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„ Od malucha do starszaka każdy zna swego rodaka” 

Projekt edukacyjny o Stefanie Starzyńskim  - patronie naszej szkoły 

 

W 2023 roku przypada 130 rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego . Z tej okazji w szkole 

realizowany będzie projekt edukacyjny dotyczący naszego patrona. W projekcie udział weźmie 

cała społeczność szkolna. 

Cel główny projektu: 

Ukazanie uczniom Stefana Starzyńskiego jako wzoru do naśladowania – człowieka czynu w 

czasie pokoju, bohatera z czasów wojen 

Cele edukacyjne: 

 - poznanie biografii Patrona 

- przekazanie informacji o Warszawie czasów Stefana Starzyńskiego 

 - przybliżenie wartości, jakimi kierował się w życiu nasz patron 

- kształtowanie postawy szacunku  dla dorobku bohaterskiego prezydenta Warszawy 

- przybliżenie życia codziennego w Polsce w okresie międzywojennym 

 - poszerzenie wiedzy o historii szkoły 

 - rozwijanie postaw patriotycznych 

 - kształtowanie poczucia więzi społeczności szkolnej 

Przewidywane efekty: 

Zdobycie przez uczniów wiedzy o historii szkoły, życiu i działalności Stefana  Starzyńskiego oraz 

życiu codziennym w okrasie międzywojennym w Polsce 

Termin realizacji projektu 

październik 2022 r. – kwiecień 2023 r. 
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Sposoby i formy realizacji projektu: 

 - przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych na temat historii szkoły oraz życia i 

działalności Stefana Starzyńskiego 

- udział w Mazowieckim Konkursie Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim 

 - zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego: „Chciałem, by Warszawa była wielka… - 

pocztówka z Warszawy” (klasy 0-I oraz II-III) 

- przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy  „Stefan Starzyński – patron naszej szkoły” 

 - organizacja warsztatów związanych z okresem dzieciństwa i młodości Stefana Starzyńskiego 

 - gra terenowa 

 - wykonanie gazetek ściennych o patronie  na holu na I piętrze oraz w klasopracowniach 

Realizacja projektu 

Działanie  Uczestnicy  Termin realizacji Forma realizacji 

1. Przekazanie 
informacji o 
kolejnych 
etapach realizacji 
projektu 
wychowawcom 
klas 
 

Anna Tomasińska 
 

Październik 2022 r. Gazetka ścienna na 
holu I piętro 
Wysłanie informacji 
poprzez e- dziennik 

2. „Dlaczego nasza 
szkoła nosi im. 
Stefana 
Starzyńskiego?”  

Klasy I -VIII Październik – 
listopad 2021 r. 

Pogadanka na 
temat historii 
szkoły.  Prezentacja 
miejsc  i symboli 
związanych z 
Patronem  - lekcje 
wychowawcze 
(wpisy w 
dziennikach) 
 

3. Spotkanie 
Federacji Szkół 
im. Stefana 
Starzyńskiego w 
Warszawie 

Delegacja 
nauczycieli i 
uczniów z kl. I-VIII 

Październik 2021 r. Udział w Święcie 
Patrona Szkoły. 
Wręczenie nagród 
w Mazowieckim 
Konkursie Wiedzy o 
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Prezydencie 
Stefanie 
Starzyńskiego 

4. Życie codzienne 
w okresie 
międzywojennym   

O-III Okres trwania 
projektu 

dawne zabawy, 
moda, piosenki,  
tańce 

5. „Życie i praca 
Stefana 
Starzyńskiego do 
roku 1934” 

IV-VIII Grudzień 2022 r. Prowadzenie lekcji 
wychowawczych na 
ten temat 

6. „Osiągnięcia 
prezydentury 
Stefana 
Starzyńskiego” 

IV - VIII Luty 2023 r. Prezentacja 
multimedialna w 
ramach lekcji 
wychowawczych 

7. „Chciałem, by 
Warszawa była 
wielka… - 
pocztówka z 
Warszawy 

O-III Luty/marzec 2023 
r. 

Konkurs plastyczny 

8. „Stefan 
Starzyński – 
patron naszej 
szkoły 

IV-VIII Marzec 2023 r Konkurs wiedzy 

9. Uroczyste 
posumowanie 
projektu  w 
ramach Dnia 
Patrona 

0-VIII Kwiecień 2023 r. Kawiarenka, gry i 
zabawy stolikowe, 
gra terenowa 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: 

Klasy 0 :  

Justyna Margiel                                                          …………………………………………. 

Aneta Czyż – Roszak       …………………………………………… 

Klasy I-III:  

Beata Górecka     …………………………………………… 

 Monika Kozarzewska    ………………………………………….. 

Klasy IV-VIII:  

Krzysztof Macias    ……………………………………………… 

Anna Tomasińska    …………………………………………….. 


