązują więzi ze 

wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną.  

Realizując założenia podstawy programowej dbamy o wzmacnianie postaw 

patriotycznych, omawiamy wkład oraz zaangażowanie Polski i Polaków w historię Europy i 

Unii Europejskiej. Postawy Polaków budzących podziw i szacunek są dobrym przykładem 

patriotyzmu dla współczesnych ludzi. 

Zajęcia muzyczne pozwalają uczniom na opanowanie pieśni patriotycznych oraz 

hymnu narodowego i Unii Europejskiej oraz hymnu szkoły. Dzieci śpiewają i słuchają pieśni, 

powtarzają utwory, wykonują je z pamięci bądź odtwarzają z wykorzystaniem nut oraz 

instrumentu. W ten sposób utrwalają szacunek dla tradycji i dziedzictwa narodowego.  

Wychowanie patriotyczne służy budowaniu tożsamości narodowej oraz uczy 

przywiązania do historii i tradycji. Dlatego od najmłodszych lat w otoczeniu dzieci pojawiają  

się symbole i barwy narodowe. 

W edukacji wczesnoszkolnej budzimy u dzieci uczuciowy związek z Ojczyzną. 

Umożliwiamy uczniom udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w 

roli odbiorcy i twórcy kultury, uczymy przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji.  

Przybliżamy tradycję i obyczaje lokalne, narodowe, rozbudzamy poczucie przynależności do 

społeczności lokalnej, regionu i kraju.  Przygotowujemy młode pokolenie do pełnienia ról 

prospołecznych. W grupie najmłodszych dzieci budzimy przywiązanie do ojczyzny, regionu, 

do swego miasta, uczymy dostrzegać jego piękno. Problematykę patriotyczną przybliżamy 

dziecku poprzez poznanie  symboli narodowych.  

W codziennej pracy z dziećmi dbamy o takie treści, które zawierają najważniejsze 

elementy z historii Polski, polskiej tradycji i kultury. 

Poprzez udział w różnego typu uroczystościach szkolnych kształtuje się postawy 

obywatelskie. Uczniowie angażują się w życie szkoły, działają dla dobra innych, dzięki 

czemu mogą odczuwać dumę z przynależności do niej oraz do lokalnej społeczności. Tak 

poznają dziedzictwo kulturowe swojego regionu i narodu na tle kultury europejskiej.  
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3.  Analiza ankiet  

Aby znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania ewaluacji przygotowano ankiety   

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

3.1 Ankiety skierowane do uczniów. 

W badaniu wzięło udział 180 uczniów z klas I-VI. Wychowawcy przypadkowo wybierali 

10 uczniów, reprezentantów klasy do wypełnienia ankiety. Wykresy prezentują odpowiedzi 

na kolejne pytania. 

 

1. Co według Ciebie jest postawą patriotyczną? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149

158

61

7

147

72

13

63

77

165

Pozytywne myślenie i mówienie o Polsce

Szacunek wobec polskich symboli narodowych

Ubiór stroju galowego.

Rozmawianie w trakcie uroczystości patriotycznych.

Znajomość wybitnych postaci zaslużonych dla narodu polskiego

Nauka na miarę swoich możliwości.

Korzystanie z urządzeń elektronicznych w czasie apelu.

Znajomość tradycji polskich.

Znajomość historii mojego regionu

Nauka o historii kraju.
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2. Strój galowy to: 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Podczas wizyty w miejscu pamięci narodowej i uroczystości patriotycznej należy: 

 

173

2
154

1

163

1 Zachować ciszę i powagę

Głośno rozmawiać

Mieć stosowny ubiór

Oddalać się od grupy.

 

 

 

 

4

170

6

kolorowa koszula i
ciemne spodnie
/spódnica

biała koszula i ciemne
spodnie/spódnica

biały t-shirt i ciemne
spodnie/spódnica
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4. Czy nauczyciele komunikują, jakich zachowań oczekuje się ode mnie podczas 

uroczystości patriotycznej lub w miejscu pamięci narodowe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Czy rodzice informują mnie jak zachować się podczas uroczystości patriotycznej lub 

w miejscu pamięci narodowej?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

138

3 4

raczej tak

tak

raczej nie

nie

53

114

7 6

raczej tak

tak

raczej nie

nie
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6. W jakich sytuacjach jesteś informowany przez nauczycieli o tym jak zachowywać się 

podczas uroczystości patriotycznej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Czy w szkole uczę się zachowań patriotycznych? 

78

91

9

2

raczej tak

tak

raczej nie

nie

 

132

24

23101

82

33

przed apelem/wyjściem

w trakcie uroczystości

po wydarzeniu

podczas zajęć z wychowawcą

w czasie lekcji przedmiotowych np. jęz. polskiego, historii

podczas pobytu w świetlicy
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8. Symbole narodowe to: 

123

1057

131

8

Flaga
Polski

Hymn
Polski

 

 

 

 

 

 

9. Czy zdarza mi się niewłaściwie zachowywać podczas uroczystości szkolnych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

24

94

51

raczej tak

tak

raczej nie

nie
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10. Poprzez jakie wydarzenia realizowane są w szkole treści patriotyczne? 

79

126

25

45

57
108

98

136

Turniej im. Jędrusia Szwajkerta

Apel z okazji Święta Niepodległości i 3 maja

Wydarzenia typu: Pożegnanie lata, Andrzejki, Mikołajki, MIŚ, Wigilia klasowa, Dzień
Szczypiorku i Rzeżuchy

Festiwal Zdrowia, Festiwal Nauki

Dzień Patrona

Opieka nad grobami Powstańców na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i wyjazd
do Palmir

Konkursy patriotyczne np. Legendy Warszawskie, Powstanie Warszawskie, poezja
patriotyczna  - recytacja, magiczny Świat Jana Brzechwy - konkurs czytelniczy

Wycieczki o charakterze patriotycznym np. Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Zamek Królewski

 

 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet dowiadujemy się, że dla uczniów patriotyzm 

to nauka o historii kraju, szacunek wobec polskich symboli narodowych, pozytywne myślenie 

i mówienie o Polsce oraz znajomość wybitnych postaci zasłużonych dla narodu polskiego. 

Postawą patriotyczną jest również ubiór stroju galowego na ważne uroczystości państwowe. 

94% badanych deklaruje, że strój galowy to biała koszula i ciemne spodnie/spódnica. 

Podczas wizyty w miejscu pamięci narodowej i uroczystości patriotycznej uczniowie 

wiedzą, że należy zachować ciszę i powagę, stosować się do zaleceń osób prowadzących 

uroczystość lub zajęcia oraz założyć stosowny strój. 

Nauczyciele jak również rodzice komunikują dzieciom, jakich zachowań 

patriotycznych oczekuje się od nich podczas uroczystości szkolnych. Najczęściej te kwestie 

nauczyciele poruszają przed apelem/wyjściem, podczas zajęć z wychowawcą, w czasie lekcji 

przedmiotowych, np. język polski, historia i w czasie pobytu dziecka w świetlicy. 

93% badanych stwierdziło, że w szkole uczy się zachowań patriotycznych. 
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Jako symbole narodowe uczniowie wskazywali: polskie godło, flagę polską i polski 

hymn. 81% badanych uczniów uważa, że właściwie zachowuje się w czasie uroczystości 

szkolnych, zaś 19% ankietowanych uznało, że zachowuje się niewłaściwie. 

