PROGRAMY, AKCJE i KAMPANIE
(które realizowała szkoła w roku szkolnym 2011/2012):

1. Udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów
klas I – III szkół podstawowych w gminie Puck”.

2. Udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów
szkół podstawowych z Gminy Puck” (matematyka, j.angielski) – uczniowie klas IV – VI).

3. Udział w programie edukacyjnym „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA” – realizowany jest w
celu poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkoły przez cały rok nauki w klasie I
– uzyskanie przez szkołę certyfikatu.
Zrealizowano następujące zadania:
▪ informacje przeprowadzane są w formie pogadanek, filmów edukacyjnych, pokazów,
dyskusji w oparciu o wiedzę i doświadczenie (zajęcia raz w miesiącu),
▪ uczniowie korzystają z materiałów edukacyjnych „Klubu Bezpiecznego Puchatka”,
▪ do działań włączani są rodzice, którzy otrzymali broszury informacyjne,
▪ prowadzone były zajęcia mające uświadomić dzieciom zagrożenia, z jakimi mogą się
spotkać podczas wakacji.
4. Udział w projekcie „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0” – który ma na celu wypracowanie zasad
korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji.
Zrealizowano następujące zadania:
▪ w projekcie bierze udział klasa V i VI,
▪ w I semestrze przeprowadzono debatę klasową oraz szkolną i opracowano kodeks Szkoły
z klasą,
▪ podczas II semestru zrealizowano projekt podzielony na 3 etapy – temat projektu:
„Australian Cites”.
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5. Udział w programie edukacyjnym (profilaktycznym): „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB
SOKU” (prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego) – celem jest edukacja dzieci
uczęszczających do klas I-III z zakresu zdrowego odżywiania,
Z naciskiem na budowanie trwałego i prawidłowego nawyku spożywania 5 porcji warzyw,
owoców lub soku.
Zrealizowano następujące zadania:
▪ odbyło się wstępne badanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,
▪ przeprowadzone zostały lekcje w oparciu o przygotowane przez organizatora scenariusze
zajęć,
▪ zajęcia wpisane są w realizację programu nauczania i są z nim zintegrowane,
▪ aktualizowane są dane na stronie internetowej programu,
▪ akcja jest poparta spożywaniem przez uczniów szkoły owoców i soków w ramach
programu,
▪ materiały promujące zdrowy styl życia i odżywiania skierowano do rodziców szkoły w
formie broszur informacyjnych.
6. Udział w programie edukacji środowiskowej: „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE…
CZYLI JAK POKOCHAĆ PRZYRODĘ, ŻEBY ONA POKOCHAŁA NAS” (program przeznaczony dla
uczniów klas I – III, opracowany przez Zespół Edukacji i Udostępniania Gorczańskiego Parku
Narodowego); celem programu jest: rozwijanie pasji poznawania i analizowania zjawisk
przyrodniczych, rozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym.
▪ zrealizowano w I semestrze 5 tematów zgodnych z blokiem tematycznym „Zdobywamy
wiedzę”
Wnioski:
- uświadomienie uczniom, że nie muszą odbywać dalekiej podróży, by poznać tajemnice
przyrody,
- uświadomienie, że kluczem skarbca przyrody jest spostrzegawczość i wiedza.
7. Udział w programie edukacyjnym (profilaktycznym): „OWOCE W SZKOLE” (Agencja Rynku
Rolnego)

-

celem programu jest długotrwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci

