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Szanowni Państwo  

Dyrektorzy Szkół i Placówek 

w województwie podlaskim 

Wraz z Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość 

Rzeczypospolitej serdecznie zapraszam do udziału w drugiej edycji projektu „W barwach biało-

czerwonych”, który realizowany będzie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi. 

Podobnie jak w roku poprzednim udział w projekcie polega na opracowaniu i 

zrealizowaniu dostosowanego do potrzeb szkoły przedsięwzięcia, które zintegruje społeczność 

szkolną podczas przygotowania świątecznych dekoracji w szkole lub na zewnątrz budynku 

szkolnego. Mile widziane będą aranżacje przestrzeni w najbliższym otoczeniu szkoły –  przy 

wejściu głównym, na elewacji szkoły, itp.  

Chcemy w ten sposób poszukiwać nowych, interesujących i integrujących szerokie 

grupy uczniów, nauczycieli i rodziców, form przeżywania świąt narodowych w naszych 

szkołach i placówkach. Pragniemy również kształtować szacunek do symboli narodowych, a 

także tworzyć nową tradycję w naszych szkołach i poprzez wyjście z dekoracjami na zewnątrz 

pokazać społeczności lokalnej, że te święta są dla nas ważne. 

Proponuję możliwość pochwalenia się swoimi dokonaniami poprzez stronę internetową 

Kuratorium Oświaty, na której zostaną udostępnione linki do zamieszczonych na stronach 

internetowych prezentacji przedstawiających przygotowane aranżacje. Liczę na to, że ta 

szczególna galeria, podobnie jak w roku 2016, będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem i 

stanie się źródłem dobrych praktyk dla nas wszystkich do dalszej pracy wychowawczej. 

Mając na uwadze dużą liczbę uczestników w ubiegłorocznym konkursie i wysoki 

poziom zrealizowanych projektów organizatorzy zamierzają wręczyć 6 nagród głównych w 

postaci grawertonu Podlaskiego Kuratora Oświaty i 20 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

Prosimy o życzliwe wsparcie tej inicjatywy przez rady rodziców i organy prowadzące.  

Liczymy na pomysłowość i zaangażowanie szkół wszystkich typów i placówek z 

przedszkolami na czele. Ważne jest to, aby pomysły, które pojawią się  podczas realizacji, 

dawały możliwość szerokiego udziału wszystkim chętnym oraz aby integrowały społeczność 

szkolną.  

Liczę na aktywny udział szkół i placówek. Ufam, że będzie to także forma naszej 

współpracy i wymiany doświadczeń, która pozwoli również zaprezentować dorobek podlaskich 

szkół i placówek.  

   Podlaski Kurator Oświaty 
                        /-/  
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń 



                                  

Harmonogram i przebieg konkursu:  

  

• przełom kwietnia i maja 2017 r. – opracowanie i realizacja projektu w szkołach  i 

placówkach;  

• do 11 maja 2017 r. opracowanie prezentacji szkoły przystępującej do projektu, która 

pokaże zrealizowany projekt (do 6 slajdów) i zamieszczenie jej na stronie głównej 

szkoły.  

Uwaga: Tytuł prezentacji (a więc również nadesłany link) powinien zawierać 

wyłącznie nazwę szkoły lub placówki (np. Przedszkole Samorządowe nr 5 w .....; Szkoła 

Podstawowa nr16 w ...).  

  

• do 11 maja 2017 r. nadsyłanie linków do prezentacji zamieszczonej na stronie 

internetowej szkoły na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl   

• do 26 maja  2017 r. – analiza i ocena nadesłanych projektów przez komisję powołaną 

przez Podlaskiego Kuratora Oświaty;  

• do 12 czerwca 2017 r. – podsumowanie projektu, wręczenie nagród i wyróżnień;  

• 12 czerwca 2017 r. – zamieszczenie dostępu do prezentacji poprzez linki do stron 

internetowych szkół na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.  

  

Kryteria oceny:  

  

• dekoracja szkoły widoczna na zewnątrz lub w szkole;  

• wykorzystanie projektu do wzbogacenia szkolnych obchodów Święta Flagi oraz Święta 

Konstytucji 3 Maja;   

• współdziałanie, integrowanie społeczności szkolnej;  oryginalność rozwiązań.  

 