Uczniowie stwierdzili, że treści patriotyczne realizowane są w szkole poprzez 

wycieczki o charakterze patriotycznym, apele, opiekę nad grobami Powstańców, konkursy 

patriotyczne oraz Dzień Patrona. 

 

3.2 Analiza ankiet skierowanych do rodziców. 

W badaniu wzięło udział 163 rodziców z klas I-VI. Wychowawca każdej klasy wybrał 

od 5 do 10 rodziców, którzy wypełnili przygotowaną ankietę. Wykresy prezentują odpowiedzi 

na kolejne pytania. 

1. Czy tłumaczycie Państwo dzieciom, czym jest postawa patriotyczna? 

 

2. Strój galowy to: 

biała koszula

biała koszula i ciemne 

spodnie/ spódnica

czyste, schludne ubranie

Brak odpowiedzi
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3. Czy komunikują Państwo dzieciom, jakich zachowań oczekuje się od nich w czasie 

uroczystości patriotycznej i w miejscu pamięci narodowej? 

Jeśli tak to w jakich sytuacjach? 

 

4. Czy uważają Państwo, że Państwa dzieci odpowiednio zachowują się podczas 

uroczystości patriotycznych pozaszkolnych i w miejscach pamięci narodowej 

Miejsca pamięci 

narodowej

Obchody świąt 

narodowych

Hymn 

Brak odpowiedzi

Inna odpowiedź
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5. Uważam, że moje dziecko uczy się zachowań patriotycznych w takich miejscach jak: 

 

 

Jako inne miejsca wskazano: 

 

 

 

 

 

 

 

miejsca pamięci 

narodowej

kościół

uroczystości narodowe

dom,rodzina

harcerstwo

inne
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6. Jakie wydarzenia o charakterze patriotycznym, realizowane są zgodnie z Programem 

Wychowawczym Szkoły?  

 

7. W jaki sposób realizowane są treści patriotyczne w szkole? 

 

Jako inne wskazano: 

sport

harcerstwo

lekcje historii

wycieczki

inne

Turniej im. Jedrusia Szwajkerta 

Apel z okazji Swięta Niepodległości i 3 maja

Wydarzenia szkolne

Festiwal Zdrowia, Festiwal Nauki

Dzien Patrona

Opieka nad grobami Powstanców i wyjazd do Palmir

Konkursy patriotyczne

Wycieczki o charakterze patriotycznym

0 20 40 60 80 100 120

udział w uroczystościach i ich omawianie

strój galowy

kultywowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych, histroii,tradycji

inne

0 20 40 60 80 100 120
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8. Czy akceptują Państwo normy zachowań patriotycznych, których dzieci uczą się w 

szkole? 

 

 

9. Czy wymagają Państwo od swoich dzieci zachowań patriotycznych oraz okazywania 

należytego szacunku wobec tradycji, historii, symboli narodowych? 
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Podsumowanie: 

Na podstawie przeprowadzonej ankiety dowiadujemy się, że rodzice tłumaczą 

dzieciom czym jest postawa patriotyczna. 70% rodziców za strój galowy uznaje biała bluzkę i 

czarne lub granatowe spodnie albo spódnicę. 

Ponad 130 ankietowanych rodziców deklaruje, że informuje dzieci o oczekiwanych 

przez nich zachowaniach w czasie uroczystości patriotycznych i w miejscach pamięci 

narodowej. Przekazywanie tej wiedzy ma miejsce w czasie: obchodów świąt narodowych, 

odwiedzania miejsc pamięci narodowej i w trakcie śpiewania hymnu. 

Aż 92% ankietowanych rodziców uważa, że dzieci odpowiednio zachowują się 

podczas uroczystości patriotycznych pozaszkolnych i w miejscach pamięci narodowej. 

Rodzice przyznają, że dzieci uczą się zachowań patriotycznych w domu i w szkole, ale 

również w kościele, uczestnicząc w zbiórkach harcerskich, odwiedzając miejsca pamięci 

narodowej, uczestnicząc w uroczystościach narodowych oraz obserwując najbliższych – 

dziadków, rodziców. 

Rodzice stwierdzili, że treści patriotyczne realizowane są w szkole poprzez wycieczki 

o charakterze patriotycznym, apele, Turniej im. Jędrusia Szwajkerta, opiekę nad grobami 

Powstańców i wyjazd do Palmir, obchody Dnia Patrona. 

Według ankietowanych rodziców w szkole treści patriotyczne są realizowane przez 

udział uczniów w uroczystościach o charakterze patriotycznym i ich omawianie oraz 

kultywowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych, historii kraju, regionu i 

tradycji. 

Ponad 97% ankietowanych akceptuje normy zachowań patriotycznych, których dzieci 

uczą się w szkole.  

Aż 156 rodziców deklaruje, że wymaga od swoich dzieci zachowań patriotycznych 

oraz okazywania szacunku wobec tradycji, historii i symboli narodowych. 

 

3.3 Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli. 

W badaniu wzięły udział 42 osoby, w tym nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, nauczyciele świetlicy. Wykresy prezentują 

odpowiedzi na kolejne pytania. 
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1. Czy tłumaczy Pani/Pan dzieciom czym jest postawa patriotyczna? 

 

 

2. Czy komunikuje Pani/Pan dzieciom, jakich zachowań oczekuje się od nich podczas 

uroczystości szkolnych? 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Jeśli tak to w jakich sytuacjach? 

 

 

3. Czy uważa Pani/Pan, że dzieci odpowiednio zachowują się podczas uroczystości 

patriotycznej i w miejscach pamięci narodowej? 
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4. Pani/Pana zdaniem dzieci uczą się zachowań patriotycznych:  

 

Jako inne miejsca podano: miejsca pamięci narodowej, cmentarz, muzea. 

 

5. Jakie wydarzenia, realizowane są zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły?  

a) Turniej im. Jędrusia Szwajkerta  

b) Apel z okazji Święta Niepodległości i 3 maja 

c) Wydarzenia typu: Pożegnanie Lata, Andrzejki, Mikołajki, Mikołajkowa Integracja 

Świąteczna, Wigilia Klasowa, Dzień Szczypiorku i Rzeżuchy) 

d) Festiwal Zdrowia, Festiwal Nauki 

e) Dzień Patrona 

f) Opieka nad grobami Powstańców na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i wyjazd 

do Palmir 

g) Konkursy patriotyczne, np. Legendy Warszawskie, Powstanie Warszawskie, poezja 

patriotyczna – recytacja, Magiczny Świat Jana Brzechwy – konkurs czytelniczy 

h) Wycieczki o charakterze patriotycznym, np. Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Zamek Królewski 
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6. Czy akceptuje Pani/Pan normy zachowań patriotycznych, których dzieci uczą się w 

szkole? 

