SZLAKIEM MAJORA „PONUREGO”
– międzyszkolny projekt edukacyjny

Realizatorzy:
• Szkoła Podstawowa nr18 w Kielcach im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”
• Szkoła Podstawowa w Daleszycach im. M.Sotysiaka „Barabasza”
• Szkoła Podstawowa w Sukowie im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej
• Szkoła Podstawowa nr1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku
• Szkoła Podstawowa w Olesznie im. Armii Krajowej
• Zespół Szkół we Wzdole Rządowym im. Oddziału AK „Wybranieccy”
• Gimnazjum w Bodzentynie im. mjr Jana Piwnika „Ponurego”
• Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi im. Świętokrzyskich Partyzantów AK

Patronat Honorowy:
• Świętokrzyski Kurator Oświaty
• Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

„Trzeba, aby ta pamięć
o przeszłości trwała
i ci co pamiętają
winni przypominać
o tych co odeszli”
Jan Paweł II

SZLAKIEM MAJORA „PONUREGO” – międzyszkolny projekt edukacyjny
I.

Realizatorzy projektu:
•

II.

Szkoły należące do Stowarzyszenia Szkół Żołnierzy Armii Krajowej:
- Szkoła Podstawowa nr 18 im. Z.Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach
- Szkoła Podstawowa im. M.Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach
- Szkoła Podstawowa im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku
- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
- Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym
- Gimnazjum im. mjr J.Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie
- Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

Poziom edukacyjny: II i III
•
•

III.

szkoła podstawowa-klasy V i VI,
gimnazjum-klasa I

Przedmioty, w obrębie których może być realizowany projekt:
•
•
•
•
•
•

IV.

historia,
plastyka,
muzyka,
godzina wychowawcza,
ścieżki edukacyjne:
wychowanie regionalne – Dziedzictwo kulturowe w regionie,
wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Osoby odpowiedzialne:
•
•

dyrektorzy szkół Stowarzyszenia,
nauczyciele historii i plastyki.

•

Od 19.09.2006r. do 19.05.2007r.

V.

Czas realizacji projektu:

VI.

Koszty realizacji projektu:
•
•
•

VII.

każda szkoła w ramach własnych środków,
koszty dotyczące nagród, dyplomów, wyżywienia (podczas ogniska oraz śniadania) organizowanych
zadań zgodnie z projektem ponoszą organizatorzy (szkoły) w równych proporcjach. Rozliczenie
wszystkich środków odbywać będą się w oparciu o przedstawione faktury,
koszty transportu, kwiatów i zniczy szkoły ponoszą we własnym zakresie.

Cele:
Cele ogólne:

•
•

rozwijanie wiedzy o historii regionu,
rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami
i wydarzeniami,
• rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,
• kształtowanie szacunku dla przeszłości i bohaterów narodowych,
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•
•
•
•

wykorzystanie wycieczki (rajdu) jako jednej z form efektywnego wdrażania edukacji regionalnej,
integrowanie młodzieży i nauczycieli wokół wspólnego działania i rozbudzanie aspiracji poznawczych
i twórczych,
promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku,
kształcenie umiejętności promowania własnej szkoły i regionu.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• poszukuje i gromadzi informacje o działalności Armii Krajowej w regionie świętokrzyskim podczas
II wojny światowej,
• poznaje bohaterów i ich rolę w odzyskaniu niepodległości,
• poznaje Miejsca Pamięci Narodowej, krzyże, pomniki, nagrobki, Izby Pamięci związane z historią
walk
o wolność,
• przygotowuje prezentację swojej szkoły i jej Patrona,
• nawiązuje kontakty z rówieśnikami i innymi osobami,
• doskonali umiejętność pracy w grupie.

VIII. Treści:
Treści ogólne:
•
•
•

Polska w latach 1939-1945: formy i miejsca walk o niepodległość,
sylwetki wielkich Polaków-żołnierzy AK i nauczycieli tajnego nauczania,
elementy historii regionu.

Treści szczegółowe:
•
•
•

IX.

działalność partyzancka oddziałów Armii Krajowej na terenie Kielecczyzny,
sylwetki dowódców Armii Krajowej i nauczycieli tajnego nauczania,
miejsca pamięci narodowej, pomniki, tablice pamiątkowe, nagrobki, cmentarze partyzanckie
w regionie.

