Lepsza szkoła
Program realizowany jest na lekcjach języka polskiego i matematyki wspólnie z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.
Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, cykliczne badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
przygotowanie do końcowego egzaminu.

Realizatorzy programu: Hanna Chojnowska, Maria Krasnodębska, Marzena Wołynko, Piotr Bartnik, Bożenna Przybysz,
Paweł Skup, Edyta Wysokińska z klasami od IV do VIII.

Junior Media
W ramach programu jest prowadzone kółko dziennikarskie, wydawana jest gazetka szkolna „Byle do Dzwonka”,
promowane są nowe media i ich kreatywne wykorzystanie.

Realizator programu: pani Marzena Wołynko z klasami VIIIa i VIIb.

Insta.Ling
Program przyczynia się do zwiększenia zainteresowania nauką języków obcych przy wykorzystaniu platformy.
Realizatorzy: pani Katarzyna Matusik, pani Anna Piotrowska, pan Konrad Chromiński z klasami od III do VIII.

Trzymaj formę!
Program corocznie realizowany jest wspólnie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Ma na celu promocję zdrowego
stylu życia.
Realizator: pani Jolanta Kowalik z klasami IV i VII.

Szachy w szkole
Zajęcia szachowe mają na celu ogólny rozwój inteligencji dzieci, poprawę umiejętności arytmetycznych, kształcenie
umiejętności krytycznego myślenia. Program jest realizowany w roku szkolnym 2021/2022.
Realizatorzy: pan Paweł Skup z klasą V.

Umiem pływać
Program powszechnej nauki pływania jest finansowany przez Ministerstwo Sportu. Umożliwia uczniom uczestnictwo w
zajęciach pozalekcyjnych na basenie. Zakłada nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
przeciwdziałania

wadom

postawy,

uczy

bezpiecznego

korzystania

z

akwenów.

Realizatorzy: panowie Tomasz Gmiter, Maciej Kucharczyk, Marek Okrasa, Mariusz Sandurski z dziećmi z klas I-II.

Spójrz inaczej
Program profilaktyczny przeznaczony dla wychowawców oddziałów do pracy
wychowawczej

z

uczniami.

Jego

celem

jest

zapobieganie

powstawaniu

negatywnych zachowań dzieci i młodzieży, uczenie rozumienia siebie i innych,
rozpoznawania

i

zaspokajania

własnych

potrzeb,

wyrażania

emocji.

Realizatorzy: wychowawcy klas I – VIII, pedagog szkolny

Uniwersytet Dzieci. Ciekawskie Pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?
Program zapewnia uczniom wszechstronny rozwój społeczny i rozbudza naturalną ciekawość poznawczą uczniów. Celem
zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych, przyrodniczych
i informatycznych.
Realizator: pani Dorota Wasążnik z klasą Ib

Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych
Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Będzie on
realizowany w latach 2021 – 2023. Cele szczegółowe projektu to rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów oraz
kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
W grudniu odbył się konkurs, w którym wzięło udział 556 uczniów z całej Polski. Wśród 45 laureatów znajdują się dwie
osoby z klasy IIb.

Realizator: pani Ewelina Siwińska
Uczestnicy: uczniowie klasy IIb

Kreatywne myśli mam, bo w gry planszowe gram
Celem innowacji jest motywowanie uczniów do twórczego spędzania wolnego
czasu. Gry planszowe wspierają prawidłowy rozwój dzieci i rozwijają wyobraźnię.
Uczą samodzielnego rozwiązywania problemów, kształtują umiejętność pracy
w zespole. Wzmacniają też więzi międzyludzkie i pomagają walczyć ze stresem.
Realizator: pani Katarzyna Jarnińska z klasą IIIb

Wspólnie wygrajmy wrażliwość
Celem projektu jest rozwijanie empatii, przełamywanie krzywdzących stereotypów i
promowanie praw osób

z zespołem Downa. Uczniowie, poprzez media

społecznościowe, poznają bliżej dziecko z zespołem Downa (w naszym przypadku
prawie 5-letnią Nelkę z Borzęcic) i otwierają się na nową relację.
Realizator: pani Kamila Orłowska z klasą Vb

Współpraca z grupą szkolną z Valsoldy we Włoszech
Współpracujemy z włoskimi uczniami wspólnie z grupą ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Węgrowie. W projekt zaangażowani są uczniowie klasy 5a i 5b (grupa 10 osób).
Realizator: pan Mariusz Biernat z klasami Va i Vb

Rozwój kompetencji językowych uczniów
Adresatami są uczniowie klasy 3d. Innowacja rozpoczęła się w roku szkolnym
2020/2021 z zamiarem jej kontynuowania w następnych latach, do klasy VIII
włącznie. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i języka niemieckiego
odbywają się raz w tygodniu. Innowacja ma na celu poszerzenie kompetencji
językowych uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Realizatorzy: panowie Konrad Chromiński i Mariusz Biernat
Uczestnicy: klasa 3d

Pamiętnik przygód

Innowacja ma na celu promowanie czytelnictwa oraz kształtowanie umiejętności pisania, które sprzyjają rozwijaniu
zdolności poznawczych dzieci. W pamiętniku często pojawiają się opisy uczuć, przeżyć oraz refleksje uczniów.

Realizatorzy: panie Katarzyna Czarnacka, Aleksandra Jarmulińska,
Monika Elgas
Uczestnicy: uczniowie klasy IIIa, IIIb i IIIc

Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych
W ramach innowacji prowadzone są zajęcia rozwijające z języka angielskiego i z matematyki oraz zajęcia rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne z panią pedagog. Innowacja rozpoczęła się w roku szkolnym 2020/2021. Zajęcia dla
uczniów odbywają się raz w tygodniu.
Realizatorzy: panie Aleksandra Iwaneczko, Marzenna Rusjan, Edyta Szczęśniak
Uczestnicy: klasy IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IVb