 

 

7. W jaki sposób realizowane są przez Panią/Pana w szkole treści patriotyczne? 

 

 

Jako inne formy podano: słuchanie i śpiewanie pieśni patriotycznych, naukę słów i 

melodii hymnu, omawianie literatury patriotycznej, poruszanie tematyki patriotycznej 

podczas zajęć edukacyjnych, tematycznych, godzinach wychowawczych.   
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8. Czy egzekwuje Pani/Pan znajomość zachowań patriotycznych dzieci oraz okazywanie 

należytego szacunku wobec tradycji, historii, symboli narodowych? 

 

Jeśli tak, to w jakiś sposób? 

Nauczyciele egzekwują znajomość zachowań patriotycznych poprzez: 

 rozmowy przed i po uroczystości, 

 informowanie i przypominanie o prawidłowych zachowaniach, 

 wdrażanie dzieci do przestrzegania zachowań patriotycznych, tłumaczenie, dlaczego 

ważne jest odpowiednie zachowanie , 

 zwracanie uwagi na znajomość symboli narodowych, omawianie wydarzeń 

patriotycznych, czytanie literatury oraz prowadzenie lekcji tematycznych i 

wychowawczych, 

 informowanie wychowawcy, rodziców o postawach patriotycznych dzieci, 

 pozytywne wzmocnienia – pochwały oraz uwagi negatywne ustne i pisemne, 

 zwracanie uwagi na nieodpowiednie zachowania, omawianie ich, 

 udział w uroczystościach, wycieczkach w miejsca pamięci narodowej, konkursach 

wykonywanie prac plastycznych, 

 ubranie stroju galowego, 

 omawianie tematów o treściach patriotycznych. 

 

Podsumowanie: 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet dowiadujemy się, że większość nauczycieli 

tłumaczy uczniom, czym jest postawa patriotyczna. Wszyscy zaś komunikują dzieciom, 
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jakich zachowań patriotycznych oczekuje się od nich podczas uroczystości szkolnych. 

Najczęściej te kwestie poruszane są przed apelem czy wyjściem, po wydarzeniu oraz w 

trakcie uroczystości. Wychowawcy omawiają zachowania dzieci w czasie indywidualnych 

zajęć, nauczyciele, którzy w programach edukacyjnych mają treści o charakterze 

patriotycznym, realizują je, nauczyciele świetlicy przekazują informacje uczniom podczas 

pobytu w świetlicy szkolnej. 

Według większości nauczycieli dzieci raczej dobrze zachowują się w czasie 

uroczystości szkolnych. 25% osób uważa, że zachowania uczniów są niewłaściwe lub raczej 

niewłaściwe. Nauczyciele doszli do wniosku, że uczniowie zachowań patriotycznych uczą się 

zarówno w szkole jak i w domu. 16% ankietowanych uznało, że to szkoła jest miejscem, 

gdzie głównie poznawane są zagadnienia patriotyczne. Kilka osób wskazało na inne miejsca, 

są to: muzea i miejsca pamięci narodowej. Nauczyciele uznali, że zgodnie z Programem 

Wychowawczym Szkoły realizowane są takie wydarzenia patriotyczne jak wycieczki o 

charakterze patriotycznym, apele, opieka nad Grobami Powstańców, konkursy patriotyczne 

oraz Dzień Patrona. 

Wszyscy nauczyciele zgodnie stwierdzili, że akceptują normy zachowań 

patriotycznych, których uczą się w szkole. Treści patriotyczne realizują przede wszystkim 

poprzez pielęgnowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych, historii kraju, 

regionu, tradycji, udział w uroczystościach patriotycznych, informowanie o stroju galowym. 

Wskazywano także na słuchanie i śpiewanie pieśni patriotycznych, naukę słów i melodii 

hymnu, omawianie literatury patriotycznej, poruszanie tematyki patriotycznej podczas zajęć 

edukacyjnych, tematycznych, godzinach wychowawczych.  

Każdy z nauczycieli egzekwuje znajomość zachowań patriotycznych dzieci oraz 

okazywanie należytego szacunku wobec tradycji, historii, symboli narodowych. Wskazują 

także wiele sposobów potwierdzających ich działania. 

 

4. Analiza dokumentacji szkolnej. 

4. 1. Analiza planu działań zespołu humanistycznego zawierającego wykaz 

uroczystości patriotycznych, konkursów, wycieczek, wystaw prac. 

W skład zespołu humanistycznego wchodzą nauczyciele języka polskiego, historii, 

muzyki i plastyki. 

Na początku roku szkolnego, podczas pierwszego spotkania członków zespołu 

opracowano roczny plan pracy obejmujący również działania o charakterze patriotycznym, 
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czyli apele rocznicowe, konkursy wiedzy, konkursy literackie, wokalne, plastyczne, 

wycieczki, wystawy prac. 

 

Działania związane z edukacją patriotyczną w roku szkolnym 2016/2017: 

1) we wrześniu  odbył się Piknik Historyczny połączony z Turniejem Piłkarskim im. 

Jędrusia Szwajkerta. 

 w trakcie tego wydarzenia odsłonięto mural upamiętniający najmłodszego powstańca 

na Żoliborzu,  

 uczniowie pod kierunkiem nauczycieli szyli piłki „szmacianki”, wykonywali opaski ze 

znakiem Polski Walczącej, pisali kartki do żyjących uczestników Powstania 

Warszawskiego, szyfrowali wiadomości, rozwiązywali krzyżówki o tematyce 

powstańczej, zaznajamiali się z literaturą związaną z okresem Powstania 

Warszawskiego, 

 przygotowano specjalne wydanie szkolnej gazetki Kleksy poświęconej Jędrusiowi 

Szwajkertowi i wszystkim inicjatywom podjętym przez szkołę mającym na celu 

krzewienie pamięci o Powstaniu Warszawskim, 

 w czasie trwania Pikniku podsumowano konkursy o tematyce powstańczej: konkurs 

wiedzy, konkurs plastyczny (z nagrodzonych prac plastycznych  została przygotowana 

wystawa, którą można było oglądać w czasie wydarzenia) i konkurs wokalny, którego 

laureaci wystąpili w repertuarze powstańczym; 

2) w październiku, w stałym cyklu Moja Mała Ojczyzna uczniowie klas czwartych udali 

się na wycieczkę po Warszawie Szlakiem legend warszawskich. Wiedza nabyta w 

czasie wycieczki posłużyła do przygotowania uczniów do dzielnicowego konkursu 

literacko-plastycznego o warszawskich legendach; 

3) październik jest także czasem, kiedy to uczniowie klas piątych i szóstych tradycyjnie 

udali się do Palmir, by złożyć hołd zamordowanym w czasie II wojny światowej 

mieszkańcom Warszawy i okolic aresztowanych w czasie „łapanek” przez 

hitlerowców. Uczniowie mieli też możliwość zwiedzenia Muzeum Pamięci 

Narodowej w Palmirach; 

4) w listopadzie, z okazji Święta Odzyskania Niepodległości odbyła się uroczysta 

akademia przygotowana przez uczniów klasy 5a i chór szkolny przy wsparciu 

nauczycieli języka polskiego, historii i muzyki; 
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5) na przełomie marca i kwietnia uczniowie wzięli udział w 40. edycji konkursu 

recytatorskiego Warszawska Syrenka; 

6) z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klasy 6a i chór 

szkolny wraz z nauczycielami historii, języka polskiego i muzyki przygotowali 

uroczystą akademię dla społeczności szkolnej; 

7) w maju odbył się kolejny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poezji K.K. 

