
Najważniejsze, co możemy dać dzieciom, 
to korzenie i skrzydła

O edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej nr 16  
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach - Gmina Pszczyna





Wizja i misja





Edukacja regionalna w klasach I – III
„Ziemia pszczyńska tańcem i pieśnią malowana”

innowacja, przedmiot dodatkowy 
finansowany przez JST Gminę Pszczyna 

1 godz. tygodniowo dla każdej klasy I etapu edukacyjnego



Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacji regionalnej w kl. I - III 
nauczyciel muzyki i rytmiki, 

członek Zespołu Regionalnego „Pszczyna”



ETAP EDUKACYJNY
/KLASA

FORMA REALIZACJI NAUCZYCIEL WYMIAR KOSZT ROCZNY
NAUCZYCIELA  

DLA JEDNEJ
KLASY

Etap pierwszy
Klasy  I – III

/w roku szkolnym 
2015/16 – 5 klas/

Zajęcia 
muzyczno-taneczne

wpisane w ramowy plan 
nauczania, oceniane w 

sposób opisowy 
na świadectwie szkolnym.

Wdrażany jako innowacja
„Ziemia Pszczyńska pieśnią 

i tańcem malowana”,
w kolejnych latach jako 
przedmiot dodatkowy

Nauczyciel 
muzyki i rytmiki

1 godzina 
tygodniowo 

dla każdej klasy

3861,96 zł
/nauczyciel

dyplomowany/



Edukacja regionalna w klasie IV
Innowacja pedagogiczna 

„Ziemia pszczyńska – moja mała ojczyzna” 
interdyscyplinarny przedmiot dodatkowy w klasie IV, 

prowadzony przez 7 nauczycieli

1 godz. tygodniowo, finansowane przez JST Gminę Pszczyna, 



ETAP EDUKACYJNY
/KLASA

FORMA REALIZACJI NAUCZYCIEL WYMIAR KOSZT ROCZNY
NAUCZYCIELA   

DLA KLASY

Etap drugi 
Klasa IV

/w roku szkolnym 
2015/16 – 1 klasa/

Dodatkowy, obowiązkowy 
przedmiot 

interdyscyplinarny
wpisany w ramowy plan 

nauczania, oceniany oceną 
na świadectwie szkolnym.

Wdrażany jako innowacja
„Ziemia Pszczyńska – moja 

mała ojczyzna”, 
w kolejnych latach jako 
przedmiot dodatkowy.

Nauczyciele różnych 
przedmiotów: 

historia: 7 godz./rok

j.polski: 7 godz./rok

dziedzictwo: 7 godz./rok

przyroda: 5 godz./rok

plastyka: 5 godz./rok

religia: 3 godz./rok

muzyka: 5 godz./rok

1 godzina 
tygodniowo 

3690,50 zł

/5 nauczycieli
dyplomowanych, 

1 mianowany, 
1 kontraktowy/





Innowacje pedagogiczne 
na zajęciach świetlicowych

„Klub Regionalisty -
wokół historii i legend Górnego Śląska i Wielkopolski” 

2014/2015

„Wokół zwyczajów i tradycji Górnego Śląska” 2013/2014



Zespół Regionalny Pieśni i Tańca 
„GRYFNE BAJTLE”

Stroje ludowe uszyto ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –

- projekt „Bliżej tradycji ziemi pszczyńskiej” w 2011/2012, 

którego autorką i beneficjentem była nauczycielka szkoły. 



Lekcję edukacji regionalnej w IV klasie 

prowadzi 7 nauczycieli - pasjonatów



Zespół GRYFNE BAJTLE
Zespół wziął udział m.in.:

• w finale Śląskiego Śpiewania w Koszęcinie 2015, 2016

• w nagraniu programu TVP „LIDER” 2014r.

• w Pszczyńskich Prezentacjach Zespołów Regionalnych MAŁY BRZYM,

• w Targach Funduszy Europejskich w Stajniach Książęcych w Pszczynie,

• w spotkaniu z dziećmi w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Pszczynie,

• w świątecznej wizycie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach,

• w Gminnych Dożynkach w Studzienicach,

• w finale projektu „Choć opowiem ci bajeczkę”,

• w Wieczorach Regionalnych.



Wycieczki po regionie
Szlak Drewnianych Kościołów Ziemi Pszczyńskiej,

Pszczyna, Beskid Śląski, Katowice,

Tarnowskie Góry, Radzionków, Chudów…



Muzeum Śląskie - Katowice

Osikowa Dolina – Koziegłowy

Żorskie Centrum Regionalne – Osiny

Ośrodek Hodowli Żubrów 
i Edukacji Leśnej w Jankowicach

Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie

Skansen Górnośląski w Chorzowie

Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej

Warsztaty edukacyjne



Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów

„Tajemnice ziemi pszczyńskiej” 

koło historyczno-regionalne 

zajęcia pozalekcyjne.



