SZKOLNE PROGRAMY, PROJEKTY
ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Nazwa projektu/programu
Innowacja pedagogiczna „Aktywny i twórczy
obywatel – edukacja medialna, prawna i
europejska”.
Innowacja pedagogiczna „Historia – magistra vitae”
Projekt „Bezpieczne wakacje”
Projekty upamiętniające ważne święta państwowe,
resortowe, szkolne, m.in.:
 Dzień Edukacji Narodowej
 Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach
Wyklętych”
 Narodowe Święto Niepodległości
 Dzień Patrona Szkoły
„Pomagam” - projekty realizowane w ramach
szkolnego wolontariatu, m.in.:
 akcja na rzecz Hospicjum Dziecięcego na Litwie
 „Nakarm psa z OLX”
 zbiórka karmy dla zwierząt na rzecz fundacji „Podaj
łapę”

Realizatorzy:
organizacje młodzieżowe,
koordynatorzy.
Autorstwo i realizacja: Michał
Mojski
Klasa 2A
Autorstwo i realizacja: Michał
Mojski
Klasa 3B
 Samorząd Uczniowski
Opiekunki: Anna Dobroch, Anna
Niewęgłowska
 Klasy II
Opiekuni: wychowawcy klas II
 Samorząd Uczniowski
Opiekunki: Anna Dobroch, Anna
Niewęgłowska,

 Szkolne Koło Wolontariatu
Opiekun: Agnieszka Zaniewicz
 Młodzieżowi Liderzy w
„Kościuszce”
Opiekun: Monika Łukasik
 Samorząd Uczniowski
Opiekunki: Anna Dobroch,
Anna Niewęgłowska
Program profilaktyczny „Tydzień bez nałogów”
 Młodzieżowi Liderzy w
 konkurs na najciekawszą pracę pisemną poruszającą
„Kościuszce”
problem używania i uzależnienia od substancji Opiekun: Monika Łukasik
psychoaktywnych;
 konkurs na plakat profilaktyczny promujący styl
życia wolny od alkoholu i narkotyków.
Program profilaktyczny „Nie pal i nie truj innych”
 Młodzieżowi Liderzy w
 konkurs na limeryk antynikotynowy
„Kościuszce”
 konkurs na logo kampanii antynikotynowej
Opiekun: Monika Łukasik
 konkurs: “Test wiedzy na temat szkodliwości
palenia papierosów”
Projekt „Młodzieżowi Liderzy w >Kościuszce<”.
 Młodzieżowi Liderzy w
 organizacja konkursów promujących zdrowy styl
„Kościuszce”
życia
Opiekun: Monika Łukasik
 promocja życzliwych, pozytywnych relacji w szkole
i poza nią
 filmik promujący ofertę edukacyjną szkoły w
ramach kampanii informacyjnej adresowanej do
uczniów i rodziców szkół podstawowych
Program edukacyjno - profilaktyczny „Dzień szkoły  Młodzieżowi Liderzy w

„Kościuszce”
bez przemocy”
 zdalne lekcje savoirvivre w klasach I
Opiekun: Monika Łukasik
 konkurs "Wybieramy osobowość kulturalną w
naszej klasie" dla wszystkich klas drugich
 happening online połączony z obchodami
Światowego Dnia Życzliwości.
Koordynator: Monika Łukasik
Warsztaty profilaktyczne:
 dwugodzinne warsztaty dla wszystkich klas II po
gimnazjum prowadzone przez terapeutę uzależnień
ze stowarzyszenia Monar w Łęcznej
 czterogodzinne warsztaty profilaktyczne dla klas
drugich po szkole podstawowej we współpracy z
Fundacją Praesterno z Lublina
Koordynatorzy: Anna Kozioł,
Maraton Pisania Listów Amnesty International
Michał Mojski
Adresaci: chętni uczniowie klas I,
II, III i harcerze
Projekt regionalny “Patriotyzm na co dzień – Łuków Koordynator w szkole: Michał
2020” we współpracy z Muzeum Historii Polski, Mojski
Miejską Biblioteką Publiczną w Łukowie i partnerami.
Adresaci: 1C, 1F, 2A, 2C, 3B,
 zajęcia edukacyjne
harcerze
 quiz online “Kocham Łuków”.
Gry
historyczne
w
terenie
“Oświeceniowa Koordynator: Michał Mojski
Rzeczpospolita” (o Polsce w XVIII w.), Piastowsko - Adresaci: 1C, 1F, 2A, 2C
Jagiellońska Polska (o Polsce średniowiecznej)
Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury Koordynator: Małgorzata
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Krzeszowska
technologii
informacyjno-komunikacyjnych
–
„Aktywna tablica”.
Quiz online “Nie łam serca Konstytucji 2”
Koordynator: Michał Mojski
Adresaci: 1C, 1E, 1F, chętni
uczniowie
Quiz online “Dla Niepokornej Niepodległej” z okazji Koordynatorzy: nauczyciele
Święta Niepodległości
historii
Adresaci: chętni uczniowie,
harcerze