Baczyńskiego, w którym z powodzeniem startowali nasi uczniowie. 

 

W trakcie pracy zespołu Humanistycznego pojawiło się wiele dodatkowych 

możliwości kształcenia postawy patriotycznej uczniów naszej szkoły.  

Już na początku września nauczyciele i poczet sztandarowy naszej szkoły wzięli udział 

w Apelu Pamięci przy symbolicznym grobie Prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego na 

cmentarzu Stare Powązki. W przeddzień Pikniku Historycznego uczniowie, nauczyciele, 

poczty sztandarowe żoliborskich szkół oraz przedstawiciele władz dzielnicy Żoliborz 

uczestniczyli w uroczystej mszy w intencji Jędrusia Szwajkerta.  

 W grudniu Warszawa pożegnała żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, 

Henryka Kończykowskiego  pseudonim Halicz, którego uczniowie naszej szkoły mieli 

zaszczyt gościć z okazji wydania książki Zośkowiec napisanej przez Jarosława 

Wróblewskiego, związanego z naszą placówką. W uroczystościach pogrzebowych z udziałem  

przedstawicieli władz państwowych, w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego 

uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, dyrekcją szkoły oraz 

pocztem sztandarowym.  

Z okazji 77. rocznicy śmierci łączniczki AK Hanki Czaki odbyła się uroczystość przed 

tablicą upamiętniającą jej bohaterską postawę. Poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej nr 

92 w Warszawie oraz nauczyciele byli uczestnikami wydarzenia. 

 

Nauczyciele języka polskiego i historii przygotowywali uczniów do startu w 

konkursach o charakterze historyczno-patriotycznym.  

 Weronika Drzewiecka, Maja Siemieniewska i Marta Rostkowska zostały laureatkami 

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 

i Rok Cichociemnych. Uczennice, przybliżając sylwetki cichociemnych, przemawiały 

na temat: „Cichociemny, dzięki któremu zrozumiałem, na czym polega patriotyzm”. 

Jedna z uczennic wybrała temat związany z rolą legend w kształtowaniu postaw 

patriotycznych.  
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 Olga Rostkowska została laureatką XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

zorganizowanego z okazji 1050-lecia chrztu Polski, przygotowała album zatytułowany 

"Wkład Polaków w dziedzictwo Europy", Natalia Pacholec została wyróżniona w VIII 

Ogólnopolskim Konkursie Wokalno-Recytatorskim Poezji Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego „Ojczyzną moją jest muzyka...”. 

 Drużyna złożona z uczniów klasy 6a w kwietniu 2017 roku wygrała V Dzielnicowy 

Konkurs Kościuszkowski. 

 Chór szkolny Mały Wiwat został wyróżniony w konkursie wokalnym Warszawa w 

piosence zorganizowanym pod honorowym patronatem żołnierzy Armii Krajowej 

Grupy Bojowe Krybar.  

 Na zajęciach koła historycznego uczniowie omawiali sylwetki ludzi związanych z 

Warszawą. Byli wśród nich zarówno bohaterowie sprzed dwustu lat, tacy jak Jan 

Kiliński czy Maria Skłodowska-Curie, Emil Wedel, a także Stefan Starzyński, Stefan 

Grot Rowecki, Czesław Niemen czy Kazimierz Deyna. Każdy z nich zasługiwał na 

uwagę i uhonorowanie tytułem Warszawiacy, z których jesteśmy dumni. 

 

Wycieczki o charakterze patriotycznym: 

1) Zamek Królewski (10 wycieczek) 

W listopadzie 2016 roku uczniowie klas IV-VI skorzystali z atrakcyjnej oferty Zamku 

Królewskiego i uczestniczyli w zajęciach z cyklu Ostatni Król Polski zaprasza. Pracownicy 

Zamku przeprowadzili dla nich lekcje muzealne Z wizytą u króla oraz Symbole i alegorie, 

czyli zagadki i tajemnice dzieł sztuki. Dzieci mogły także zwiedzić zamkowe wnętrza: sale 

reprezentacyjne – balową i tronową, a także prywatne komnaty ostatniego króla Polski 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ponadto uczniowie klasy 6a zaproszeni zostali do galerii 

obrazów Jana Matejki. Wydarzenia, które znali z lekcji historii, uwiecznione na płótnach 

mistrza Matejki, wywarły na nich ogromne wrażenie. 

 

2) Pałac Króla Jana III w Wilanowie. 

W listopada 2016 r. odbyła się wycieczka klas 6a i 6d do Muzeum Pałacu Króla Jana III 

w Wilanowie. Uczniowie zwiedzali Pałac Króla Jana III. Poznali kolejnych właścicieli 

posiadłości. Zwiedzili komnaty, w których mieszkał jeden z największych władców Polski. 

Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach kaligrafii. 
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3) Muzeum Powstania Warszawskiego. 

W styczniu 2017 r. uczniowie klasy 6d uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Po obejrzeniu wystawy uczniowie uczestniczyli w warsztatach Powszedni 

dzień powstańczy. 

Uczniowie klasy 4c w kwietniu również mieli możliwość zwiedzania Muzeum Powstania 

Warszawskiego, a potem uczestniczyli w lekcji muzealnej, pt. Kim były sanitariuszki? 

 

4) Stare Miasto. 

15 maja 2017 roku członkowie koła historycznego udali się na wycieczkę na warszawską 

Starówkę. Celem wycieczki było zapoznanie się z zabytkami znajdującymi się na liście 

Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Trasa wycieczki: Kolumna Zygmunta, 

Plac Zamkowy, Pałac pod Blachą, Biblioteka Królewska, Zamek Królewski, Pałac Ślubów –  

pracownia Marcello Bacciarellego, ulica Kanonia i kamienica Artura Oppmana, Archikatedra 

św. Jana, kościół Jezuitów, Rynek Starego Miasta – pomnik Syrenki Warszawskiej, 

kamienica Pod Świętą Anną, kamienica Fukierowska, Bazyliszek, Góra Gnojna, Kamienne 

Schodki, Baszta Mostowa, Barbakan, ulica Szeroki Dunaj i kamienica nr 5 – dom Jana 

Kilińskiego i pomnik Jana Kilińskiego na Podwalu. Uczniowie sami przygotowali plan 

wycieczki podczas zajęć historycznych. Każdy z nich prezentował historię jednego obiektu i 

opowiadał o nim. 

 

5) Wycieczki Szlakiem legend warszawskich. 

Szkoła Podstawowa nr 92 od ponad dwudziestu lat jesienią organizuje wycieczki dla klas 

czwartych, których celem jest zapoznanie uczniów z historią miasta i jego legendami. W 

październiku 2016 roku odbyły się dwie wycieczki po Warszawie. Zaczęliśmy od Starych 

Powązek, odwiedziliśmy grób Artura Oppmana, piewcy starej Warszawy, a następnie 

udaliśmy się na Stare Miasto, oglądaliśmy miejsca związane z warszawskimi legendami. 

 

6) Palmiry. 