uczestniczących w programie, w szczególności zwiększenie ilości spożywanych owoców i
warzyw – klasy: I – III.
Zrealizowano następujące zadania:
▪ wywieszony został na gazetce szkolnej plakat informujący, że szkoła bierze udział w
programie,
▪ przeprowadzono ankiety wśród uczniów,
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▪ przeprowadzono pogadanki – zapoznano uczniów z podstawowymi pojęciami
dotyczącymi zdrowego odżywiania oraz zajęcia lekcyjne na podstawie przesłanych
scenariuszy oraz materiałów edukacyjnych (m.inn. „Owocowo – warzywna porcja
zdrowia”, „Misja WITAMINA” – klasa III),
▪ wykonano zbiorową pracę plastyczną: „Owoce i warzywa w szkole”, którą
wyeksponowano na hollu szkolnym,
▪ odbyły się zajęcia plastyczne w klasach I – III dotyczące ulubionych owoców i warzyw,
▪ w klasach „0” – VI z okazji Powitania Wiosny uczniowie przygotowali sałatki owocowo –
warzywne,
▪ uczniowie z klas „0” – VI wzięli udział w warsztatach o zdrowym odżywianiu i spożywaniu
owoców pt: „PIRAMIDA ŻYWIENIA”,
▪ odbył się konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów „Aby zdrowym być”,
▪ uczniowie wykonali gazetkę pt: „Witaminowe ABC w warzywach i owocach”.
8. Udział w programie edukacyjnym: „TRZYMAJ FORMĘ” – celem programu 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 indywidualna i wolny wybór jednostki; adresaci: uczniowie klas IV – V;
(organizator: Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pucku).
Zrealizowano następujące zadania:
▪ happening „Rusz się, trzymaj formę”; przerwy taneczno – zabawowe, aerobic – styczeń
2012r.,
▪ omówiono zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia (rozdano uczniom ulotki,
wykonano plakaty – gazetka pedagoga, przeprowadzono pogadanki na godzinach
wychowawczych),
▪ zorganizowano spotkanie z piłkarzami II Ligii „Gryf Wejherowo” w ramach idei
kibicowania „fair play” – listopad 2011r.,
▪ wykonano gazetki na korytarzu szkoły: „Otyłość” (1.III – Światowy Dzień Walki z
Otyłością), „Choroby związane z niewłaściwym odżywianiem się”, „Dieta – zasady
racjonalnego odżywiania”, „Piramida zdrowego żywienia”,
▪ przeprowadzono badania BMI (Body Mass Index) na wybranej grupie uczniów- celem
badań było sprawdzenie prawidłowej masy ciała,
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▪ przeprowadzono konkurs plastyczny „Aby zdrowym być”,
▪ wystawienie przez uczniów klas II – III przedstawienia profilaktycznego: „Czystość to
zdrowie”,
▪ organizowanie wycieczek pieszych, turystyczno – krajoznawczych, wyjazdów na basen i
kręgielnię,
▪ udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych: „Panda Wanda Mała Czyścioszka”,
„Wspólnie rysujemy swoją przyszłość”,
▪ gry i zabawy rekreacyjno – sportowe, udział w gminnych i powiatowych konkursach
sportowych,
▪ ekranizacja dla uczniów filmu „Śmietnik w głowie”,
▪ zorganizowanie imprezy z okazji Powitania Wiosny pod hasłem: „Z wiosną dbamy o
zdrowie”,
▪ wykonanie plakatów promujących zdrowy styl życia i przemarsz ulicami Mieroszyna,
▪ propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia- warsztaty kulinarne,
▪ organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych: „Klasowe pikniki”, „Dzień Dziecka”,
„Dzień rowerzysty”.
9. Udział w programie profilaktycznym: „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” – celem
programu

jest

wzmocnienie postaw zobowiązujących

do nie palenia;

