
Projekty, programy, akcje, kampanie

nazwa programu/
projektu/ akcji /

kampanii

cel ogólny realizatorzy
/koordynatorzy

adresaci termin

Europejski Tydzień
Świadomości Dysleksji
(kampania)

Propagowanie
skutecznych sposobów
podnoszenia
świadomości uczniów z
trudnościami w nauce
czytania i pisania.

Zespół PPP uczniowie klas I - VIII 4 - 10 październik

Światowy Dzień Zdrowia
Psychicznego (akcja)

Przekazanie informacji o
dużym
rozpowszechnieniu
zaburzeń i chorób
psychicznych oraz
wskazanie instytucji
pomocowych.

Zespół PPP uczniowie klas I - VIII 11 październik

Europejski Dzień
Logopedy (akcja)

Rozpowszechnianie
wiedzy logopedycznej,
stworzenie warunków do
szybkiej rzetelnej
informacji, konsultacji i
diagnozy.

Zespół PPP uczniowie klas I - VIII 6 marca

Międzynarodowy Dzień
Zapobiegania Przemocy
wobec Dzieci (kampania)

Uświadamianie, że nie
można wykazywać się
bierną postawą w chwili
gdy jesteśmy świadkami
krzywdzenia innych.

Zespół PPP uczniowie klas I - VIII listopad 2021r.



Czytanie Interaktywne dla
uczniów z problemami w
czytaniu z udziałem
wolontariuszy (projekt)

Doskonalenie
umiejętności mówienia i
czytania dla uczniów
mających problemy, a
przede wszystkim dla
dzieci z grupy ryzyka
dysleksji.

Zespół PPP
/wolontariusze -
uczniowie klas VIII

uczniowie klas I - VIII od października 2021r. do
maja 2021r.

Szkolne Dni Profilaktyki
(projekt)

Uświadomienie uczniom,
że szeroko pojęta
profilaktyka to zdrowy styl
życia, dobre
funkcjonowanie w sferze
emocjonalnej, fizycznej i
społecznej.
Przeciwdziałanie
zachowaniom
ryzykownym oraz
utrwalanie właściwych
postaw.

Zespół PPP uczniowie klas I - VIII marzec /kwiecień 2022

Międzynarodowy Dzień
Praw Człowieka (akcja)

Przybliżenie praw i
wolności człowieka.

Zespół PPP uczniowie klas I - VIII 10 grudnia

Wspieramy relacje-
odporność psychiczna
uczniów i nauczycieli
(projekt społeczny)

Wsparcie uczniów i
nauczycieli w ramach
pomocy psychologiczno -
pedagogicznej w obliczu
przedłużającej się
epidemii Covid19 .
Stworzenie bazy
praktycznych materiałów

Zespół PPP uczniowie klas I - VIII od sierpnia

Szkolna Interwencja Wprowadzenie w życie Zespół PPP uczniowie klas I - VIII od października 2021r. do



Profilaktyczna (program) szkoły spójnego systemu
przeciwdziałania,
używania substancji
psychoaktywnych.
Zwiększenie umiejętności
nauczycieli w zakresie
podejmowania interwencji
ukierunkowanej na
udzielenie pomocy i
wsparcia uczniowi i jego
rodzicom w
rozwiązywaniu
problemów.

czerwca 2022r.

Zachowaj Trzeźwy Umysł Ograniczenie
podejmowania przez
dzieci i młodzież
zachowań ryzykownych.
Kształtowanie wśród
uczniów i ich rodziców
umiejętności dostrzegania
własnych zalet.

Zespół PPP uczniowie klas I - VIII maj/ czerwiec 2022r.

Trzymaj Formę 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
indywidualną i wolny

Zespół PPP uczniowie klas V-VIII do końca marca 2022



wybór jednostki.

Porozmawiajmy o zdrowiu
i innych zagrożeniach

zapobieganie używaniu
substancji
psychoaktywnych, w
szczególności nowych
narkotyków, przez osoby
młode. kształtowanie
umiejętności
podejmowania decyzji
odnośnie własnego
zdrowia i poczucia
odpowiedzialności za
dokonywane wybory
związanych ze zdrowiem.

Zespół PPP uczniowie klas  VII II półrocze 2021/2021

Pierwszaki poznają
ważne znaki (akcja)

Uświadomienie uczniom
znaczenia prawidłowego
korzystania z chodnika i
bezpiecznego poruszania
się po ulicy w drodze do
szkoły i ze szkoły,
poznanie podstawowych
znaków drogowych
pionowych i poziomych.

Zespół PPP uczniowie klas I czerwiec 2022r.

Wychowanie przez
czytanie (program Cała
Polska czyta dzieciom)

Wspieranie rozwoju
moralnego młodzieży
oraz promocja
czytelnictwa i
wartościowej literatury.
Uczniowie zapoznają się

Joanna Stawicka
Katarzyna Jarosz

klasa Va i Vc,
klasa Vb

wrzesień - listopad 2021 r.



z uniwersalnymi
wartościami moralnymi
poprzez lekturę
opowiadań

Godziny Wychowawcze
ze Światem - PAH

Zapoznanie uczniów z
bieżącymi wydarzeniami
na świecie oraz
wartościami takimi jak
solidarność, godność
ludzka czy
sprawiedliwość.
Kształtowanie postawy
otwartości i
odpowiedzialności.

K. Jarosz, J.
Emilianowicz, A. Wels,
J. Stawicka, M.
Andrzejewska

kl. 5b, 5a, 6b, 8c, 4e rok szkolny 2021/22

Program InstaLing dla
Szkół

Rozwijanie słownictwa
ucznia. Ćwiczenie
ortografii.