Wycieczka Szkoły Podstawowej nr 92 w dniu 27 października 2016 r. Palmiry – wieś 

położona w Kotlinie Warszawskiej, części Puszczy Kampinoskiej. Przed II wojną światową 

znajdowały się tu magazyny amunicji. We wrześniu 1939 roku magazyny zaopatrywały 
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wojsko polskie w czasie niemieckiego oblężenia Warszawy. Przed kapitulacją Warszawy 

magazyny zostały wysadzone w miejscach wybuchu powstały wielkie doły. Hitlerowscy 

okupanci przekształcili te miejsca do masowych egzekucji ludności Warszawy, głównie 

byłych więźniów Pawiaka. Jak co roku uczniowie klas piątych i szóstych oddali hołd 

poległym, rozstrzelanym warszawiakom. Na cmentarzu odbyła się piękna patriotyczna 

uroczystość, następnie uczniowie zapalili znicze, a na zakończenie w ciszy zwiedzili 

muzeum. To było dla nich wielkie przeżycie. 

 

7) Muzeum Żydów Polskich POLIN. 

5 maja 2017 roku klasa 4b była na wycieczce w Muzeum Żydów POLIN. Uczestniczyła w 

ścieżce edukacyjnej Życie- spacer od narodzin do śmierci, jako wyprawa w świat żydowskich 

rytuałów. Uczniowie mogli zobaczyć synagogę, torę. Dowiedzieli się co to jest koszerne 

jedzenie. A na koniec czym są maceby. Była to ciekawa lekcja historii , kultury, a także 

tolerancji. 

 

8) Grób Nieznanego Żołnierza 

91 rocznica odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza w hołdzie poległym w walce o 

niepodległość Polski. Odsłonięcie nastąpiło dnia 2 listopada 1925 roku, pod arkadami Pałacu 

Saskiego. W tym dniu złożono szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone z Cmentarza 

Obrońców Lwowa. W dniu 18 listopada 2016 r. Oddział Nauczycielski Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy zaprosił uczniów warszawskich szkół na uroczystość związaną z 

rocznicą odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza i obchodami Święta Niepodległości. 

Przemawiał pułkownik Witold Lisowski, w oprawie uroczystości był sygnalista wojskowy 

grający na trąbce, oraz honorowa warta. Obecne były poczty sztandarowe szkół, delegacje 

składały kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wystawiona była Księga Pamiątkowa 

Grobu Nieznanego Żołnierza . 

 

9) Inne przedsięwzięcia 

Uczniowie klasy 4b wybrali się na wycieczkę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, na 

wystawę Syrena herbem twym zwodnicza (tytuł zaczerpnięty z utworu Adama Asnyka). 

Wystawa odwołuje się do klasycznych, zakorzenionych w tradycji antycznej przedstawień 

syreny. Uczniowie mogli podziwiać rzeźby i obrazy syren z różnych miast. Największa część 

wystawy poświęcona była herbowi Warszawy. Ciekawą część wystawy stanowiły zdjęcia 

murali wykonanych przez kibiców Legii Warszawy z syrenami jako elementami murali. 
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Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie już drugi rok z 

rzędu włączyli się do realizacji projektu Varsavianistyczna Szkoła autorstwa Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy. Jego celem jest przybliżenie uczniom historii, tradycji i dnia 

dzisiejszego stolicy, a jednocześnie naszego miasta oraz wzmocnienie patriotyzmu lokalnego. 

Większość omówionych wyżej działań wchodzi w zakres tego projektu.  

 

 

4.2. Analiza dzienników lekcyjnych z uwzględnieniem tematyki godzin 

wychowawczych w nawiązaniu do planów pracy wychowawczej na poziomach 

klas I-III, IV-VI.  

 

Na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych można dowiedzieć się, jakie 

działania patriotyczne realizowane są w szkole. Niejednokrotnie pojawiały się zapisy 

związane z tymi samymi wydarzeniami, podobne tematy realizowane były podczas lekcji 

wychowawczych. 

 

Działania o charakterze patriotycznym w kl. I 

wydarzenia tematy przeprowadzonych zajęć 

- Wizyta na Powązkach, poznanie sylwetek 

powstańców. 

- Piknik historyczny im. Jędrusia Szwajkerta 

- Udział w szkolnych apelach /11 listopada, 

3Maja / 

 Obchody Dnia Patrona 

 

- Historia dotycząca Święta Odzyskania 

Niepodległości 

- Święto Flagi 

- Święto Konstytucji 3 Maja 

 

 

W klasach pierwszych przeprowadzone zostały trzy tematy o treściach patriotycznych. 

Uczniowie brali udział w Pikniku Historycznym, w apelach oraz wycieczkach o charakterze 

patriotycznym 

 

Działania o charakterze patriotycznym w kl. II 

wydarzenia tematy przeprowadzonych zajęć 

 Muzeum Etnograficzne.  Tradycje związane ze Świętami Bożego 
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 Muzeum Narodowe- Polskie tradycje 

wielkanocne. 

 Muzeum Powstania Warszawskiego 

/Szlakami Podziemnego Państwa 

Polskiego/ 

 Cmentarz Komunalny, grób J.Brzechwy 

 Zamek Królewski 

 Centrum Pieniądza 

 Zapoznanie z architekturą Żoliborza, 

Poznajemy stary Żoliborz. 

 Wycieczka po Warszawie. 

 Muzeum Niepodległości. Lekcja 

muzealna związana z orłem białym  

 Piknik historyczny im. Jędrusia 

Szwajkerta 

 Apel –11 listopada Święto Odzyskania 

Niepodległości 

 Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

 Obchody Dnia Patrona 

 

 

Narodzenia i Wielkanocy 

 Święto Odzyskania Niepodległości  

11 listopada 

 Święto Flagi 

 Święto Konstytucji 3 Maja 

 Święto Pracy 

 Przybliżenie tematu Powstania 

Warszawskiego 

 Miejsca pamięci narodowej – Święto 

Zmarłych 

 Nauka hymnu 

 Przybliżenie postaci patrona szkoły Jana 

Brzechwy 

  Utrwalenie symboli narodowych 

 Właściwe zachowanie podczas 

uroczystości 

 Szacunek do tradycji 

 Harcerstwo wczoraj i dziś. 

 Spotkanie z żołnierzem, wysłuchanie 

opowiadań, gry na żołnierskiej trąbce. 

 Rysowanie munduru żołnierza 

 

Klasy 2 uczestniczyły w 9 wycieczkach oraz wzięły udział w Pikniku Historycznym 

oraz w apelach dotyczących świąt patriotycznych. Przeprowadzono 15 lekcji o treści 

patriotycznej.  

 

Działania o charakterze patriotycznym w kl. III 

wydarzenia tematy przeprowadzonych zajęć 

 Spektakl „Mały Polak” 

 Zamek Królewski „Na dworze Króla” 

 Muzeum Narodowe „Ożywione obrazy” 

 Cmentarz Powązkowski 

 Pierwszy września –Jaka to data? 

 11 listopada Święto Odzyskania 

Niepodległosci 

 „Pamiętnik małego powstańca” – 

plakaty o tematyce powstańczej na 
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 Śladami Powstania Warszawskiego. 