ukazanie

funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczności
odpowiedniego odżywiania się i czystego powietrza; przekazanie wiadomości o
zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie
nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy; wzmocnienie poczucia
własnej wartości; adresaci: uczniowie klas V-VI; (organizator: Państwowa Inspekcja Sanitarna
w Pucku).
Zrealizowano następujące zadania:
▪ odczytanie „Listu do rodziców” (informującego o programie) – podczas zebrań z
rodzicami – styczeń 2012r.
▪ opracowano i przeprowadzono wstępną ankietę wśród uczniów klas V – VI: „Co
uczniowie wiedzą na temat palenia tytoniu?” – styczeń 2012r.
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▪ przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych rozszerzonych o dodatkowe działania:
spotkanie z policjantem, opracowanie plakatu: „Chcemy być wolni od nałogu”, wykonanie
galerii plakatów z zakresu profilaktyki antynikotynowej – II semestr
▪ przeprowadzono konkurs plastyczny „Aby zdrowym być”, którego celem było
umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu plastycznego poprzez wizualną
prezentację profilaktyki antynikotynowej – II semestr (w ramach podsumowania
programu)
„Znajdź właściwe rozwiązanie” to program skorelowany ze Szkolnym Programem Profilaktyki
zarówno pod kątem potrzeb uczniów, jak i rodziców.
10. Udział w programie profilaktycznym: „ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” – celem programu
jest: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia; kształtowanie u dzieci
postaw odpowiedzialności za własne zdrowie; uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu
jest szkodliwe dla zdrowia; uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu
papierosowego związanego z biernym paleniem; wykształcenie u dzieci umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą ; adresaci programu: uczniowie
klas II – III; (organizator: Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pucku).
Zrealizowano następujące zadania:
▪ zapoznano rodziców z treściami programu podczas zebrań z rodzicami – styczeń 2012r.
▪ odbyły się zajęcia warsztatowe z uczniami: „Co to jest zdrowie?”, „Od czego zależy nasze
zdrowie?” za pomocą metod aktywizujących – styczeń 2012r.
▪ w II semestrze odbyły się trzy warsztaty z uczniami: „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”, „Co
robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?”, „Nie pal przy mnie, proszę”
▪ podsumowaniem programu był szkolny konkurs plastyczny: „Aby zdrowym być” oraz
Quiz „ABC zdrowia”.
11. Udział w programie profilaktycznym: „ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” (organizator:
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku); ogólnopolska akcja
podejmująca problem profilaktyki uzależnień; cel: promowanie konstruktywnych postaw,
zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych
jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków
oraz stosowania przemocy;
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12. Udział w ogólnopolskim programie społecznym: „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” – celem
programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie
świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom
wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko; adresaci
programu: uczniowie klas I – VI; (organizator: grupy wydawnicze: Polskapresse, sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, Media Regionalne, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wydawcy
dzienników regionalnych oraz Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie. Partnerem
Programu jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni).
Zrealizowano następujące zadania:
▪ wprowadzono program integracji nowych uczniów i rodziców (zrealizowany został
podczas ślubowania klasy I na uczniów naszej szkoły),
▪ zainicjowano przedsięwzięcie promujące ideę kibicowania fair play z udziałem co
najmniej 1/3 uczniów szkoły (zaproszenie do naszej szkoły zawodników klubu piłkarskiego
WKS „Gryf” Wejherowo) – listopad 2011r.
▪ przeprowadzono konkurs na zaprojektowanie przebrania kibica – październik 2011r.
▪ przeprowadzono konkurs na kodeks fair play – 10 zasad kibica,
▪ przeprowadzono konkurs na hymn kibica flair play.
13. Udział w międzynarodowym programie edukacyjnym „BEZPIECZENSTWO I MOBILNOŚĆ
DLA WSZYSTKICH”(XII edycja) , którego celem jest edukowanie, uświadamianie zagrożeń i
propagowanie problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym; adresaci programu:
uczniowie klas IV – VI; (organizator: koncern Renault).
Zrealizowano następujące zadania:
▪ Szkolny Klub Bezpieczeństwa kontynuuje swoją działalność, na szkolnym serwisie
internetowym dzieli się relacjami z naszych działań,
▪ SKB otrzymał pakiety edukacyjne: „DROGA I JA”, z którego korzystali uczniowie klasy IV
przygotowując się do sprawdzianu na kartę rowerową, a uczniowie klas V- VI mogli
wykorzystać zdobyte informacje na wycieczce rowerowej, podczas której wysłuchali
pogadanek o bezpieczeństwie, odpowiednim wyposażeniu rowerów i odpowiednim stroju.
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14. Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej „BEZPIECZNE WAKACJE 2012” – w
ramach tej akcji na stronie internetowej szkoły został umieszczony baner informacyjny akcji
oraz przeprowadzone we wszystkich klasach lekcje na temat bezpiecznych wakacji.

15. Szkoła przystąpiła do projektu „BEZPIECZNA SZKOŁA”, który ma na celu przekazanie jak
najszerszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa internetowego najmłodszych użytkowników
oraz pobudzenie świadomości opiekunów na temat zagrożeń, na które narażone są dzieci, a
które mogą wpłynąć na ich rozwój (organizatorami są: Fundacja Dzieci Niczyje oraz firma
ArcaBit; honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
firma Microsoft. Sz).
Zrealizowano następujące zadania:
- I semestr: pogadanki na temat klasyfikacji zagrożeń, słowniczek pojęć,
- II semestr: projekcja filmu pokazującego z jakimi zagrożeniami komputerowymi można
się zetknąć w Internecie i jakich zasad przestrzegać, aby komputer był czysty (w klasach I –
III).
16. Udział w XX Finale WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 08.01.2012r.
(wolontariusze z naszej szkoły zebrali kwotę: 1.318, 06 zł).

17. Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza” 11/2011 pod patronatem MEN – 1/2012 –
zebraliśmy kwotę: 241,16 zł.

18. Zorganizowanie akcji pomocy dla mieszkanki Mieroszyna- Oliwii – grudzień 2011r.

19. Przeprowadzenie akcji „KOREK” – wsparcie dla Mikołajka (pieniądze zostaną
przeznaczone na rehabilitację chłopca).

20. Zorganizowanie szkolnej akcji: „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2011” – 16.09.2011r.

21. Zorganizowanie akcji: „Pomóżmy psiakom przetrwać zimę”.
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22. Przeprowadzenie akcji promującej ideę kibicowania fair play w ramach projektu SZKOŁA
BEZ PRZEMOCY (spotkanie z zawodnikami klubu piłkarskiego WKS Gryf Orlex WEJHEROWO);
cel akcji: pokazanie, że na polskich stadionach można bezpiecznie kibicować – 27.11.2011r.

23. Udział w społecznym programie „CZAS NA ZDROWIE” - w ramach tej akcji został
zorganizowany Dzień Sportu – 01.06.2012r. oraz odbyła się prezentacja filmowa połączona z
prelekcją pt: „Śmietnik w głowie”.
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