PROGRAMY I AKCJE EDUKACYJNE
PROWADZONE W SZKOLE
Termin

Nazwa programu lub akcji edukacyjnej

Cele

03.09.
2017r.
IX

Narodowe czytanie
Dzień Sybiraka

Wych. świetlicy

X

Dzień Postaci z Bajek

Wych. świetlicy

IX - V

Akcja „Owoce i warzywa w szkole”

D, Bodera

X - VI

Akcja „Kubek mleka”

D. Bodera

Cały
rok

Program „Insta. Ling dla szkół”

- Nauka ortografii

A. Wlazło

Cały
rok

Moje dziecko idzie do szkoły

E. Karpińska
A. Nastyn

IX

Bezpieczna droga do szkoły

Cały
rok

Bezpieczny Puchatek

- podniesienie świadomości
prozdrowotnych
- wdrażanie do bezpiecznego
poruszania się
- edukacja dzieci w zakresie
bezpieczeństwa ruchu
drogowego
- wdrażanie do bezpiecznego
poruszania się

Cały
rok
Cały
rok

SKO – lekcje z edukacji finansowej

- popularyzacja oszczędzania

A. Babij

Ratujemy i uczymy ratować - WOŚP

E. Karpińska
M. Stochaj

X
2016r.

Śniadanie Daje Moc

- Nauka udzielania pierwszej
pomocy
- Nauka resuscytacji
- zwiększanie świadomości na
temat zdrowego odżywiania i
roli śniadania w diecie dziecka

X
2016r.

Dzielenie się żywnością

- umiejętność dzielenia się
- zdrowy styl życia

M. Stochaj
E. Karpińska

X

Bicie rekordu w resuscytacji

XI

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

- Nauka udzielania pierwszej
pomocy
- zapoznanie z prawami i
obowiązkami ucznia

E. Karpińska
M. Stochaj
K. Macedońska
M. Stochaj

- Popularyzacja czytelnictwa

Odpowiedzialny
A. Babij

M. Stochaj

E. Karpińska
A. Nastyn

E. Karpińska
M. Stochaj

XII
2016r.

X - VI

X - VI

XI - V

„I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” - pomoc innym,
- umiejętność dzielenia się,
- uwrażliwianie na potrzeby
innych
Czyste powietrze wokół nas dla
- Kształtowanie u dzieci
oddz. „0”
postaw odpowiedzialności za
swoje zdrowie
Nie pal przy mnie proszę (dla kl. I-III)
- Kształtowanie u dzieci
postaw odpowiedzialności za
swoje zdrowie
Dzień bez papierosa
- zwrócenie uwagi na
substancje szkodliwe

M. Stochaj

p. Stochaj

p. Stochaj

p. Stochaj

cały rok Zdrowe nie trudne

- edukacja na temat
zdrowego żywienia

p. SyczewskaPieprzyk

cały rok „Kubusiowi przyjaciele natury”

- zachęcanie do zdrowego
odżywiania

p. Sabat

Cały
CzytaMy
rok
XI 2016 Światowy Dzień Pluszowego Misia

- promocja czytania

p. Wlazło

- Kształtowanie wrażliwości
uczniów

p. Bochen J.,
p. Mirosławska R.
p. Baran M.
p. Brzezińska
M. Haftek

X 2016 Akcja: Zbiórka zniczy na groby rodaków - uwrażliwianie na potrzeby
na kresach
innych
XI
2016r.

Dzień Życzliwości

V. 2017 Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

- kształtowanie właściwych
postaw wśród uczniów
- renowacja polskich grobów

cały rok Ogólnopolski projekt ekologiczny: „Stań - uwrażliwianie uczniów na
po zielonej stronie mocy”- organizator
stan środowiska naturalnego
Slam Poland
- wdrażanie do zdrowej
rywalizacji między zespołami
-współpraca z organizacjami
pozarządowymi
- rozwijanie zainteresowań
problematyką ekologiczną

p. Rybczyk
p. Juskowiak
p. Michałek-Bodera
M. Haftek

E. Kondratowicz

Cały
rok

Ogólnopolski program edukacji
ekologicznej: Dzień Drzewa 2017 – pod
patronatem Klubu Gaja

- współpraca z instytucjami
E. Kondratowicz
pozaszkolnymi
- znaczenie biologiczne i
gospodarcze lasów
- poznawanie pracy leśnika
- uwrażliwianie uczniów na
piękno przyrody
- poznawanie gatunków drzew
i krzewów

IV
2017r.

„Dzień Ziemi” - akcja

p. Kondratowicz E.

V-VI
2017r

Nauka udzielania pierwszej pomocy

- próba zmiany postaw
człowieka do otaczającego
świata
- podejmowanie działań na
rzecz ochrony środowiska
- podniesienie świadomości
ekologicznej wśród dzieci i
dorosłych
- umiejętność udzielania
pierwszej pomocy
- rozwijanie sprawności
fizycznej

p. A. Rybczyk

cały rok Program edukacyjny „Mały Mistrz”
X - XI
2016

XII-II

M. Stochaj
E. Karpińska

Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać -uwrażliwianie uczniów na los
zimę”- zbiórka kasztanów (akcja)
zwierząt;
E. Kondratowicz
- chęć niesienia pomocy
potrzebującym;
- zdrowa rywalizacja
Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Wych. swietlicy

XI
2016r.

„Pomóż bezdomnym pieskom” – zbiórka uwrażliwianie uczniów na los
karmy dla zwierząt (akcja)
zwierząt;
- chęć niesienia pomocy
potrzebującym

E. Kondratowicz

I - II

Bezpieczna woda

M. Stochaj

V

Bezpieczna woda

wych. świetlicy

V

Dzień Europy

Wych świetlicy

Akcja „ Góra grosza”

SU, wych. świetlicy

01.
2017r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

cały rok Akcja „ Podaruj książkę bibliotece

- edukacja dzieci w zakresie
bezpieczeństwa na lodzie

nauka udzielania pierwszej
pomocy, uwrażliwianie na
potrzeby innych
zachęcanie do czytania

p. Chomczyk
p. Babij