 Spacer po Żoliborzu 

 Fort Sokolnickiego 

 Muzeum Marii Skłodowskiej Curie 

 Punkt Informacji Unii Europejskiej 

 Piknik historyczny im. Jędrusia 

Szwajkerta 

 Apel –11 listopada Święto Odzyskania 

Niepodległości 

 Apel z okazji Święta Konstytucji 3-Maja 

 Obchody Dnia Patrona 

 

podstawie książki. 

 Omówienie lektur o tematyce II wojny 

światowej: 

 „Asiunia” J.Papuzińska 

 „Czy wojna jest dla dziewczyn” 

P.Beręsewicz 

 „Pamiętnik Blumki” I. Chmielewska 

 Nauka piosenek patriotycznych 

 Władze Rzeczpospolitej 

 1 listopada –Wszystkich Świętych 

 Królowie i władcy polscy 

 Dzieje Polski. Matejko, Skłodowska, 

Chopin 

 Strofy o Ojczyźnie 

 Tradycyjne tańce regionalne /kujawiak, 

krakowiak/ 

 Regiony Polski: Górny Śląsk, 

Mazowsze, Beskidy  

 Parki Narodowe. 

 Zwyczaje bożonarodzeniowe i 

wielkanocne 

 Polscy odkrywcy 

 Warszawa – stolica Polski 

 Symbole narodowe. 

 Znaczenie pojęcia „patriota” 

 Polska moja ojczyzna 

 Prawa i obowiązki ucznia 

 O Kazimierzu Wielkim 

 

Klasy 3 uczestniczyły w 9 wycieczkach, uczniowie brali wzięli udział w Pikniku 

Historycznym oraz w apelach o charakterze patriotycznym. Przeprowadzono 21 tematów i 

zagadnień o treści patriotycznej. 
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Klasy trzecie nawiązały współpracę z instytucjami zewnętrznymi: Zamkiem Królewskim oraz 

Szkołą Sióstr Zmartwychwstanek 

 

Działania o charakterze patriotycznym w kl. IV 

wydarzenia tematy godzin wychowawczych 

 Piknik historyczny im. Jędrusia Szwajkerta 

 Zamek Królewski „Z wizytą u króla” 

 „Szlakiem Legend Warszawskich” – 

wycieczka 

 lekcja muzealna w muzeum Powstania 

Warszawskiego 

 żywe lekcje historii 

 Piknik historyczny im. Jędrusia Szwajkerta 

 Zamek Królewski „Z wizytą u króla” 

 Poznajemy Jędrusia Szwajkerta 

 Jędruś Szwajkert – chłopiec bohater 

 Jędruś Szwajkert – bohater narodowy 

 Czym jest patriotyzm 

 Naród – co to takiego? 

 Quiz dotyczący patriotyzmu, 

 Wiersze z okresu Powstania Warszawskiego 

 Moja polska – czy znasz swój kraj? 

 Rocznica uchwalenia Konstytucji III maja 

 Zachowania uczniów podczas wydarzeń 

szkolnych o charakterze patriotycznym 

 Rozmowy o historii Polski – świtęta 

narodowe 

 

Działania o charakterze patriotycznym w kl. V 

wydarzenia tematy godzin wychowawczych 

 Piknik historyczny im. Jędrusia Szwajkerta 

 wycieczka do Palmir 

 wycieczka do muzeum POLIN 

 lekcja muzealna w Zamku Królewskim 

 żywe lekcje historii. 

 Poznajemy Jędrusia Szwajkerta 

 Jędruś Szwajkert – mały bohater 

 Patriotyzm dawniej i dziś 

 Palmiry – miejsce pamięci narodowej 

 Patriotyzm i jego znaczenie w dzisiejszych 

czasach 

 Ja, mały patriota 

 

Działania o charakterze patriotycznym w kl. VI 

wydarzenia tematy godzin wychowawczych 

 Piknik historyczny im. Jędrusia Szwajkerta 

 Palmiry – zwiedzanie muzeum o 

odwiedzenie grobów 

 Pałac w Nieborowie – poznanie historii 

powstania pałacu 

 Zamek Królewski – historia Polski w 

 Andrzej Szwajkert – bohater Powstania 

warszawskiego 

 Wartości Patriotyczne w naszym życiu 

 O Święcie Niepodległości 

 Historia Pałacu w Wilanowie 

 Miejsca pamięci narodowej na Żoliborzu 
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obrazach 

 Wilanów – czasy króla Jana III Sobieskiego 

 żywe lekcje historii 

 Patriotyzm dawniej i dziś 

 Powstanie Warszawskie 

 Czym dla mnie jest patriotyzm? 

 Święta narodowe 

 O treściach patriotycznych w naszej szkole 

 

 

 

 

Konkursy realizowane w klasach I-III 

Klasy I i II: 

 Konkurs na plakat patriotyczny z okazji Święta 3Maja. 

 Międzyszkolny konkurs wiedzy ogólnej OMNIBUS. 

Klasy III: 

 Warszawa jest wielka. 

 Postacie z warszawskich legend. 

 Międzyszkolny konkurs wiedzy ogólnej OMNIBUS. 

Konkursy realizowane w klasach IV-VI 

 Warszawski konkurs wokalny „Warszawa w Piosence”, 

 Legendy Warszawskie, 

 Turniej Piłki Nożnej im. Jędrusia Szwajkerta. 

 Dzielnicowy Konkurs Plastyczny, 

 konkurs Powstanie Warszawskie, 

 Konkurs Kościuszkowski. 

 Opowiadamy legendy, 

 Konkurs Poezji Patriotycznej 

 Krzyżówka Niepodległościowa 

 

Uczniowie kl. IV-VI dzięki lekcjom wychowawczym oraz wydarzeniom szkolnym o 

charakterze patriotycznym wzmacniają przynależność do regionu i kraju. Podczas zajęć 

utrwalają pojęcia takie jak: mała ojczyzna, naród, patriotyzm, uczą się szacunku wobec 

symboli narodowych, kultywują tradycje regionalne i narodowe. Zaznajamiają się z historią i 

tradycjami szkoły. Przygotowują się do czynnego uczestnictwa w uroczystościach 

patriotycznych. Są zachęcani do odwiedzania i odnoszenia się z szacunkiem do miejsc 

pamięci narodowej. Podczas wycieczek okazują należytą cześć wobec osób zasłużonym dla 
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regionu i kraju. Na poziomach klas wychowawcy na podstawie przedstawionych założeń 

opracowują zakres treści patriotycznych. 

 

4. 3.  Podsumowanie hospitacji lekcji godzin wychowawczych 

Założenia edukacji patriotycznej realizowane są głównie na lekcjach języka polskiego, 

historii, muzyki oraz godzinach wychowawczych.  

W roku szkolnym 2016/2017 dyrektor szkoły przeprowadziła obserwacje lekcji 

wychowawczych w klasach IV-VI pod kątem realizacji założeń edukacji patriotycznej.  

Lekcje odbywały się według ustalonego przez dyrektora szkoły harmonogramu.  

Podczas zajęć zrealizowane zostały następujące cele: 

 rozwijanie w uczniach wartości patriotycznych, 

 pogłębianie wiedzy i refleksji na temat postaw patriotycznych, 

 wychowywanie w duchu patriotyzmu lokalnego i miłości do Ojczyzny, 

 umacnianie wiedzy na temat przynależności narodowej: mała i duża Ojczyzna, 

 kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych, 

 wpajanie szacunku do symboli narodowych, 

 zachęcanie uczniów do poszanowania miejsc pamięci narodowej i  właściwego  

zachowania podczas odwiedzania tych miejsc, 

rozwijanie  w uczniach poczucia dumy narodowej, 

uwrażliwienie na piękno krajobrazów Polski. 

