Rok szkolny 2017/2018
1. Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej
Zagospodarowany został teren przy szkole na cele rekreacyjno-sportowe:
- wybudowano trzy boiska /do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej/,
- urządzono siłownię zewnętrzną,
- dokonano remontu skoczni w dal i bieżni rekreacyjnej,
- położono nową nawierzchnię na istniejący plac zabaw w miejsce zniszczonych płyt,
- doposażono kolejny plac zabaw w nowe urządzenia /bujaki, huśtawki i piaskownicę/,
- zamontowano ławeczki parkowe,
- teren został ogrodzony i oświetlony, zamontowano monitory wizyjne.

2. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku /oprócz
dobudowanej najnowszej części/
- dokonano kompleksowej modernizacji systemu grzewczego /wymiana kotła, wewnętrznej
instalacji wraz z grzejnikami/,
- docieplono elewację i poddasze, wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej,
- przeprowadzono remont sali gimnastycznej /wymiana okien, wykonanie nowej, docieplonej,
antyurazowej powierzchni/.

3. Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole
Szkoła otrzymała dotację w wysokości 6700 ,00 zł na zakup potrzebnego wyposażenia
gabinetu pielęgniarki.

Projekty, programy, przedsięwzięcia
4. Projekt unijny „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”
Okres realizacji: lipiec 2017r. - wrzesień 2018r.
Zwiększona została liczba miejsc edukacji przedszkolnej oraz stworzono odpowiednie
warunki dla rozwoju dzieci:
- dostosowano pomieszczenia do norm i standardów obowiązujących w obiektach
przedszkolnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
- doposażono istniejący plac zabaw,

- zakupiono wyposażenie sal, szatni, kuchni i jadalni,
- zakupiono sprzęt komputerowy i interaktywny, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz artykuły
plastyczne i teatralne,
- realizowano dodatkowe zajęcia z edukacji teatralnej, plastycznej, języka angielskiego, zajęć
gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych i z psychologiem,
- organizowano wyjazdy do kina, teatru, wycieczki i imprezy okolicznościowe.

5. Projekt unijny „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”
Zrealizowano zadania, których celem było podniesienie dostępności i jakości edukacji:
- zmodernizowano salę informatyczną, doposażono w 16 laptopów i szafę,
- drugą salę informatyczną wyposażono w stoliki i krzesła, zakupiono 25 laptopów, projektor
multimedialny, tablicę, metalową szafę do przechowywania i ładowania laptopów,
-

zakupiono

pomoce

dydaktyczne

do

nauczania

przedmiotów

przyrodniczych

i matematycznych,
- zorganizowano dla uczniów zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, zajęcia
wyjazdowe, a także rozwijające kompetencje informatyczne.

6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Szkoła otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki.

7. Uzyskanie certyfikatu „Szkoła Młodych Patriotów” dzięki realizacji następujących
zadań:
- przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie
patriotą”, ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”,
- przygotowanie plakatu „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”, „Kodeksu
Postaw Patriotycznych”,
- zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej
i konkursu pieśni patriotycznej,
- motyw „małe ojczyzny w literaturze”.

8. „Jesienne Święto Poetów”
Projekt Fundacji „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów, którego. celem stało się
uwrażliwienie na słowo poetyckie i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ramach uczestnictwa obchodów przygotowano i wydano zbiór wierszy i opowiadań
uczniów Szkoły zatytułowany „Poetyckie i prozatorskie jaskółki”.

9. Dzień Bezpiecznego Internetu
Projekt jest obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ma na celu inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych,

promocję

pozytywnego

wykorzystania

Internetu,

podkreślanie

siły

współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo. W ramach zgłoszonej inicjatywy
uczniowie zredagowali kodeks „Bezpieczeństwo w sieci”.

10. Światowy Dzień Godności
Obchody zostały objęte patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Uczestnicy /uczniowie kl. II
i III G oraz VI i VII SP/ wzięli udział w warsztatach:
- Hejt? Hejtu nie promuję, hejt banuję, bo reaguję!,
- Różni ale równi.
Ich celem było nauczenie uczniów reagowania w sytuacji zetknięcia się z hejtem i mową
nienawiści w Internecie.
Uczestnicy dyskutowali o poszanowaniu drugiego człowieka bez względu na odmienność,
o wzajemnym zrozumieniu, tolerancji, o zasadach godności na co dzień, a nie tylko od święta.
Uczniowie zostali poinformowani o odpowiedzialności prawnej za słowa oraz skutkach
prawnych związanych z naruszeniem godności i prywatności innych osób w Internecie.