Zakładane osiągnięcia Uczniów:
Uczeń powinien:
• dostrzec związek historii regionu z dziejami Polski,
• opowiedzieć o działalności i życiu J. Piwnika „Ponurego”,
• wykonać biogram postaci związanych z dziejami walk narodowowyzwoleńczych w regionie,
• znać wybrane Miejsca Pamięci Narodowej w regionie, w tym związane z postacią majora „Ponurego”,
• selekcjonować informacje o wydarzeniach związanych z dziejami regionu,
• wykonać pracę plastyczną ilustrującą ważniejsze wydarzenia związane z Patronem szkoły,
• rozwinąć zainteresowania krajoznawcze.

X.

Metody i formy:
•
•
•
•
•

metoda projektu,
metoda biograficzna,
praca w grupach,
wycieczka-rajd pieszy,
praca pod kierunkiem nauczyciela.
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
REALIZACJA PROJEKTU „SZLAKIEM MAJORA „PONUREGO”
w roku szkolnym 2006/2007
L.p.

1

Zadania szczegółowe
Spotkanie organizacyjne w celu
określenia współpracy młodzieży
i nauczycieli w roku szkolnym
2006/2007 w ramach
Stowarzyszenia Szkół Żołnierzy
Armii Krajowej.

Sposób realizacji
1. Dyskusja.
• wybór postaci-bohatera
regionu, wokół której
realizowane będą
działania,
• wskazanie celów i metod,
• określenie terminu
międzyszkolnego rajdu,
trasy, ilości uczestników,
środków finansowania,
• wybór szkół i osób
odpowiedzialnych
2. Praca w zespołach:
• historyków –
opracowanie wstępnego
harmonogramu 2dniowego pieszego rajdu
„Szlakiem mjr
„Ponurego” oraz
regulaminu konkursu
historycznego,
• plastyków – opracowanie
regulaminu plastycznego
konkursu „Szlakiem
majora „Ponurego”

Osoby/Szkoły
odpowiedzialne
-Dyrektor SP nr 18
w Kielcach,
-Dyrektorzy szkół,
-Nauczyciele historii.
-Nauczyciele plastyki
-Nauczyciele muzyki

Termin
i miejsce
realizacji
19.09.2006r
SP nr 18
w Kielcach.

Nauczyciele historii

Nauczyciele plastyki

3. Akceptacja
wypracowanych
materiałów przez
wszystkich uczestników
spotkania.
2

1. Opracowanie materiałów
i przesłanie ich do konsultacji do
wszystkich szkół
Stowarzyszenia.

Przesłanie materiałów drogą
e-meil`ową:
• Opis projektu,
• Harmonogram działań
i realizacji projektu,
• Harmonogram pieszego
rajdu Wąchock-WykusBodzentyn,
• Regulamin konkursu
wiedzy o majorze
J.Piwniku,
• Regulamin plastycznego
konkursu „Szlakiem
majora „Ponurego”.

Szkoła Podstawowa
nr 18 w Kielcach

Do
31.11.2006r
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2. Zwrotna informacja
proponowanych korekt
w projekcie.

Przesłanie drogą e-meil`ową
do SP nr 18 w Kielcach.

Szkoły
Stowarzyszenia

Do
10.12.2006r

1. Rozesłanie materiałów –
ostatecznych wersji do
wszystkich szkół
Stowarzyszenia.

Przesłanie pocztą lub drogą
e-meil`ową.

Szkoła Podstawowa
nr 18 w Kielcach

Do
31.12.2006r

2. Poinformowanie odpowiednich
władz o realizowanym projekcie
i zaproszenie do udziału
w rajdzie, spotkaniu na Wykusie,
przy ognisku w Bodzentynie:
•
Kuratorium Oświaty,
•
Zarząd ŚZŻ AK,
•
Lokalne władze samorządowe,
•
Opata klasztoru w Wąchocku,
•
Nadleśnictwo,
•
Kombatantów,
•
Media.

Stosowne pismo
z załączonym projektem.

