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 PROGRAMY, AKCJE i KAMPANIE  

 

(które realizowała szkoła w roku szkolnym 2010/2011): 

 

 

• „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA” – program edukacyjny, przygotowany przez Biuro 

Prewencji  i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę 

Maspex, który pomaga dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, 

drodze do szkoły oraz w szkole. 

Działalność Klubu: przekazanie uczniom klasy I wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na 

drodze, w domu, w szkole, w czasie zabawy;  

- uczniowie podpisali zgodę na udział w zajęciach, które zawisły na klasowym „Drzewie 

ważnych spraw”; 

- uczniowie otrzymali broszury informacyjne dla rodziców oraz książeczki: „Dołącz do 

Klubu Bezpiecznego Puchatka”; 

- uczniowie tworzyli gazetki tematyczne; 

 

• „GÓRA GROSZA” – XI edycja – organizatorem akcji jest Towarzystwo „Nasz DOM” –                           

w szkole powstała Komisja „Góry Grosza”, zebraliśmy fundusze na pomoc dzieciom 

wychowującym się poza własną rodziną (zebraliśmy 347,75 zł), klasa III otrzymała tytuł 

„KLASA Z KASĄ”; 

 

• „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” – V edycja programu – nasza szkoła opracowała KODEKS 

SZKOŁY BEZ PRZEMOCY i podejmuje konkretne działania, które zapobiegają agresji, 

zorganizowano DZIEŃ BEZ PRZEMOCY w szkole (podczas Festynu szkolnego); 

 
 

• „BEZPIECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH” – międzynarodowy program edukacyjny 

zorganizowany przez Renault, którego celem jest edukowanie, uświadamianie zagrożeń                          

i propagowanie problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym – w naszej szkole 

powstał Szkolny Klub Bezpieczeństwa; należą do niego uczniowie z klas IV – VI; 
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otrzymaliśmy dostęp do specjalnego serwisu internetowego, gdzie dzielimy się relacjami 

z naszych działań i pobieramy stamtąd materiały edukacyjne; każdy członek SKB 

obowiązkowo ukończył program multimedialny: „Bezpieczeństwo dla wszystkich”; został 

zbadany stan bezpieczeństwa wokół szkoły; odbyło się spotkanie z policjantem; 16 i 20 

maja 2011r. odbyło się w szkole Święto Rowerzysty; 

 

• „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU” – program edukacyjny dla klas I-III 

zorganizowany przez KUPS (Krajową Unię Producentów Soku), którego celem jest 

kształtowanie od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych, 

polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców lub soku – w szkole zostały 

przeprowadzone ankiety oraz miniquiz z wiedzy o zdrowym odżywianiu, uczniowie 

otrzymali książeczki a rodzice ulotki edukacyjne;  

 

• SZKOŁA Z KLASĄ 2.0” – projekt ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania 

z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu – 

uczniowie i  nauczyciele naszej szkoły zachęcani są do wykorzystywania nowoczesnych 

technologii, które rozwijają umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego 

korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce (w projekcie bierze udział 

klasa V, opracowano KODEKS SZKOŁY Z KLASĄ); 

 

• W dalszym ciągu realizujemy program: „Maluchu razem bezpieczniej” ; 

 

• Międzynarodowa AKCJA „GWIAZDKOWA NIESPODZIANKA” – akcja charytatywna, 

polegająca na docieraniu z paczkami świątecznymi do dzieci ze środowisk najuboższych 

lub poszkodowanych przez los – dla 26 najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły 

(wytypowanych przez nauczycieli i pedagoga szkoły) zorganizowano w szkole Wigilię, 

podczas której dzieci otrzymały paczki świąteczne; 

 

• Przedświąteczna AKCJA „CHOINKI NADZIEI” – akcja charytatywna zorganizowana przez 

Fundację Ekologiczną ARKA, której celem jest  promowanie wolontariatu dzieci                                      

i młodzieży w domach pomocy społecznej – uczniowie naszej szkoły udali się do Domu 

Pomocy Społecznej w Pucku z „symboliczną” choinką i przedstawili spektakl „Jasełka”; 
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• Akcja organizowana przez  Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (19 finał ); 

 

• Akcja Pomocy dla chorej Oliwii, mieszkanki Mieroszyna – szkoła zorganizowała zbiórkę 

podarunków i nawiązała  współpracę z Towarzystwem „Nasz Dom”, w celu pozyskania 

środków finansowych (uzyskano 400 zł); 

 

• VII Dzień Dobrych Uczynków - akcja społeczna, której przewodnim hasłem jest „dobre 

uczynki dla ludzi, zwierząt i środowiska” – wystawienie spektaklu w Domu Pomocy 

Społecznej w Pucku pt. „Opowieść papieskiego gołębia” w oparciu o prezentacją 

multimedialną 

 

• W ramach propagowania ogólnopolskiej  akcji „Cała Polska czyta dzieciom” od 

02.03.2011r. do 08.06.2011r. (w środy) dzieciom z oddziału przedszkolnego czytano 

fragmenty znanych baśni. 

 

Szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2010/2011 do: 

5  programów, wzięła udział w  7  akcjach i kampaniach o zasięgu ogólnopolskim 

       

 


