PROGRAMY i PROJEKTY
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Lp.

Nazwa programu

Autor
/nauczyciele

Klasa

1.
OWOCE I WARZYWA
W SZKOLE

Agencja Rynku
Rolnego

I SP
II SP
III SP

Wychowawcy
klas I-III

Opis programu
Głównym celem programu Wspólnej
Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole”
jest trwała zmiana nawyków żywieniowych
dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców
i warzyw w ich codziennej diecie oraz
propagowanie zdrowego odżywiania
poprzez działania towarzyszące o
charakterze edukacyjnym.
Program finansowany jest ze środków
pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków
pochodzących z budżetu krajowego (12%), a
całkowity budżet programu w roku szkolnym
2015/2016 wynosi ok. 20,5 mln EUR (87,8 mln
PLN).

2.

MLEKO W SZKOLE

Agencja Rynku
Rolnego
Wychowawcy
klas I-VI

3.

MAŁY MISTRZ

Ministerstwo
Sportu i
Turystki

I SP
II SP
III SP
IV SP
V SP
VI SP
I SP
II SP

Teresa Korona
Garbacik,
Agata Kazalska

4.

TRZYMAJ FORMĘ

Państwowa
Inspekcja
Sanitarna
Agata
Kazalska,
wychowawcy

I SP
II SP
III SP
IV SP
V SP
VI SP
I Gim
II Gim
III Gim

Celem programu „Mleko w szkole” jest
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
dobrych nawyków żywieniowych poprzez
promowanie spożycia mleka i przetworów
mlecznych.
Celem programu Mały Mistrz jest poprawa
stanu zdrowia i sprawności fizycznej
uczniów klas I-III; wsparcie nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania
fizycznego w planowaniu i prowadzeniu
zajęć wychowania fizycznego i edukacji
zdrowotnej; promowanie nowych,
atrakcyjnych form zajęć ruchowych
zgodnych z nową podstawą programową;
monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju
fizycznego i sprawności fizycznej uczniów
klas I-III; określenie preferencji w wyborze
aktywności fizycznej uczniów; zachęcenie
uczniów do nowych form aktywności
fizycznej;
Celem Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest
edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży
szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety,
w oparciu o odpowiedzialność indywidualną
i wolny wybór jednostki.

5.

DZIEŃ PATRONA
SZKOŁY

Michalina
Józefowicz
Uczniowie,
Rodzice,
Nauczyciele

6.

PROJEKT KROKUS

Irlandzkie
Towarzystwo
Edukacji o
Holokauście
Mariola Pacek

7.

POMÓŻ DZIECIOM
PRZETRWAĆ ZIMĘ

Radio Lublin
Agata Kazalska

8.

GÓRA GROSZA 2015

Towarzystwo
Nasz Dom
Agata Kazalska

9.

MŁODZI GŁOSUJĄ

Centrum
Edukacji
Obywatelskiej:
Mariola Pacek

I SP
II SP
III SP
IV SP
V SP
VI SP
I Gim
II Gim
III Gim

V SP
VI SP
I Gim
II Gim
III Gim

Szkolne
Koło
PCK

Szkolne
Koło
PCK

VI SP
I Gim
II Gim
III Gim

Coroczna uroczystość w dniu 14
października.
Celem Dnia Patrona Szkoły jest
kultywowanie pamięci o patronie szkoły
Edmundzie Łozińskim. Uroczystość
połączona jest z Pasowaniem na ucznia,
Ślubowaniem pierwszoklasistów , Dniem
Edukacji Narodowej. W projekcie udział
biorą uczniowie, nauczyciele i rodzice w
obecności zaproszonych gości.
Projekt skierowany jest do uczniów w wieku
jedenastu lat i starszych. Pozwala na
zapoznanie uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów z tematyką Holokaustu, a także
na rozbudzenie świadomości
niebezpieczeństw wiążących się z
dyskryminacją, uprzedzeniami i
nietolerancją. Uczestniczące w projekcie
szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów,
które są sadzone, by uczcić pamięć półtora
miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy dzieci
innych narodowości zamordowanych w
czasie drugiej wojny światowej. Żółte kwiaty
przypominają żółte gwiazdy Dawida, które
Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu
okupowanych przez Niemców krajach.
Akcja charytatywna - dobrowolna zbiórka
artykułów spożywczych, odzieży, butów,
artykułów szkolnych, środków czystości i
higieny osobistej. Zebrane rzeczy w formie
paczek, zostaną w okresie
przedświątecznym przekazane najbardziej
potrzebującym rodzinom z naszej wsi.
Celem akcji jest, uświadomienie dzieciom i
młodzieży, że najdrobniejsze monety
zebrane w dużych ilościach mogą stworzyć
ogromny fundusz, który wykorzystany
zostanie na pomoc dzieciom,
wychowującym się poza własną rodziną.
„Młodzi głosują” to akcja edukacyjna i
obywatelska - symulacja wyborów
parlamentarnych. Grupa projektowa nauczy
się działania w zespole, organizowania
wydarzenia szkolnego, dokonania
świadomego wyboru.

10.
ŚLADY PRZESZŁOŚCI

11.

12.

OTRZĘSINY
GIMNAZJALISTÓW

TEST UMIEJĘTNOŚCI
TRZECIOKLASISTY

Centrum
Edukacji
Obywatelskiej:

IV SP
V SP
VI SP

Mariola Pacek

I Gim
II Gim
III Gim

Samorząd
Uczniowski
Agata Kazalska

VI SP
I Gim
II Gim
III Gim

Otrzęsiny mają na celu integrację nowych
uczniów klasy pierwszej gimnazjum z grupą
gimnazjalistów. Otrząsane osoby stają się
pełnoprawnymi członkami grupy.
Otrzęsiny mają charakter wesołej zabawy,
konkurencje - zadania do wykonania przez
„kotów” są wcześniej aprobowane przez
opiekuna imprezy.

Nowa Era

III SP

Test umiejętności trzecioklasisty pomaga
sprawdzić poziom opanowania przez
uczniów klasy III szkoły podstawowej
wiadomości i umiejętności określonych w
podstawie programowej.

VI SP

Próbny sprawdzian pomaga zbadać stopień
przygotowania uczniów do egzaminu
zewnętrznego w 2016 r. Będzie to dla
uczniów ważna próba przed egzaminem
zewnętrznym – sprawdzianem w klasie 6
szkoły podstawowej. Pomoże im zapoznać
się z nową formułą sprawdzianu, techniką
rozwiązywania zadań i pracą pod presją
czasu.
Próbny egzamin pomaga zbadać stopień
przygotowania uczniów do egzaminu
zewnętrznego w 2016 r. Będzie to dla
uczniów ważna próba przed egzaminem
zewnętrznym – na zakończenie nauki w
gimnazjum. Pomoże im zapoznać się z
formułą egzaminu, techniką rozwiązywania
zadań i pracą pod presją czasu.

Teresa Korona
Garbacik

13.

DIAGNOZA PRZED
SPRAWDZIANEM

Nowa Era
Nauczyciele
zgodnie z
komunikatem
dyrektora

14.

DIAGNOZA PRZED
EGZAMINEM

Nowa Era
Nauczyciele
zgodnie z
komunikatem
dyrektora

III Gim

Uczniowie i uczennice wyruszą w teren w
poszukiwaniu zapomnianych zabytków,
ciekawych przedmiotów codziennego
użytku, fascynujących historii. Zaopiekują
się odkrytymi obiektami, miejscami i
zadbają, by pamięć o nich nie przeminęła.

Opracowanie: Michalina Józefowicz

