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PROGRAMY, AKCJE i KAMPANIE  

  

                              (które realizowała szkoła w roku szkolnym 2012/2013): 

 

1.  Szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu edukacyjnego KLUB BEZPIECZNEGO 

PUCHATKA. Program ten służy poprawie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkoły 

podstawowej - kl. I. Przygotowywany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz 

z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i 

nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji  oraz Kuratoria 

Oświaty. 

Treść programu obejmuje następującą tematykę: 

• Bezpieczeństwo na drodze 

• Bezpieczeństwo w szkole 

• Bezpieczeństwo w domu 

• Bezpieczny odpoczynek 

Programem w szkole ostała objęta klasa I. Otrzymała ona  od Organizatorów pakiet 

materiałów edukacyjnych do realizacji zadań programu. 

W skład pakietu wchodzą: 

• materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć, 

• film edukacyjny na temat bezpieczeństwa, 

• książeczki dla uczniów „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”, 

• broszury informacyjne dla rodziców, 

• certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie. 

Po przeprowadzeniu zajęć oraz po przyniesieniu wypełnionych przez dzieci książeczek,                                

a także po udziale w Wielkim Teście Bezpieczeństwa – 19 – 23 listopad 2012 (nowość w tym 

roku), szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego 

Puchatka”. 
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2. Szkoła bierze udział w programie „Owoce w szkole” finansowanym przez Unię Europejską 

oraz ARR. W programie uczestniczy 40 uczniów z klas I – III. W ciągu roku szkolnego 

uczniowie otrzymywali przez 3 dni w tygodniu bezpłatne owoce i warzywa oraz soki 

owocowe. Codzienna porcja witamin i soli mineralnych wzbogaciła codzienny jadłospis 

naszych uczniów.  

Wychowawczynie klas I – III podjęły dodatkowe działania towarzyszące realizacji w/w 

programu (w I semestrze roku szkolnego 2012/2013): 

• odbyły się 3 zintegrowane zajęcia edukacyjne, mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów 

na temat zdrowego odżywiania, znaczenia spożywania owoców, utrwalenie zdrowych 

nawyków żywieniowych wśród uczniów, 

• we wszystkich klasach odbyły się zajęcia plastyczne dotyczące ulubionych przez dzieci 

owoców i warzyw oraz konkurs plastyczny „Aby zdrowym być”, 

• uczniowie przygotowali z pomocą rodziców i nauczycieli sałatki owocowo – warzywne                          

oraz wzięli udział w konkursie ogólnopolskim „Śniadaniowa klasa”, 

• uczniowie klasy III wykorzystując różne źródła informacji zgromadzili wiadomości na temat 

roli witamin w diecie dziecka i wykonali gazetkę „Witaminowe ABC w warzywach i owocach”. 

 

3. W roku szkolnym 2012/2013 realizowany jest w szkole program edukacji środowiskowej: 

„CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE… CZYLI JAK POKOCHAĆ PRZYRODĘ, ŻEBY ONA 

POKOCHAŁA NAS” (program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III, opracowany przez Zespół 

Edukacji i Udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego).  

Cykl 10 zajęć do zrealizowania w ciągu roku szkolnego nosi tytuł: „Chrońmy przyrodę we własnym 

otoczeniu”.  Program ten ma na celu zmobilizowanie dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska. 

W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 zrealizowano następujące zajęcia: 

• „Jesienne podróże. Poznajemy wędrówki zwierząt” – dzieci samodzielnie prowadziły 

obserwacje wędrówek zwierząt w najbliższym otoczeniu, opisywały ich trasy i sposoby  „, 

• „Poznajemy naszą rzekę” – dzieci poznały wybrane bezkręgowce wodne, poruszały                            

też problemy zanieczyszczeń wody oraz konieczności ochrony i oszczędzania zasobów 

wodnych, 

• „Jesienne i zimowe kłopoty zwierząt leśnych i polnych” – podczas tych zajęć dzieci 

zrozumiały rolę człowieka w środowisku przyrodniczym, 
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• „Czy zasypią nas śmieci” – cz. 1 i 2 – uczniowie uświadomili sobie własną odpowiedzialność 

za stan otoczenia, utrwalili zasady segregowania śmieci wg kategorii. 