11. „Samorządy mają głos”
Ogólnopolska akcja, której celem jest wspieranie szkół w organizacji i przeprowadzeniu
demokratycznych wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały
opracowaniem programów wyborczych, debatą i kampania wyborczą. Akcja była realizowana
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

12. „Już pływam”
Programem objęci byli uczniowie klas czwartych. Mieli możliwość skorzystania z 16 godzin
nauki pływania, które odbywały się w formie zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie zapoznali się
z zasadami bezpieczeństwa w wodzie. Nabywali podstawowych umiejętności pływackich.
Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń oswajających z wodą, ćwiczeń oddechowych

i kształtujących elementarne techniki pływania oraz nauki skoków do wody. W czasie
wolnym uczniowie korzystali ze zjeżdżalni oraz jacuzzi, a także grali w wodną koszykówkę.
Zajęcia były znakomitą formą profilaktyki wad postaw oraz służyły podniesieniu sprawności
fizycznej uczniów.

13. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Program profilaktyki palenia papierosów realizowany był z uczniami klas czwartych. Składał
się z pięciu zajęć warsztatowych i spotkań z wychowawcą na temat: Naucz się mówić nie, Jak
radzić sobie w trudnych sytuacjach, Dlaczego ludzie pala, Co wiemy na temat palenia tytoniu.
Program rozszerzony został o dodatkowe działania, należały do nich: spotkanie
z psychologiem, pogadanka policjanta, spektakl profilaktyczny, przygotowanie ulotek dla
rodziców.

14. „Nie pal przy mnie, proszę”
Uczniowie kl.III objęci zostali programem edukacji antytytoniowej, którego celem było
wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy ktoś przy nich pali,
poszerzenie

informacji

na

temat

zdrowego

stylu

życia,

kształtowanie

postaw

odpowiedzialności za własne zdrowie, zmniejszenie szkodliwości bycia biernym palaczem.
Został zrealizowany w formie pięciu zajęć warsztatowych zaplanowanych na cały rok.
szkolny.

15. Szkolny Maraton Czytania / „Wesele”, „Alicja w Krainie Czarów”/
16. Ogólnopolska akcja czytelnicza „Jak nie czytam, jak czytam” /3edycja/
17. „Życie na sportowo, to życie na nowo”
Festyn integracyjny, w którym uczniowie szkoły uczestniczyli

w ramach współpracy

z Warsztatami Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dolina Dunajca”.

18. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia
Aguafresh”

Zadaniem programu jest zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci poprzez szeroko
organizowane działania profilaktyczne. W tym celu wykorzystano filmy edukacyjne,
bajki, dodatkowe karty pracy, prowadzono zajęcia przygotowane przez ekspertów.

19. „Zanim pójdę donikąd”
Program profilaktyki uzależnień, przemocy i agresji. Celem programu było wsparcie uczniów
przeżywających trudności w kształtowaniu rozwoju osobowego m.in. poprzez:
- pogłębianie wiedzy o sobie w obszarze uczuć i uwagi,
- poznawanie swoich mocnych i słabych stron oraz potencjału osobistego,
- rozwijanie umiejętności prospołecznych, odkrywanie pozytywnego obrazu siebie,
budowanie poczucia własnej wartości,
- poznawanie problematyki środków odurzających i ceny ryzyka nowych doznań,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje.

20. „Czyste powietrze wokół nas”
W ogólnopolskim programie profilaktyki antytytoniowej brały udział dzieci przedszkola,
które uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, spotkaniach z pielęgniarką, projekcji filmu.
Ponadto uczyły się piosenki i wykonały plakat poświęcony skutkom palenia.

21. Zielona szkoła
W dniach od 4 do 10 czerwca uczniowie szkoły mieli okazję uczestniczyć
w wyjeździe na zieloną szkołę do nadmorskiej miejscowości Jantar. W tym roku grupa
liczyła 30 uczniów z klas trzecich i szóstej oraz dwóch opiekunów. Większość uczestników
po raz pierwszy w swoim życiu opuszczała swoich rodziców i wyjeżdżała na samodzielny
wypoczynek.
Program zielonej szkoły był bardzo napięty i wypełniony różnymi atrakcyjnymi
zajęciami organizowanymi na terenie obiektu: laserowy paintball, park linowy, mini – golf,
bańki mydlane, dmuchany dart, tekturowe warsztaty, zajęcia malarskie, grillowanie, karaoke,
seans filmowy, dyskoteka, wykrywacze metali, ścianka wspinaczkowa, siatkówka plażowa,
piłka nożna i koszykówka.
Pogoda była wymarzona: słońce i jeszcze raz słońce. W każdej wolnej chwili dzieci
przebywały na plaży, gdzie korzystały z kąpieli słonecznych i wodnych, wdychały jod,
zbierały bursztyny i muszelki, budowały zamki z piasku, a także uczestniczyły w różnych

