
Rok 2018 - Rokiem Ireny Sendlerowej 

harmonogram działań promujących idee Matki Dzieci Holokaustu  

Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włocławku 

 

Cele:   

- przybliżenie sylwetki, działalności oraz poglądów Ireny Sendlerowej; 
- zdobycie większej wiedzy wśród uczniów dotyczącej praw dziecka; 
-  podejmowanie różnorodnych działań inspirowanych sylwetką, działalnością oraz poglądami 
Ireny   Sendlerowej ( trening twórczego myślenia, ćwiczenia redakcyjne, prezentacja, debata, 
dyskusja,  organizacja projekcji filmowych,  organizacja spotkań pozalekcyjnych); 
- kształtowanie umiejętności współpracy pomiędzy uczniami oraz nawiązania kontaktów                      
ze środowiskiem lokalnym. 
 

  Lp.            Działania/ wydarzenia      Odpowiedzialni Planowany         

termin 

realizacji 

    1. Szukanie informacji  na temat Ireny Sendlerowej oraz idei 

Orderu Uśmiechu jako realizacji jednego z podstawowych 
przesłań wielkiej przyjaciółki dzieci i młodzieży. 

nauczyciele zespołu 
przedmiotowego, 

wychowawcy 

       luty 

     2. Zapoznanie uczniów z Uchwałą Sejmu RP z dnia 8 czerwca 
2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny 

Sendlerowej 

 

wychowawcy klas 

IV-VII oraz II-IIIG 

     luty 

    3.  Przygotowanie gazetek w salach lekcyjnych poświęconych 
sylwetce Ireny Sendlerowej 

wychowawcy klas    luty 

     4.  Przygotowanie wystawki na temat Ireny Sendlerowej                 

w bibliotece szkolnej  
nauczyciele 

biblioteki, 

p. K. Malkowska- 

Kiełpińska  
p. A. Kuczyńska, 
 

luty/marzec 

    5. Przygotowanie gazetki ściennej na korytarzu informującej                       
o Roku Ireny Sendlerowej, ekspozycja cytatów Orędowniczki 
Praw Dziecka ( z uwzględnieniem cytatu będącego 
przesłaniem Roku 2018 : „ Każdemu kto tonie, należy podać 
rękę”) 

p. Paweł Reroń 

nauczyciele 

biblioteki 

luty/marzec 

     6. Tablica poświęcona Irenie Sendlerowej w głównym holu 
szkoły 

p. Paweł Reroń 

p. A. Traczyk  

p. I. Palińska - 
Kacprowicz 

 

cały rok 

    7.  Analiza dokumentów dotyczących praw dziecka : Konwencja    
o Prawach Dziecka, Deklaracja Praw Dziecka 

Wychowawcy klas marzec 

    8. Zamieszczenie informacji na temat Roku Ireny Sendlerowej 

oraz artykułów  o prawach dziecka i postaci Ireny 
Sendlerowej ( gazetka szkolna, oglądanie archiwalnych zdjęć 
Ireny Sendlerowej na platformie internetowej) 

p. D. Latowska 

p. J. Milewska 

p. I. Palińska - 
Kacprowicz 

marzec/kwiecień 



     9. Konkurs na logo Roku Ireny Sendlerowej wśród uczniów klas 
I-III G 

p. K. Ziółkowska 

p. J. Świeczkowska 

kwiecień 

     10. Lekcje biblioteczne; konkursy wiedzowe dotyczące życia, 
pracy i działalności Ireny Sendlerowej 

nauczyciele 

biblioteki, 

nauczyciele zespołu 
na zajęciach z 
wychowawcą 

kwiecień 

     11. Akcja „Żokile” we współpracy z Muzeum Polin w Warszawie 
połączona z projekcją filmów o getcie żydowskim                                      
i działalności Ireny Sendlerowej 

p. K. Malkowska- 

Kiełpińska  
p. A. Kuczyńska 

p. I. Palińska - 
Kacprowicz 

 

kwiecień 

     12. Być jak Irena Sendlerowa- czy współczesny Polak jest 
patriotą gotowym do poświęceń?- wywiady przeprowadzone 

z uczniami klas IV-VII i II-IIIG 

p. K. Malkowska- 

Kiełpińska  
p. I. Palińska - 
Kacprowicz 

 

kwiecień 

    13. Konkurs plastyczny- Życie i praca Ireny Sendlerowej ( 
technika dowolna) 

p. A. Traczyk 

p. A. Kuczyńska 

     maj 

    14. Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Wiersza Wojennego                       
dla klas IV-VII oraz II-IIIG 

p. K. Malkowska- 

Kiełpińska  
p. A. Kuczyńska 

      maj 

    15. Konkurs na wiersz o Irenie Sendlerowej ( nagrodzone prace 

wyeksponowane na korytarzu) dla klas VI-VII  i II-IIIG 
nauczyciele 

poloniści 
    maj/ czerwiec 

     16. Udział uczniów w projekcji filmu  „ Dzieci Ireny 
Sendlerowej”, fragm. wywiadów z Ireną Sendlerową; krótkie 
filmy dokumentalno- biograficzne 

nauczyciele zespołu 
przedmiotowego 

p. I. Palińska – 

Kacprowicz 

 

maj/ czerwiec 

    17. Lekcje języka polskiego poświęcone Irenie Sendlerowej- 
praca z fragmentem Jej  biografii  

nauczyciele 

poloniści 
  wrzesień 

    18. Lekcje historii poświęcone Holokaustowi, Żegocie, Żydom  
w czasie II wojny światowej; zapoznanie z ideą 
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

p. J. Molczyk 

p. K. Malkowska- 

Kiełpińska 

wrzesień 

    19.  Szkoła pisania: rozprawka: Wyrastać z dzieciństwa czy 
pozostać dzieckiem? – przypomnienie sylwetek dziecięcych 
bohaterów lektur szkolnych 

nauczyciele 

poloniści klas VII                
i II-IIIG  

wrzesień 



     20. Szkolny Konkurs Literacki: „ Opowiem Ci pewną historię”- 

twórcza refleksja na temat dziecięcego sposobu postrzegania 
świata oraz praw rządzących światem dorosłych 

nauczyciele 

poloniści klas VI-
VII oraz II-IIIG 

październik 

    21.  Spotkanie z osobą opowiadającą o czasach Holokaustu                        
na Kujawach 

nauczyciele 

biblioteki 

październik 

    22. Wieczornica ( montaż  słowno- muzyczny) promujący 
sylwetkę Ireny Sendlerowej 

p. A. Kuczyńska 

p. K. Krygier 

p. A Traczyk 

listopad 

 


