
Plan działań Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. 

w związku z uroczystościami: 

 600-rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśniewie; 

 100-lecia niepodległości Polski. 

Lp. Termin Temat Uwagi 

1. Listopad 

2017  

Propagowanie poprzez wywieszenie baneru 

informującego o  600-leciu pierwszej wzmianki  o 

Wiśniewie. 

Zrealizowano 

2. 07.10.2017 

r. –

10.11.2017r. 

Konkurs plastyczny – „Najpiękniejsza ozdoba 

biało-czerwona”. Konkurs przeznaczony dla 

uczniów klas O-III, polegał na wykonaniu ozdoby 

biało czerwonej( opaski, breloczki, kotyliony, 

podstawki, bransoletki...). 

 

Zrealizowano 

3. 07.10.2017 

r. –

10.11.2017r. 

 

Konkurs plastyczny „Sławni Polacy”. 

Konkurs przeznaczony dla uczniów SP i GP – 

dotyczył wykonania plakatu sławnego Polaka. 

 

Zrealizowano 

4. 10 listopada 

2017 

 

Przedstawienie teatralne. 

Zmagania przedszkolaków z historią –„ O 

początkach państwa polskiego”. 

Przedstawienie teatralne przygotowane przez klasę 

„O” i opiekuna. 

 

Zrealizowano 

5. 10 listopada 

2017 

 

 „Drogi do wolności”. Prezentacja multimedialna 

połączona z przedstawieniem teatralnym. Na tej 

uroczystość podsumowano również konkursy 

plastyczne i wręczono nagrody. 

 

Zrealizowano 

6. 10.11.2017r. 

–

12.01.2018r. 

„Tak żyć, jak żyłem, warto było…” Józef Piłsudski. 

Konkurs plastyczny w dwóch etapach 

popularyzujący życie i działalność Marszałka 

Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej 

Polski. 

Zrealizowano 

7. 26 listopada 

2017 

„Polska bez granic” – uroczystość inaugurująca 

obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

 

Zrealizowano 

8. Grudzień 

2017  

W ramach realizacji projektów edukacyjnych w 

oddziałach gimnazjalnych uwzględnienie przez 

nauczycieli tematyki związanej z Wiśniewem. 

Temat: Historia Wiśniewa oczami uczniów. 

Zrealizowano 

9. Marzec 

2018 

 Spotkanie z p. Adamem Kordysem – autorem 

pracy magisterskiej  dotyczącej historii wsi 

Wiśniew. 

 

10. Marzec 

2018 

"Patroni naszych ulic" – przygotowanie ulotek 

dotyczących patronów/nazw ulic Wiśniewa. 

Kolportaż tych ulotek do mieszkańców. 

W trakcie 

realizacji 

11. 6 kwietnia 

2018 

„Pod Siedlcami w Wiśniewie” – turniej wiedzy o 

Wiśniewie. Udział – uczniowie szkół z terenu 

Gminy Wiśniew.  

Zrealizowano 

12. Kwiecień 

2018  
„Pod Siedlcami w Wiśniewie siedział ptaszek na 

drzewie...” akcja wiosennego sprzątania Wiśniewa. 

 



13. Kwiecień 

2018  

"600 sadzonek wiśni na 600 lecie Wiśniewa" – 

akcja sadzenia drzewek  

z udziałem rodziców. 

 

14. Kwiecień 

2018 

"Mój Wiśniew"- konkurs fotograficzny  

o Wiśniewie. 

 

15. Maj 2018  "Najpiękniejszy zakątek Wiśniewa"- wernisaż 

prac plastycznych o Wiśniewie. 

Ogłoszono 

konkurs dla 

uczniów klas 

1-4 i dzieci 

przedszkola 

16. Maj 2018  "Jak to dawniej bywało". Inscenizacja – 

przedstawienie historyczne z okazji  

600-lecia wzmianki o Wiśniewie.  

 

17. Czerwiec 

2018  

Uroczysta prezentacja projektu edukacyjnego 

uczniów klas II oddziałów gimnazjalnych - 

"Historia Wiśniewa oczami uczniów".  

 

18. Czerwiec 

2018 

"Zaginiony skarb Wiszny"- gra plenerowa – 

podchody dla dzieci i młodzieży klas 5 i 6 szkoły 

podstawowej. 

 

19. Czerwiec 

2018 

"Hepening - akcja umyjmy czołg"- generalne 

czyszczenie czołgu z pianą  wodą. Akcja uczniów 

szkoły podstawowej wraz  

z OSP Wiśniew. 

 

20. Październik 

2018 r. 

Niepodległa w obrazach. Konkurs plastyczny i 

fotograficzny dla uczniów ZO w Wiśniewie oraz 

dzieci z rodzin polskich  miasta Równe na Ukrainie 

i Grodno na Białorusi. Posumowanie konkursu 

nastąpi na akademii z okazji 11 listopada. 

 

21. Listopad 

2018 r. 

100-lecie Państwa Polskiego. Przedstawienie 

teatralne opowiadające o odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości. 
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