 

4. Szkoła prowadzi działania w ramach programu „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”. 

W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 osiągnięcia, jakie udało się dokonać można 

podzielić na dwie grupy: „nauczyciel”, „koordynator”. 

„Nauczyciel” – przeprowadzono zadanie TIK – zorganizowano wycieczkę po Australii (Sydney) 

za pomocą mapy Google, odbyły się w klasie IV lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem 

komputerów. 

„Koordynator” – odbyły się w szkole spotkania organizacyjne, podczas których ustalono plan 

działania (systematyczne zwiększanie poziomu wykorzystywania TIK w uczeniu się                                      

i nauczaniu, utrwalenie zasad korzystania z nowych technologii w edukacji – Kodeks 2.0, 

kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu, kształcenie 

umiejętności współpracy w grupie). 

W dniu 12.12.2012r. odbyła się debata szkolna, w której wzięli udział uczniowie pod opieką 

koordynatora programu. Ustalono jasne i przejrzyste zasady Kodeksu Szkoły z klasą 2.0. 

(główne hasła: „Bądź bezpieczny w sieci”, „Nie kradnij z Internetu”, „Ucz się TIK”, „używaj 

Internetu do komunikacji z innymi”). 

 

5. Szkoła kontynuuje udział w programach profilaktycznych:  

• „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” (DLA KLASY IV), 

• „TRZYMAJ FORMĘ” (DLA KLAS IV – VI), 

• „ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” (DLA KLASY I), 

oraz przystąpiła do nowego programu dla klasy „0” – „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”. 

 

Celem programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” (organizator: Państwowa Inspekcja 

Sanitarna w Pucku) 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, radzenia sobie z problemami, 
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• uświadomienie nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy, 

• wzmocnienie poczucia własnej wartości.               

Działania (I semestr 2012/2013): 

- styczeń 2013: odczytanie listu do rodziców podczas zebrań z rodzicami, wykonano gazetkę 

szkolną informującą o programie, opracowano i przeprowadzono wstępną ankietę wśród 

uczniów klas IV, przeprowadzono zajęcia warsztatowe: „Poznajemy się”, „Naucz się mówić – 

nie”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Uwierz w siebie”. 

 

Celem programu „Trzymaj formę” (organizator: Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pucku) 

jest: 

• pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej                               

dla organizmu człowieka, 

• kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, 

odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną, 

• dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych                                            

na opakowaniach produktów spożywczych.  

Działania (I semestr 2012/2013): 

- październik 2012: odbyła się inauguracja programu, wprowadzono elementy taneczne,                            

gry  i zabawy muzyczne na hollu głównym podczas długich przerw międzylekcyjnych, klasy I – 

III wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Śniadaniowa klasa”,  

- listopad 2012: zorganizowano obchody „Światowego dnia żywności i walki z głodem”,  klasa 

VI zorganizowała akcję pt. „Podziel się kanapką”, 

- styczeń 2013: wykonano plakaty, odbyły się pogadanki na godzinach wychowawczych                           

w ramach akcji i konkursu plastycznego: „Mówię NIE napojom energetyzującym”, 

- luty 2013: omówione zostały zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa 

podczas ferii szkolnych (blok „Ciesz się zimą”) – pogadanki pedagoga, wykonano gazetkę, 

ogłoszono konkurs: „Zasady zdrowego żywienia”, odbyły się zajęcia sportowe podczas ferii 

szkolnych. 

 

Celem programu „Nie pal przy mnie proszę” (organizator: Państwowa Inspekcja Sanitarna                         

w Pucku) jest: 

• uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, 
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• 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.  

Działania (I semestr 2012/2013): 

styczeń 2013: zapoznano rodziców z treściami programu podczas zebrań z rodzicami, odbyły 

się zajęcia warsztatowe z uczniami: „Co to jest zdrowie?”, „Od czego zależy nasze zdrowie?” 

za pomocą metod aktywizujących, 

luty 2013: koordynator programu przeprowadził warsztaty pt. „Co i dlaczego szkodzi 

zdrowiu?”, „Co robić, gdy nasze życie jest zagrożone?”. 

 

Celem programu „Czyste powietrze wokół nas” (organizator: Państwowa Inspekcja 

Sanitarna w Pucku) jest: 

• zwiększenie poziomu wiedzy na temat szkodliwości aktywnego i biernego palenia, 

• kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, 

• uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. 