Projekty unijne i inne
– Projekt „Pokaż język” - film „Żdżadło Puchatka”;

– „Chodź, opowiem Ci bajeczkę” – dzieci twórcami 

opowieści opartych na dziedzictwie kulturowym 

ziemi pszczyńskiej;

– „W poszukiwaniu miłości” - film poklatkowy;

– „Szkolne zabawy naszych rodziców i dziadków”;

– Warsztaty taneczne: „Pszczyńska Jesienna Szkoła Folklorystyczna”,

– Na stronie projektu „W regionie o regionie” w zakładce „Materiały” umieszczono lekcję 
pokazową – „Strój regionalny na ziemi pszczyńskiej” nagraną w naszej szkole. 

https://www.youtube.com/watch?v=YY1j2k662iI
http://www.lgdziemiapszczynska.pl/public/pliki/2014_05/publikacja_chodz_opowiem_ci_bajeczke.pdf
http://www.lgdziemiapszczynska.pl/public/pliki/2014_05/publikacja_chodz_opowiem_ci_bajeczke.pdf
http://www.lgdziemiapszczynska.pl/public/pliki/2014_05/publikacja_chodz_opowiem_ci_bajeczke.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XXdpRwSajSk
https://www.youtube.com/watch?v=91t87erlLCk


Powiatowe Konkursy Historyczne: „Panowie na zamku pszczyńskim”; „Daisy – pani na Pszczynie 

i Książu”; „Henryk Sławik- Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” ;

Międzyszkolne Konkursy Przyrodnicze: Co rośnie i hasa w naszych pszczyńskich lasach?;

Powiatowe Konkursy Ojczyzna Polszczyzna - elementem konkursu są zadania dotyczące mowy 
śląskiej; 

Ponadto corocznie organizowane są szkolne konkursy „Pogodejmy po naszymu”, plastyczne, 
historyczne o tematyce  regionalnej.

Organizacja konkursów o tematyce regionalnej



Publikacje 
nauczycieli i uczniów



Akademia Wiedzy Regionalnej

Doskonalenie nauczycieli: wycieczki edukacyjne, warsztaty, wykłady: 
• Życie codzienne i niecodzienne w międzywojennej Pszczynie;

• Henryk Sławik - Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata;

• Wkład rodów arystokratycznych w rozwój cywilizacyjny Górnego Śląska.

• Migracje na Górnym Śląsku i ich wpływ na procesy tożsamościowe. 

• Ślązaczki, które zmieniły Górny Śląsk.



Strona internetowa
Na stronie internetowej szkoły jest specjalna zakładka 

umożliwiająca monitoring działań 

w zakresie edukacji regionalnej:
www.zspstudzienice.pl/edukacja-regionalna.

http://www.zspstudzienice.pl/edukacja-regionalna


Szkoła posiada księgozbiór, filmotekę, płytotekę lub inne źródła informacji związane
z edukacją regionalną.

• W bibliotece wyodrębniony został księgozbiór regionalny (ponad 300 książek)
wykorzystywany w edukacji regionalnej.

• Jest także prasa regionalna, m.in. „Głos Pszczyński”, „Orędownik kulturalny” oraz
„Przyroda Górnego Śląska”.

• Na zajęciach nauczyciele korzystają ze szkolnej filmoteki. Płytoteka wykorzystywana
jest zarówno jako oprawa muzyczna imprez regionalnych, jak i podczas przygotowań
do przeglądów.

• Nauczyciele korzystają z Internetu oraz prowadzonej przez dyrektor szkoły strony:
Edukacja regionalna na ziemi pszczyńskiej, podczas planowania i organizowania
wycieczek regionalnych oraz przygotowania konspektów zajęć.

Kącik regionalny w bibliotece



z rodzicami i dziadkami: warsztaty z pszczelarzem, warsztaty ceramiczne, 
wizyta u stolarza, spotkanie z górnikiem.

z mieszkańcami: 

z pszczyńskimi Sybirakami, weteranem wojennym, poetą, sołtysem, leśnikiem.

Współpraca ze środowiskiem



Kącik regionalny
• Posiadamy kącik regionalny. 

• W szkole są także 3 stałe, regionalne wystawy 

tematyczne. 

• Okazjonalnie podczas wieczorów regionalnych pojawiają 

się wystawy czasowe, np. „Henryk Sławik”,  „Sprawiedliwi 

wśród narodów świata”.



WIECZORY REGIONALNE
Organizujemy wiele imprez oraz cyklicznie wieczory regionalne 

„Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie chleb smakuje najbardziej”

dla dzieci, absolwentów, rodziców i środowiska lokalnego.

https://www.youtube.com/watch?v=I0n8uEitXh8
https://www.youtube.com/watch?v=I0n8uEitXh8


WIECZÓRY REGIONALNE

2004r.- „Jak żech chodził do szkoły…”

2005r. - „Strachy na lachy… Mitologia ziemi rodzinnej”

2006r. - „Żywot Ślązoka poczciwego”

2007r. - „Urodziny naszej szkoły - 170 lecie szkoły”

2008r. - „Śląskie maszkiety”

2009r. - „Jak chopcy ze Studziynic szli do powstanio”

2010r. - „Cudze chwolymy, swego nie znomy…”

2011r. - „Od mietlorza do trojoka”

2012r. – „Roztańcowano Europa”

2013r. - „Bliżej tradycji”

2014r. - „Downe graczki”

2015r. - „Proszę Państwa oto żubr!” –

150 lat żubrów pszczyńskich



Wojewódzki Konkurs
Edukacja Regionalna w Szkole

• 2010 rok - uczniowie SP nr 16 zdobyli 1. miejsce w kategorii klas I - III 
•. 2011 rok - uczniowie SP nr 16 zdobyli 2. miejsce w kategorii klas IV - VI
• 2015 rok - uczniowie SP nr 16 zdobyli 1. miejsce w kategorii: szkoły podstawowe