Do końca
I 2007r.

Realizacja zadań projektu
w szkołach.

•

Przedstawienie do
realizacji projektu na
Radzie Pedagogicznej.

- Dyrektor SP nr 18
w Kielcach –
p.Artur
Staniszewski,
- Dyrektor SP
w Daleszycach –
p.Tomasz Pleban,
- Dyrektor Zespołu
Szkół we Wzdole
Rządowym –
p.Janusz
Wojkowski
- Dyrektorzy Szkół
Stowarzyszenia
w zależności od
dostępności osób
zapraszanych
Przedstawiciel Rady
Pedagogicznej

•

Pozyskanie środków
finansowych na realizację
projektu, np. z funduszu
Rady Rodziców
(transport, nocleg,
posiłki, kwiaty, znicze,
dyplomy, nagrody).

Dyrektorzy szkół,
Rady Rodziców

XI-XII
2006r.

•

Zapoznanie uczniów klas
V i VI szkół
podstawowych oraz
I klasy gimnazjum
z projektem
i harmonogramem
działań.

Wychowawcy klas,
Nauczyciele
historii, plastyki,
muzyki

XI 2006r.

Indywidualna, grupowa
oraz zespołowa praca
uczniów:
-poznawanie Miejsc Pamięci
Narodowej, pomników,
-opieka nad grobami
Patronów,
-spotkania z kombatantami,
-poszukiwanie, gromadzenie,
selekcjonowanie materiałów,
-opracowywanie biogramów.

Uczniowie,
Nauczyciele
historii, plastyki,
muzyki

Od 6 XI
2006r.

•

XI 2006r.
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Spotkanie realizatorów projektu.

• Szkolne konkursy wiedzy
o mjr J. Piwniku
„Ponurym”.

Szkolne komisje
konkursowe
załącznik nr 2

Do
20.4.2007r.

• Zgłoszenie nazwisk
uczniów, którzy będą
reprezentować swoją
szkołę
w międzyszkolnym
konkursie-quizie wiedzy
o „Ponurym” do
organizatora konkursu
(zał. nr 2).

Nauczyciele historii,
Szkoła Podstawowa
w Zagnańsku
(załącznik nr 2)

Do
30.04.2007r

• Szkolne plastyczne
konkursy „Śladami
naszych bohaterów”.

Szkolne komisje
konkursowe

Do
15.04.2007r

• Dostarczenie prac uczniów
do udziału
w międzyszkolnym
konkursie plastycznym
do Publicznego
Gimnazjum w
Bodzentynie (zał. nr 3).

Nauczyciele plastyki
załącznik nr 3

Do
30.04.2007r

• Przygotowanie nagród
oraz dyplomów dla
laureatów oraz biorących
udział w konkursach
międzyszkolnych.

-konkurs plastycznynauczyciel plastyki
z SP w Olesznie
-konkurs historycznynauczyciel historii
z SP w Zagnańsku

• Nauka partyzanckich
piosenek.

nauczyciele muzyki

• Organizacja środka
transportu.

szkoły we własnym
zakresie

• Sporządzenie listy
uczniów (15) biorących
udział w rajdzie,
omówienie spraw
organizacyjnych
z uczniami oraz ich
rodzicami.

nauczyciele historii
i plastyki

• Omówienie spraw
związanych z realizacją
zadań,
• Wskazanie mocnych oraz
słabych stron,

Dyrektor SP nr 18
w Kielcach

Do
10.05.2007r

Do
17.05.2007r
Do
15.05.2007r
Do
11.05.2007r

Marzec
2007r. SP
nr 18
w Kielcach
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Przygotowanie wystawy prac
plastycznych.

• „Szlakiem majora
„Ponurego” – prace
konkursowe.

Uczniowie,
Nauczyciel plastyki
Gimnazjum
w Bodzentynie

Do
15.05.2007r

7

Międzyszkolny pieszy rajd
„Szlakiem mjr J. „Ponurego”:
Wąchock-Wykus-Bodzentyn

załącznik nr 1

Odpowiedzialni
według załącznika
nr 1

18 i 19 maja
2007r.