 

Szkoła przystąpiła do programu w II semestrze roku szkolnego 2012/2013. 

 

6. Szkoła wzięła udział w  XXI Finale WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 

13.01.2013r. – wolontariusze z naszej szkoły zebrali kwotę: 1.1148, 15 zł.  

 

7. Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował akcję „GÓRA GROSZA” – akcja trwała                         

od 26.11. do 07.12.2012r.  – zebraliśmy kwotę 330, 48 zł.  

 

8. Szkoła zorganizowała akcję charytatywną pomocy dla mieszkanki Mieroszyna- Oliwii pt. 

„Gwiazdka dla Oliwki” – akcja trwała od 07.12. do 18.12. 2012r., za zebrane pieniądze 

zakupiono: piłkę rehabilitacyjną, pampersy, prześcieradła, ręczniki kąpielowe, odzież, 

proszek, artykuły kosmetyczne i spożywcze; zebrano również dary w postaci: pościeli, 

prześcieradeł, kołder, poduszek, ręczników, skarpet, które zostały również przekazane. 
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9. Szkoła wzięła udział w kampanii TAPORI 2012 pod hasłem: „Aby dobrze się uczyć 

potrzebujemy…”(pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka przy wsparciu Ministra Edukacji 

Narodowej w ramach programu „Żyjmy z pasją”). 

Działania (I semestr 2012/2013):  

październik – listopad 2012: odczytano Listy Kampanii Taporii, stworzenie                                     

„Magicznej mikstury dobrej nauki”, wykonanie listów, plakatów, rysunków                                            

do  „Wielkiej Księgi Nauki” oraz gazetki na temat życia i twórczości Janusza Korczaka. 

grudzień 2012: otrzymanie dyplomu potwierdzającego udział szkoły w kampanii                                   

oraz broszury ze wspólnej pracy wszystkich szkół w Polsce. 

 

10.  W październiku 2012r. Samorząd Uczniowski szkoły zorganizował akcję pod hasłem: 

„Podziel się kanapką” w ramach „Światowego Dnia Żywności i Walki z głodem”. 

 

11. W grudniu 2012r. zorganizowano akcję „Paczka od Mikołaja”, w ramach której 

obdzielono paczkami dzieci z najuboższych rodzin. 

 

12. W dniu 05.10.2012r. Samorząd Uczniowski zorganizował akcję w związku ze „Światowym 

Dniem Zwierząt” – utworzono fotogalerię zwierząt, przypomniano uczniom, ze zwierzęta 

maja swoje prawa, przybliżono postać św. Franciszka, odbyły się pogadanki na przerwach 

międzylekcyjnych, rozpropagowano akcję Urzędu Gminy w Pucku: „Zaadoptuj psa”. 

 

13. We wrześniu 2012r. zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata – Polska” pod hasłem: 

„Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” – wykonano transparenty o tematyce ekologicznej, 

odbyła się prezentacja filmu: „SOS Ziemia”, uczniowie zostali zapoznani z zasadami segregacji 

odpadów, na korytarzu głównym szkoły zostały ustawione kosze do segregacji śmieci                             

w kolorach: zielony, żółty, niebieski, biały, odbył się happening ulicami Mieroszyna oraz 

sprzątanie terenu wokół szkoły oraz wytyczonych ulic naszej miejscowości. 

 

14. W październiku Samorząd Uczniowski zorganizował akcję „Agresji i przemocy mówimy 

NIE!” – powstała gazetka, na przerwach odbyły się pogadanki z udziałem wychowawców                          

i pedagoga szkoły, zaprezentowano uczniom obrazki z książki „Powiedz komuś” -  pani psycholog                                
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Elżbiety Zubrzyckiej, autorki programu „Bezpieczne dziecko”, przypomniano uczniom zasady Kodeksu 

„Szkoły bez przemocy”, który obowiązuje w naszej szkole, wychowawcy podpisali z uczniami 

kontrakty klasowe, uruchomiono na hollu zamkniętą skrzynkę: „Ważne sprawy i trudne pytania wrzuć 

do skrzynki zaufania”, wprowadzono w piątki na długiej przerwie gry i zabawy integrujące                                       

i rozładowujące napięcie emocjonalne – „Kolorowa i bezpieczna przerwa”, uruchomiono punkt 

konsultacyjny dla uczniów i rodziców Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka. 


