
                

 

Piękna nasza Polska cała, 
dobra i skromna – jak każda Mama. 

Wszystkich nas płaszczem otuliła, 
pszenicznym chlebem nakarmiła. 

W sercach Polaków pozostań na zawsze. 
Bądź ostoją, schronieniem i tarczą. 

I duży, i mały – niech się Tobą opiekuje! 
Kocham Cię, Polsko! 

Polsko – dziękuję! 
 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 

 „Piękna Nasza Polska Cała” 
  

Cele realizacji projektu: 
 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. 

 Poznanie historii państwa polskiego i symboli 

narodowych. 

 Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski. 

 Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych 
z regionów Polski i Kresów. 

 Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia 
Polakiem.  

 Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów  
 

Autor i koordynator Projektu 
Ludmiła Fabiszewska 

nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima 
w Aleksandrowie Łódzkim 

 

 



REGULAMIN 
 

1. Projekt zgodny z Podstawą Programową i drugim kierunkiem polityki oświatowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczony jest dla zainteresowanych 

placówek oświatowych. 

2. Termin realizacji Projektu: wrzesień 2019 roku - czerwiec 2020 roku. 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

4. Aby wziąć udział w Projekcie uczestnik jest zobligowany: 

a) zapoznać się z Regulaminem i Zadaniami do wykonania (moduł 

DOKUMENTY), 

b) pobrać plakat informacyjny celem umieszczenia w holu i na stronie 

internetowej swojej placówki, 

c) uzyskać zgody rodziców na udział w projekcie i wykorzystanie 

wizerunku (zgody należy sformułować we własnym zakresie przy 

porozumieniu z inspektorem danych osobowych placówki). 

5. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest realizacja w każdym miesiącu 1 zadania 

z Listy Zadań oraz 1 zadania według pomysłu nauczyciela (dwa zadania w 

miesiącu). Oznacza to, że nauczyciel samodzielnie decyduje, jakie i ile zadań 

wykona, uwzględniając wiek i możliwości wychowanków oraz specyfikę placówki. 

6. Nauczyciele ustalają terminy zrealizowania poszczególnych zadań według 

własnych planów i potrzeb. 

7. Projekt można realizować w 1 grupie (klasie), jak również zaprosić do współpracy 

inne grupy (klasy), angażując całą placówkę. Do udziału w Projekcie można 

zaangażować kilka placówek, rozdzielając zadania pomiędzy nimi. 

8. Uczestniczy, którzy zrealizują 10 zadań z Listy Zadań, 10 zadań według 

własnych pomysłów i wypełnią Formularz Ewaluacyjny do 15.06.2020 r. 

otrzymają Certyfikaty dla dzieci, koordynatora, nauczycieli i placówki. 

9. Relacje ze zrealizowanych zadań nauczyciele umieszczają na grupie projektowej 

„Piękna Nasza Polska Cała” na Facebooku (jako post, prezentacja, filmik – 

nauczyciel decyduje w jakiej formie będzie dokonywać potwierdzenia realizacji 

zadania). 

10. Projekt może posłużyć jako inspiracja do napisania programu własnego lub 

wprowadzenia w placówce innowacji pedagogicznej (zgoda na innowację 

znajduje się w module DOKUMENTY). 

 

 



 