8

Integracyjne spotkanie przy ognisku
szkół biorących udział w
realizacji projektu „Śladami
majora J. „Ponurego”.

załącznik nr 1,2.3

Dyrektor Gimnazjum
w Bodzentynie

18.05.2007r.

9

Podsumowanie realizacji projektu
w szkołach.

•

Uczniowie,
Nauczyciele historii,
plastyki,
informatyki

Do
10.06.2007r

•

Informacja na stronie
internetowej szkół,
Dokumentacja
w kronikach szkolnych.
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Zał. nr 1

MIĘDZYSZKOLNY RAJD PIESZY
„SZLAKIEM MAJORA „PONUREGO”
WĄCHOCK – WYKUS – BODZENTYN
w dniach 18-19 maja 2007r.

Data

Godzina

18.05.07r.

ok. 9.00

9.30

Miejsce
Wąchock

Wąchock

Zadania szczegółowe i forma
realizacji
Spotkanie wszystkich uczestników rajdu
przed pomnikiem Jana Piwnika
„Ponurego”,
• sprawy organizacyjne,
• wręczenie plakietek uczestnikom
rajdu,
• zapewnienie transportu plecaków
uczestników z Wąchocka do
Bodzentyna,

Odpowiedzialni

Powitanie uczestników rajdu przez
Gospodarza gminy lub Koordynatora
rajdu.

- Dyrektor Zespołu
Szkół we Wzdole
Rządowym oraz
Dyrektor SP
w Wielkiej Wsi

- opiekunowie szkół

- koordynatorzy –
nauczyciele historii
Zespołu Szkół we
Wzdole Rządowym
oraz SP w Wielkiej
Wsi

Śladami „Ponurego” po Wąchocku:
- całością koordynuje
Nauczyciel historii
• Klasztor Cystersów,
z ZS we Wzdole
• Nagrobek „Ponurego”,
Rządowym,
• Tablica pamiątkowa,
• Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. - szkoły
indywidualnie
składają wiązankę
kwiatów i zapalają
znicz
10.20

Wąchock

Przygotowanie do wymarszu:
• Krótka informacja o trasie rajdu.

- nauczyciel historii
z SP w Wielkiej Wsi

10.30

wymarsz
z Wąchocka

• Poznawanie środowiska
przyrodniczego Gór Świętokrzyskich,
• Szlak mogił żołnierzy poległych
podczas obławy niemieckiej na
Zgrupowanie Partyzanckie „Ponury”,

- przemarsz
koordynują
nauczyciele historii
z SP w Wielkiej Wsi
i Zespołu Szkół we
Wądole Rządowym,
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- opiekunowie szkół

ok. 13.00

Wykus

Spotkanie w miejscu zgrupowań
partyzanckich:
• modlitwa za poległych,
• palenie zniczy,
• złożenie kwiatów,
• spotkanie z kombatantami,

- koordynują
nauczyciele historii
z SP w Sukowie oraz
SP w Daleszycach,
- opiekunowie szkół
- ksiądz,
- kombatanci,
- leśnicy,
- młodzież,

•

konkurs - quiz wiedzy o majorze J.
Piwniku „Ponurym” (3 osobowe
reprezentacje szkół).

Międzyszkolna
komisja konkursowa
(za organizację prac
komisji odpowiada
nauczyciel historii
Zespołu Szkół
w Zagnańskup.Magdalena Garecka,
Roman Piskulak)

•

Przygotowanie do wymarszu do
Bodzentyna.

- opiekunowie szkół

ok. 14.30

Wyjście
w kierunku
Bodzentyna

Poznawanie środowiska przyrodniczego
Gór Świętokrzyskich,
Szlak mogił żołnierzy poległych
podczas obławy niemieckiej na
Zgrupowanie Partyzanckie „Ponury”,

- przemarsz
koordynują
nauczyciele historii
z SP w Sukowie oraz
SP w Daleszycach,
- opiekunowie szkół

ok.
15.30(?)

Odpoczynek na
polanie

Posiłek - suchy prowiant.