Obserwacje lekcji potwierdziły, że wychowawcy realizują w klasach edukację 

patriotyczną zgodnie z treściami znajdującymi się w planach wychowawczych. 

 

5. Instytucje, z którymi szkoła nawiązała współpracę w ramach szerzenia postaw 

patriotycznych: 

W realizacji edukacji patriotycznej pomagają nam instytucje zewnętrzne, z którymi od 

lat współpracujemy. Każdego roku ich grono powiększa się. Do naszych działań włączyły się 

następujące instytucje i organizacje: 

 Instytut Pamięci Narodowej, 

 Muzeum Powstania Warszawskiego,  

 Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Powstańców Batalionu 

Zośka,  

 Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław",  
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 63 Drużyna Harcerska  z  Dziwnowa im. Henryka Kończykowskiego 

pseudonim Halicz,  

 Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca,  

 Kapela Sztajer, 

 Zamek Królewski, 

 Muzeum Żydów Polskich POLIN. 

Współpraca ta jest niezwykle cenna. Lekcje muzealne, prelekcje wygłaszane przez 

zaproszonych gości, spotkania z autorami książek sprawiają, że uczniowie nie tylko 

zdobywają wiedzę, ale poznają organizacje i instytucje zajmujące się krzewieniem 

patriotyzmu. 

 

III. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

 

Wnioski: 

1. Normy zachowań patriotycznych zawarte są w Statucie Szkoły, Programie 

Wychowawczym Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

2. Plany pracy wychowawczej realizowane przez wychowawców klas na poszczególnych 

poziomach zawierają treści patriotyczne. 

3. Nauczyciele podejmują działania wychowawcze mające na celu wzmocnienie 

właściwych postaw patriotycznych. Podczas godzin wychowawczych w kl. IV-VI i 

bloków tematycznych w edukacji wczesnoszkolnej uczniowie zaznajamiani są z 

niezbędną wiedzą z zakresu patriotyzmu i wykorzystywaniu jej w praktyce poprzez 

udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym oraz poprzez odwiedzanie 

miejsc pamięci narodowych. 

4. Na podstawie analizy arkuszy obserwacji godzin wychowawczych wynika, że 

nauczyciele realizują podczas lekcji treści patriotyczne.  

5. Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie właściwie rozumieją pojęcie 

patriotyzmu i wiedzą, jakie zachowania wyrażają ich szacunek do Ojczyzny. 

6. Nauczyciele i rodzice tłumaczą uczniom, czym jest postawa patriotyczna, wskazują 

właściwe zachowania. 

7. Nauczyciele realizują treści patriotyczne na lekcjach tematycznych języka polskiego, 

historii, muzyki, podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz na dodatkowych 

zajęciach realizowanych w szkole. 
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8. Odpowiednie postawy patriotyczne kształtowane są podczas apeli i wycieczek, 

poprzez konkursy, wystawy prac plastycznych oraz kontakt z osobami, które 

przybliżają dzieciom treści patriotyczne. 

9. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie realizując założenia wychowania 

patriotycznego w szkole współpracują z instytucjami zewnętrznymi. 

 

Rekomendacje: 

1. Na początku roku szkolnego, podczas zebrań należy przypominać rodzicom, że w 

szkole realizowane jest wychowanie patriotyczne. 

2. Warto aktywizować rodziców do zaangażowania się w działania mające na celu 

wzmocnienie postaw i działań patriotycznych u uczniów. 

3. Należy stale uświadamiać uczniom jak ważne jest poszanowanie symboli narodowych, 

pamięć o bohaterach narodowych i miejscach pamięci narodowej. 

4. Wskazane jest, by nauczyciele stale podejmowali działania wychowawcze mające na 

celu wzmacnianie właściwych postaw patriotycznych. 

5. Zaleca się wdrażać uczniów do samooceny i samokontroli zachowania podczas 

uroczystości patriotycznych oraz w miejscach pamięci narodowej. 

6. Należy utrzymywać i rozszerzać kontakty z instytucjami zewnętrznymi w ramach 

realizowania treści patriotycznych.  
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IV. ZAŁĄCZNIKI  

 

4.1. Kwestionariusz ankiety skierowanej do uczniów 

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW 

dotycząca realizacji treści patriotycznych w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły 

 

1. Co według Ciebie jest postawą patriotyczną? Możliwość wielokrotnego wyboru. 

 

a) Pozytywne myślenie i mówienie o Polsce. 

b) Szacunek wobec polskich symboli narodowych. 

c) Ubiór stroju galowego. 

d) Rozmawianie w trakcie uroczystości patriotycznej. 

e) Znajomość wybitnych postaci zasłużonych dla narodu polskiego. 

f) Nauka na miarę swoich możliwości. 

g) Korzystanie z urządzeń elektronicznych w czasie apelu. 

h) Znajomość tradycji polskich. 

i) Znajomość historii mojego regionu. 

j) Nauka o historii kraju. 

 

2. Strój galowy to: 

a) kolorowa koszula i ciemne spodnie/spódnica. 

b) biała koszula i ciemne spodnie/spódnica. 

c) biały t-shirt i ciemne spodnie/spódnica. 

 

3. Podczas wizyty w miejscu pamięci narodowej i uroczystości patriotycznej należy: 

Możliwość wielokrotnego wyboru. 

a) Zachować ciszę i powagę 

b) Głośno rozmawiać 

c) Mieć stosowny ubiór 

d) Zachowywać się zgonie z zaleceniami osób prowadzących uroczystość i zajęcia 

e) Oddalać się od grupy 

f) Bawić się przyniesionymi przedmiotami 
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4. Czy nauczyciele komunikują, jakich zachowań oczekuje się ode mnie podczas 

uroczystości patriotycznej lub w miejscu pamięci narodowej (np. na cmentarzu, w 

muzeum)? 

a) raczej tak b) tak c) nie d) raczej nie 

 

5. Czy rodzice informują mnie jak się zachowywać podczas uroczystości patriotycznej 

lub w miejscu pamięci narodowej (np. na cmentarzu, w muzeum)? 

a) raczej tak b) tak c) nie d) raczej nie 

 

6. W jakich sytuacjach jesteś informowany przez nauczycieli o tym jak zachowywać się 

podczas uroczystości patriotycznej? Możliwość wielokrotnego wyboru. 

a) przed apelem/wyjściem 

b) w trakcie uroczystości 

c) po wydarzeniu 

d) podczas zajęć z wychowawcą 

e) w czasie lekcji przedmiotowych, np. język polski, historia 

f) podczas pobytu w świetlicy 

 

7. Czy w szkole uczę się zachowań patriotycznych? 

a) raczej tak b) tak c) nie d) raczej nie 

 

8. Symbole narodowe to: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Czy zdarza mi się niewłaściwie zachowywać podczas uroczystości szkolnych? 