formach ruchu. Mogły również obserwować krajobraz nadmorski, zobaczyć wydmy,
roślinność, zachód słońca.
W ramach pobytu nad morzem zorganizowano trzy wycieczki autokarowe do
Gdańska, Gdyni i Sopotu. W Gdańsku uczestnicy zwiedzali Stare Miasto. Byli również
w Hewelianum-gdańskim centrum nauki. W gdyńskim Akwarium obserwowali wodny świat
roślin i zwierząt, zwiedzali Dar Pomorza oraz wspaniale bawili się w Centrum Nauki
„Eksperyment”. W Sopocie spacerowali po molo, w katedrze w Oliwie wysłuchali pięknego,
koncertu organowego. Odwiedzili też Aquapark, w którym przez 3 godz. zażywali kąpieli
i korzystali z tamtejszych atrakcji.
Pobyt na zielonej szkole dostarczył uczniom nowych wrażeń i pozytywnych przeżyć.
Uczyli się samodzielności, nabywali nowych doświadczeń i umiejętności radzenia sobie bez
rodziców, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

22. Wymiana polsko-niemieckiej młodzieży
23. „Mam talent”
16 marca 2018 roku odbyła się druga edycja

Szkolnego Konkursu „Mam Talent”.

Osiemnaścioro uczestników z klasy I-VI Szkoły Podstawowej prezentowało swoje zdolności,
umiejętności i hobby w rożnych dziedzinach: muzycznych, plastycznych, zręcznościowych.
Wśród nich zdecydowana większość to talenty wokalne. Oprócz śpiewu piosenek widzowie
słuchali gry na flecie i skrzypcach. Podziwiali również tancerzy. Z wielkim zaciekawieniem
uczniowie oglądali występ akrobatyczny. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo,
dopingując i wspierając wykonawców oklaskami.

24. Cała Polska czyta dzieciom
Akcja ta zachęcała rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co
najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. W przedszkolu prowadzona była poprzez
codzienne, głośne czytanie wybranych bajek, baśni i opowiadań przez nauczyciela oraz
zaproszonych gości: Wójta Gminy Łącko, Dyrektora Szkoły, rodziców i bibliotekarzy.
Organizowane były również zajęcia biblioteczne zarówno w przedszkolu jak i w Bibliotece
Gminnej.

25. „Z nami ekologicznie” - zbiórka zużytych baterii

26. „Owoce i warzywa w szkole”
27. „Mleko w szkole”

Akcje charytatywne - inicjowane, prowadzone, koordynowane przez
Samorząd Uczniowski
1. Sport przeciw przemocy „Gramy dla Tomka”
Została przeprowadzona zbiórka funduszy na rehabilitację Tomasza Brzeskiego. Drużyna
szkolna

zajęła IV miejsce w Turnieju Ulicznej Koszykówki: Streetball”. Zawody były

rozgrywane pod hasłem „Gramy dla Tomka”.

2. „Nasza koleżanka nie jest sama, wspólnie jej pomożemy”
Podjęte działania obejmowały wykonanie plakatu, ulotek informacyjnych i zbieranie
funduszy przed koncertem „Gramy dla Kasi”.

3. „Bawię się i pomagam”
Podczas zabawy andrzejkowej zostało zorganizowane stoisko, gdzie można było

kupić

ciastko z wróżbą. Dochód ze sprzedażny przeznaczono na wsparcie organizacji kiermaszu
świątecznego podczas koncertu charytatywnego.

4. Loteria świąteczna
Dochód z loterii przekazano potrzebującym uczniom Szkoły.

5. „Od serca do serca”
Uczniowie sprzedawali upominki z okazji obchodzonych walentynek. Zebrane fundusze
wsparły uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

6. „Pomagam Wiktorowi”
W ramach współpracy z Zespołem Szkół im. św. Kingi zorganizowano zbiórkę na doraźną
pomoc dla ucznia szkoły, którego rodzina straciła cały dobytek w wyniku pożaru.

7. „Gramy dla Kasi”
Pomoc przy organizacji i przebiegu koncertu charytatywnego zorganizowanego przez Radę
Rodziców.

8. „Góra Grosza”
9. „Dzień Pluszowego Misia” w przedszkolu
10. „Zostań św. Mikołajem”

Akcje organizowane przez Szkolne Koło Caritas
1. „Znicz serca”
Zebrane fundusze przekazano ubogim rodzinom z parafii Łącko.

2. „Loteria mikołajkowa”
Dochód został przeznaczony potrzebującym wsparcia finansowego uczniom Szkoły.

3. „Wyślij pączka do Afryki”
Ogólnopolska akcja pomocy kapucynom w realizacji projektów misyjnych.

4. „Skarbonka, dar juniora dla seniora”
Włączenie się w ramach jałmużny wielkopostnej w akcję Caritas Polska.

5. Udział w kiermaszu świątecznym organizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury.
Wsparciem zostali objęci uczniowie Szkoły.