Opiekunowie szkół

ok. 19.00

Gimnazjum im.
mjr J.Piwnika
„Ponurego”
w Bodzentynie

Spotkanie grup w Gimnazjum
im. J. Piwnika „Ponurego”
w Bodzentynie:
• Przygotowanie się do ogniska

Opiekunowie szkół
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19.30

Ognisko:
• obiadokolacja (grochówka,
kiełbaski),

Zabezpieczenie
organizacyjneDyrektor
Gimnazjum
w Bodzentynie,
-całość ogniska
koordynują –
nauczyciele
z SP w Sukowie
i SP w Daleszycach

•

Rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Szlakiem majora
„Ponurego”:
Wręczenie nagród i dyplomów
finalistom konkursów
historycznego i plastycznego

Międzyszkolna
komisja konkursowa
(za organizację prac
komisji odpowiada
Nauczyciel plastyki z
SP w Olesznie)
Międzyszkolna
komisja konkursowa
(za organizację prac
komisji odpowiada
nauczyciel historii
Zespołu Szkół
w Zagnańskup.Magdalena Garecka,
Roman Piskulak)

•

Uczniowie prezentują Patrona
swojej szkoły(5 min.),

-koordynuje
nauczyciel historii
z SP nr 18
w Kielcach

•

Wspomnienia Kombatantów

•

Śpiewanie piosenek partyzanckich.

-opiekunowie szkół,
-uczestnicy spotkania

•

Zakończenie ogniska.

•

Przygotowanie do snu w budynku
szkoły.

-koordynują
nauczyciele
z SP w Sukowie
i SP w Daleszycach
-Dyrektor Gimnazjum
w Bodzentynie,
-opiekunowie szkół

•

ok. 22.00

19.05.07r.

7.30

8.00-9.00
10.00

Gimnazjum im.
Jana Piwnika
„Ponurego”
w Bodzentynie

1. Pobudka.
2. Przygotowanie do śniadania.

Opiekunowie
szkół,

3. Śniadanie.

Dyrektor Gimnazjum
w Bodzentynie,

4. Msza Święta dla uczestników rajdu,
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11.00

12.0013.00

5. Całościowe podsumowanie rajdu.
6. Wręczenie dyplomów dla szkół i
nauczycieli.

Organizatorzy,
Dyrektorzy szkół

7. Ustalenie tematyki kolejnego rajdu
w roku szkolnym 2007/2008.

Wszyscy uczestnicy,
opiekunowie szkół

8. Pożegnanie.
9. Wyjazd uczestników rajdu.

Opiekunowie szkół.
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Zał. nr 2

Regulamin
Konkursu Historycznego
Major Piwnik „Ponury” – Bohater Regionu

Cele konkursu:
•
•
•

Popularyzowanie historii polskiego ruchu oporu oraz wiedzy z zakresu działalności Armii
Krajowej w naszym regionie,
Poznanie sylwetki bohatera regionu – dowódcy Zgrupowania Partyzanckiego ”Ponury”,
Kształtowanie postawy patriotycznej.

Udział w konkursie:
• Uczniowie szkół należących do Stowarzyszenia szkół Żołnierzy Armii Krajowej:
-szkoły podstawowe-klasy V i VI,
-gimnazjum-klasy I
• I etap – eliminacje szkolne – do 20.04.2007r.
• Trzech uczestników z każdej szkoły do udziału w eliminacjach międzyszkolnych należy zgłosić
do 30 04 2007r na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
26-050 Zagnańsk
Chrusty 60
z dopiskiem „Konkurs”
lub telefonicznie: 3113003
• Konkurs w formie quizu odbędzie się w trakcie międzyszkolnego rajdu pieszego „Szlakiem majora
„Ponurego” na Wykusie w dniu 18 maja 2007r.
• Komisja konkursowa:
Przewodniczący: Nauczyciel historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku,
Członkowie: Nauczyciele historii szkół biorących udział w konkursie,
• Trzy nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone przez organizatorów
konkursu.