(np. rozmawiam, śmieję się, nie stoję na baczność podczas hymnu, nie zakładam stroju 

galowego). 

b) raczej tak b) tak c) nie d) raczej nie 

 

10. Poprzez jakie wydarzenia realizowane są w szkole treści patriotyczne? 

a) Turniej im. Jędrusia Szwajkerta  

b) Apel z okazji Święta Niepodległości i 3 maja 

c) Wydarzenia typu: Pożegnanie Lata, Andrzejki, Mikołajki, Mikołajkowa 

Integracja Świąteczna, Wigilia Klasowa, Dzień Szczypiorku i Rzeżuchy) 

d) Festiwal Zdrowia, Festiwal Nauki 

e) Dzień Patrona 
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f) Opieka nad grobami Powstańców na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i 

wyjazd do Palmir 

g) Konkursy patriotyczne, np. Legendy Warszawskie, Powstanie Warszawskie, 

poezja patriotyczna – recytacja, Magiczny Świat Jana Brzechwy – konkurs 

czytelniczy 

h) Wycieczki o charakterze patriotycznym, np.. Muzeum Narodowe, Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski 
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4.2. Kwestionariusz ankiety skierowanej do rodziców 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

dotycząca realizacji treści patriotycznych w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły 

 

1. Czy tłumaczycie Państwo dzieciom, czym jest postawa patriotyczna? 

a) raczej tak b) tak c) raczej nie d) nie 

 

2. Strój galowy to : 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Czy komunikują Państwo dzieciom, jakich zachowań oczekuje się od nich w czasie 

uroczystości patriotycznej i w miejscu pamięci narodowej? 

a) raczej tak b) tak c) raczej nie d) nie 

 

Jeśli tak to w jakich sytuacjach? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy uważają Państwo, że Państwa dzieci odpowiednio zachowują się podczas 

uroczystości patriotycznych pozaszkolnych  i w miejscach pamięci narodowej? 

a) raczej tak        b) tak c) raczej nie d) nie 

 

5. Uważam, że  moje dziecko uczy się zachowań patriotycznych . Możliwość 

wielokrotnego wyboru. 

a) w domu 

b)  w szkole 

c)  w szkole i w domu 

d) w innych miejscach (jakich?) ……………………………………………………… 

 

6. Jakie wydarzenia o charakterze patriotycznym, realizowane są z godnie z Programem 

Wychowawczym Szkoły? Możliwość wielokrotnego wyboru. 

a) Turniej im. Jędrusia Szwajkerta  

b) Apel z okazji Święta Niepodległości i 3 maja 



42 

 

c) Wydarzenia typu: Pożegnanie Lata, Andrzejki, Mikołajki, Mikołajkowa Integracja 

Świąteczna, Wigilia Klasowa, Dzień Szczypiorku i Rzeżuchy) 

d) Festiwal Zdrowia, Festiwal Nauki 

e) Dzień Patrona 

f) Opieka nad grobami Powstańców na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i 

wyjazd do Palmir 

g) Konkursy patriotyczne, np. Legendy Warszawskie, Powstanie Warszawskie, 

poezja patriotyczna – recytacja, Magiczny Świat Jana Brzechwy – konkurs 

czytelniczy 

h) Wycieczki o charakterze patriotycznym, np.. Muzeum Narodowe, Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski 

 

7. W jaki sposób realizowane są treści patriotyczne w szkole?  

Przez: 

a) Udział w uroczystościach i ich omawianie 

b) Informowanie o stroju galowym i dbanie o jego noszenie w ważnych momentach, 

podczas uroczystości 

c) Kultywowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych, historii kraju, 

regionu i tradycji 

d) Inne: …………………………………………………………………………….. 

 

8. Czy akceptują Państwo normy zachowań patriotycznych, których dzieci uczą się w 

szkole? 

a) raczej tak b) tak c) raczej nie d) nie 

 

9. Czy wymagają Państwo od swoich dzieci zachowań patriotycznych oraz okazywanie 

należytego szacunku wobec tradycji, historii, symboli narodowych? 

a) raczej tak b) tak c) raczej nie d) nie 
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4.3. Kwestionariusz ankiety skierowanej do nauczycieli  

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

dotycząca realizacji treści patriotycznych w oparciu o Program Wychowawczy 

Szkoły 

1. Czy tłumaczy Pani/Pan dzieciom czym jest postawa patriotyczna? 

a) raczej tak b) tak c) nie d) raczej nie 

 

2. Czy komunikuje Pani/Pan dzieciom, jakich zachowań oczekuje się od nich podczas 

uroczystości szkolnych?  

a) raczej tak b) tak c) nie d) raczej nie 

 

Jeśli tak to w jakich sytuacjach? Możliwość wielokrotnego wyboru. 

a) przed apelem/wyjściem 

b) w trakcie uroczystości 

c) po wydarzeniu 

d) podczas zajęć z wychowawcą 

e) w czasie lekcji przedmiotowych, np. język polski, historia 

f) podczas pobytu w świetlicy 

 

3. Czy uważa Pani/Pan, że dzieci odpowiednio zachowują się podczas uroczystości 

patriotycznej i w miejscu pamięci narodowej? 

a) raczej tak b) tak c) nie d) raczej nie 

 

4. Pani/Pana zdaniem dzieci uczą się zachowań patriotycznych:  

a) w domu 

b)  w szkole 

c)  w szkole i w domu 

d) w innych miejscach (jakich?) …………………………………………………… 

 

5. Jakie wydarzenia, realizowane są zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły. 

Możliwość wielokrotnego wyboru. 

i) Turniej im. Jędrusia Szwajkerta  

j) Apel z okazji Święta Niepodległości i 3 maja 
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k) Wydarzenia typu: Pożegnanie Lata, Andrzejki, Mikołajki, Mikołajkowa 

Integracja Świąteczna, Wigilia Klasowa, Dzień Szczypiorku i Rzeżuchy) 

l) Festiwal Zdrowia, Festiwal Nauki 

m) Dzień Patrona 

n) Opieka nad grobami Powstańców na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i 

wyjazd do Palmir 

o) Konkursy patriotyczne, np. Legendy Warszawskie, Powstanie Warszawskie, 

poezja patriotyczna – recytacja, Magiczny Świat Jana Brzechwy – konkurs 

czytelniczy 

p) Wycieczki o charakterze patriotycznym, np.. Muzeum Narodowe, Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski 

 

6. Czy akceptuje Pani/Pan normy zachowań patriotycznych, których dzieci uczą się w 

szkole? 

a) raczej tak b) 

tak 

c) raczej nie d) nie              e) nie mam 

zdania 

 

7. W jaki sposób realizowane są przez Panią/Pana w szkole treści patriotyczne? 

Możliwość wielokrotnego wyboru. 

a) Udział w uroczystości i jej omawianie 

b) Informowanie o stroju galowym 

c) Pielęgnowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych, historii kraju, 

regionu oraz tradycji 

d) Inne: …………………………………………………………………………….. 

 

8. Czy egzekwuje Pani/Pan znajomość zachowań patriotycznych dzieci oraz okazywanie 

należytego szacunku wobec tradycji, historii, symboli narodowych? 

a) raczej tak b) tak c) nie d) raczej nie 

Jeśli tak, to w jaki sposób? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