K.Jarosz kl.5b, 6b,7g rok szkolny 2021/22

Uniwersytet Dzieci-
projekt - Lekcje z
emocjami. Jak dbać o
swój nastrój.

Rozwijanie u uczniów
inteligencji
emocjonalnej.Rozpoznaw
anie i oswajanie własnych
emocji

M. Szemlij kl.5c rok szkolny 2021/2022

Szkolna akcja pisania
listów w ramach akcji
Amnesty International

Maraton Pisania Listów-
akcja na rzecz obrony
praw człowieka

M. Szemlij klasy VIII rok szkolny 2021/2022

Akcja BohaterOn-
Fundacja Rosa i Fundacja
Sensoria

Uczniowie mają okazję
poznać uczestników
powstania
Warszawskiego

zespół historii oraz E.
Cichoń ( I-III) ,
wychowawcy świetlicy

cała społeczność szkolna rok szkolny 2021/2022



Szkolne działania w
ramach akcji Młodzi w
akcji+ - Centrum Edukacji
Obywatelskiej

Jak zaplanować ,
przeprowadzić działania
na rzecz mojej klasy,
szkoły i społeczności
lokalnej

M. Szemlij klasy VIII rok szkolny 2021/2022

Akcja społeczno -
edukacyjna Żonkile;;
zajęcia warsztatowe
online  - Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin w
Warszawie

Kształtowanie wiedzy i
pamięci historyczna,
wrażliwości i tolerancji
wobec innych ludzi, ras i
religii;

zespół historii społeczność szkolna rok szkolny 2021/2022

Muzeum w pudełku-
Muzeum Historii Żydów
Polskich Polin

Kontakt z obiektem
historycznym, uczniowie
uczą się o elementach
historii i kultury Żydów
Polskich

Iwona Cedro klasy IV- VI rok szkolny 2021/2022

Bieg po zdrowie Zwiększenie wiedzy na
temat szkodliwości
palenia tytoniu oraz
zapobieganie inicjacji
tytoniowej wśród dzieci
i młodzieży

Zespół PPP we
współpracy z
nauczycielem w-f

klasy IV

Higiena naszą tarczą
ochronną

Kształtowanie
umiejętności dbania o
higienę osobistą(częste
mycie rąk) jako jeden z
czynników ochrony przed
zachorowaniami np.
(Covid-19)

Wioletta Woś klasy I-III



Ogólnopolski Projekt
Edukacyjny ,,Europa i ja”

Przybliżenie uczniom klas
pierwszych wiedzy na
temat Holandii.

Katarzyna
Wodnicka-Sałacińska
Katarzyna Koopman

klasy I- dzieci
uczęszczające do
świetlicy szkolnej

październik 2021-maj
2022

Projekt ,,Adoptuj Statek” Przybliżenie uczniom klas
pierwszych wiedzy na
temat pracy na statku i
zawodu marynarza

Katarzyna
Wodnicka-Sałacińska

klasy I-dzieci
uczęszczające do
świetlicy szkolnej

rok szkolny 2021/2022

Przygotujmy lepszy świat Pokazanie dzieciom, że
ich codzienne wybory
żywieniowe mają
znaczenie dla nich i dla
naszej planety.

Marta Dubowik I-III październik 2021-marzec
2022

MegaMisja Podnoszenie wiedzy i
kompetencji cyfrowych
uczniów z
uwzględnieniem
zachowania
bezpieczeństwa w
Internecie.

Helena Banaś klasy I-II rok szkolny 2021/2022

Uniwersytet Dzieci Rozbudzanie w
dzieciach pasji i
pomaganie im
odkrywać własne
zainteresowania

H. Banaś, M
Kwiatkowska,
C.Słupecka, J. Kobylska

klasy I-III rok szkolny 2021/2022

Międzynarodowy Projekt
Edukacyjny Kreatywne

Inicjowanie i promowanie
dziecięcej twórczości

J. Kobylska - koordynator 1b, 1d rok szkolny 2021/2022



prace plastyczne plastycznej.
Kształtowanie postaw
proekologicznych.

Chrońmy Perły Bałtyku Podwyższenie poziomu
świadomości społecznej
w zakresie ochrony
ekosystemów Morza
Bałtyckiego

E.Cichoń - koordynator , klasy : 3c,3e,3a,2b,1a,2c wrzesień/ październik
2021

Akademia Przyszłości Pomoc dziecku w
pokonywaniu własnych
słabości

W.Woś klasy I-VI rok szkolny 2021/2022

Akademia Bezpiecznego
Puchatka

Edukacja i poprawa
bezpieczeństwa dzieci,
które rozpoczynają swoją
naukę w szkole.
Wytworzenie u dzieci
naturalnych sposobów
unikania i reagowania na
zagrożenia.

klasy I-III rok szkolny 2021/2022

Kubusiowi Przyjaciele
Natury

Jego celem jest
proekologiczna edukacja.
Dzieci nauczą się
troszczyć o środowisko
naturalne, poznają
podstawowe zasady
ekologii i dowiedzą się,
dlaczego warto jeść
owoce i warzywa oraz
poznają korzyści płynące
z ruchu.

J. Dalmaczyńska -
koordynator

klasy I-III rok szkolny 2021/2022



Czytanie ma moc-
program czytelniczy

Rozbudzenie
zainteresowań
czytelniczych. Wyrabianie
nawyku korzystania z
bogactwa literatury.

J. Kobylska - koordynator 1b, 1d rok szkolny 2021/2022