Literatura:
•
•

Cezary Chlebowski, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1985
Album, Powrót Ponurego, Kielce 1989
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Zał. nr 3

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
SZLAKIEM MAJORA ,,PONUREGO”
Cele konkursu:
• Popularyzowanie historii polskiego ruchu oporu oraz wiedzy z zakresu działalności
Armii Krajowej w naszym regionie,
• Poznanie sylwetki bohatera regionu – dowódcy Zgrupowania Partyzanckiego
„Ponury”,
• Kształtowanie postawy patriotycznej,
Każda szkoła przedstawia jedną pracę konkursową:
- pracę wykonuje 5-osobowy zespół uczniów danej szkoły,
- imienny skład zespołu powinien być umieszczony na odwrotnej stronie pracy
plastycznej,
- obok zespołu wykonującego pracę należy umieścić imię i nazwisko nauczyciela
pod którego kierunkiem praca została wykonana ,pieczątkę szkoły oraz podpis
dyrektora.
Praca ma przedstawiać ważniejsze wydarzenia związane majorem Janem Piwnikiem
„Ponurym” a w szczególności:
- ważniejsze bitwy, potyczki, miejsca pamięci,
- legenda powinna objaśniać: użyte znaki graficzne, barwy….
Format: praca wykonana na kartonie w formacie A-2 (połowa brystolu)
Technika: praca wykonana techniką dowolna, może zawierać zdjęcia, emblematy,
fragmenty czasopism…
Termin: prace należy dostarczyć do 15 maja 2007r. na adres;
Publiczne Gimnazjum
im. mjr Jana Piwnika ,,Ponurego’’
26-010 Bodzentyn
ul. Wolności 4
- Prac nie wolno składać, rolować.
- Starannie zapakowane należy opatrzyć adresem nadawcy i odbiorcy z
dopiskiem: Konkurs ,,Szlakiem majora ,,Ponurego’’.
Ocena prac: prace zostaną rozpakowane i ocenione przez powołaną komisję w dniu 19
maja 2007r.
Komisja konkursowa:
Przewodniczący- nauczyciel plastyki ze Szkoły Podstawowej w Olesznie mgr Andrzej
Kowalczyk,
Członkowie- nauczyciele plastyki ze szkół biorących udział w projekcie oraz zaproszeni
goście.
Nagrody: wszystkie prace zostaną przez organizatorów nagrodzone. Za pomysłowość,
estetykę i najciekawsze walory artystyczne przewidziano 3 wyróżnienia.
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Zał. nr 4
Kosztorys realizacji projektu
L.p.

Szkoła

Zapotrzebowanie

Przewidywane koszty
Ogółem

W tym we
wspólnej puli

1

Szkoła Podstawowa nr
18 im. Z.
Kruszelnickiego
„Wilka” w Kielcach,

Transport
Znicze i kwiaty
Dyplomy pamiątkowe dla
nauczycieli i szkół – łącznie 32
sztuki)

300
50
60

60

2

Szkoła Podstawowa im.
M. Sołtysiaka
„Barabasza
w Daleszycach,
Szkoła Podstawowa im.
Partyzantów AK Ziemi
Kieleckiej w Sukowie,
Szkoła Podstawowa nr
1 im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania
w Zagnańsku
Szkoła Podstawowa im.
Armii Krajowej
w Olesznie,
Zespół Szkół im.
Oddziału AK
„Wybranieccy we
Wzdole Rządowym,
Gimnazjum im. mjr
Jana Piwnika
„Ponurego”
w Bodzentynie,

Transport
Znicze i kwiaty
Plakietki dla uczestników rajdu

400
50
300

300

Transport
Znicze i kwiaty

250
50

-

Transport
Znicze i kwiaty
Dyplomy- 24szt.

480
100
40

40

Transport
Znicze i kwiaty
Dyplomy-40szt.

600
30
100

100

Transport
Znicze i kwiaty

300
50

-

Transport
Znicze i kwiaty
Wyżywienie- 120 uczniów + 24
os. opieki + goście * …zł =

100
30
864+goście
(6 zł/os)

864

Szkoła Podstawowa
im. Świętokrzyskich
Partyzantów AK
w Wielkiej Wsi.

Transport
Znicze i kwiaty
Transport wszystkich plecaków

100
50
100?

100?

4404

1464

3
4

5
6

7

8

RAZEM

Uwagi

Koszty
wyżywienia
gości pokrywa
Gimnazjum w
Bodzentynie

1464/8szkół=
183zł/szkołę

14

