Rok szkolny 2018/2019
Projekty, programy, przedsięwzięcia
1. Dzień Bezpiecznego Internetu
Projekt miał na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i

młodzieży

do

zasobów

internetowych,

zaznajomienie

rodziców,

nauczycieli

i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa on-line oraz promocję pozytywnego
wykorzystywania Internetu. Ponadto, w ramach zgłoszonej inicjatywy zredagowano kodeks pn.
„Bezpieczeństwo w sieci”. Uczniowie gimnazjum brali również udział w akcji Digital Youth Forum
(DYF) dotyczącej kreatywnego i pozytywnego wykorzystania nowych technologii. Podczas
dwugodzinnych warsztatów podejmowano tematykę: „Jak rozwój nowych technologii i sztucznej
inteligencji wpływa na zmianę sposobów komunikacji?”.

2. „Jesienne Święto Poetów”
Głównym zadaniem projektu stała się promocja twórczości własnej uczniów o tematyce
patriotycznej. Realizowany był równolegle z Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim „Myśmy wciąż
do Niepodległej szli...”

3. Światowy Dzień Godności
Projekt objęty patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich przypomina
o tym, że szacunek i godne życie przysługuje każdemu człowiekowi. Zorganizowano
i przeprowadzono warsztaty pn. „Empatia wychodzi na dobre”.

4. Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU
Realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej polegała na przeprowadzeniu
działań promujących postawę autorytetu jako podstawy relacji między dziećmi a dorosłymi.
W

czasie

prowadzonych

zajęć

uświadomiono

również

uczniom

znaczenie

domu

w kształtowaniu właściwych postaw.

5. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
Celem tego ogólnopolskiego projektu było rozwijanie czytelnictwa i współpracy między
przedszkolami.

6. „Nie pal przy mnie, proszę”
Program zainicjowany przez Państwowa Inspekcję Sanitarna miał na celu wykształcenie
u uczniów kl. III umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą,
poszerzenie informacji na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw odpowiedzialności za
własne zdrowie oraz zmniejszenie szkodliwości bycia biernym palaczem. W ramach realizacji
tematyki programu wykorzystano prezentację multimedialną „Nie pal”, metody aktywizujące (gry
planszowe, puzzle, dramy, krzyżówki, układanki), sztuki teatralne, spotkania, konkursy, innowację
„Rycerze przyrody i ekologii”.

7. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Uczniowie kl. IV uczestniczyli w zajęciach, których celem było poznanie skutków palenia, nabycie
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, opanowania emocji, przyjmowania
postaw asertywnych.

8. „Już pływam”
W ramach tego projektu uczniowie nabywają podstawowych umiejętności pływackich i uczą się
aktywnie spędzać wolny czas.

9. „Smog albo zdrowie – nie truj siebie i innych”
W ramach projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” do
Przedszkola został przekazany oczyszczacz powietrza, a dzieci w formie zabawy przygotowały
prace plastyczne i inscenizacje, dowiedziały się, jak należy dbać o przyrodę, chronić ją.

10. „Owoce i warzywa w szkole”
12. „Mleko w szkole”

Akcje
1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego w ramach ogólnopolskiej
akcji „Samorządy maja głos”
2. „Sport moim przyjacielem”- spartakiada integracyjna
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” i nauczyciele Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego. Podczas zajęć uczestnicy projektu mieli możliwość nawiązać nowe kontakty,
zaprezentować swoje umiejętności i możliwości sportowe. Celem spartakiady było przełamywanie
stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych. Zainteresowani uczestnicy mogli wziąć udział
w proponowanych stacjach ćwiczeniowych, konkurencjach zręcznościowo-koordynacyjnych.
Wszyscy uczestnicy wzięli udział w aerobiku oraz muzykoterapii relaksacyjnej.

3. „Sprzątanie świata” akcja ekologiczna
4. „Cała Polska czyta dzieciom” - akcja czytelnicza
5. „Z nami ekologicznie” - zbiórka zużytych baterii
6. Szkolny Maraton Czytania - „Dywizjon 303”
Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja czytelnicza

Akcje charytatywne
1. „Bawię się i pomagam”
Dochód ze sprzedaży upominków podczas zabawy andrzejkowej został przeznaczony na wsparcie
potrzebujących uczniów Szkoły.

2. „Od serca do serca”
Z okazji obchodzonych walentynek sprzedawano samodzielnie wykonane upominki (serca
z masy solnej, kartki walentynkowe). Zebrane fundusze przekazano uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej.
Kiermasz wielkanocny został zorganizowany we współpracy z Ośrodkiem RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczym w Ochotnicy Dolnej, dochód został przeznaczony na dofinansowanie
turnusu wakacyjnego dla podopiecznych ośrodka.

4. Kiermasz świąteczny
Przygotowany kiermasz i loteria wspomogły finansowo uczniów Szkoły.

5. Dzień Pluszowego Misia
Zebrane pluszaki przekazano fundacji „Mam Marzenie”.

6. „Zostań świętym Mikołajem”
Akcja organizowana przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach na rzecz
dzieci potrzebujących pomocy.

7. Zakręcona Akcja
Zebrane zakrętki pozwalają wesprzeć finansowanie budowy domu dla podopiecznych Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej.

8. „Warto być dobrym”
Aby pobudzić serca do dzielenia się z potrzebującymi została zorganizowana w Przedszkolu akcja,
która miała na celu udzielenie pomocy materialnej dla dzieci z Ukrainy. Zbierano zabawki,
słodycze i artykuły papiernicze. Podarowane upominki 30 listopada spakowano i przekazano ks.
Rafałowi Zborowskiemu, który pracuje we lwowskiej parafii.

9. „Góra Grosza” - kontynuacja.

Akcje organizowane przez Szkolne Koło Caritas
1. Systematyczne wyjazdy do Przytuliska im. św. Brata Alberta w Grywałdzie.
Młodzież spotykała się z osobami starszymi i chorymi, pomagała w różnych pracach na rzecz
ośrodka.
2. „Znicz serca”
Z zebranych ze sprzedaży zniczy, specjalnie oznakowanych,

przygotowano bony na zakup

towarów spożywczych dla potrzebujących z łąckiej parafii, które rozdano przed świętami Bożego
Narodzenia.

3. Zorganizowanie przy parafii w Łącku obchodów Światowego Dnia Chorego
4. „Wyślij pączka do Afryki”
Dochód z tej akcji został przeznaczony na wsparcie projektów misyjnych.

5. „Jałmużna wielkopostna”
Zebrane pieniądze przesłano do diecezjalnego Caritas na pomoc w leczeniu dzieci i osób
niepełnosprawnych.

6. „Bajkowe disco”
Akcja miała na celu udzielenie pomocy uczniowi z gminy Łącko.

