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SZKOLNE PROGRAMY, PROJEKTY 

ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Nazwa projektu/programu Realizatorzy: 

organizacje młodzieżowe, 

koordynatorzy. 

Innowacja pedagogiczna „Aktywny i twórczy 

obywatel – edukacja medialna, prawna i europejska”.  

 

 

Autorstwo i realizacja: Michał Mojski 

Adresaci: uczniowie klasy 3A 

Projekty upamiętniające ważne święta państwowe, 

resortowe, szkolne, m.in.: 

➢ Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” 

➢ Narodowe Święto Niepodległości (udział w akcji 

„Szkoła do hymnu”) 

➢ Dzień Patrona Szkoły 

➢ „BohaterOn”  (upamiętnienie bohaterów historii XX 

w.) 

➢ Akcja „Żonkile” (upamiętnienie wybuchu powstania 

w getcie warszawskim) 

➢ Akcja „Światło wolności” (upamiętnienie ofiar stanu 

wojennego i osób prześladowanych przez reżim 

komunistyczny) 

➢ w hołdzie zmarłym nauczycielom i absolwentom 

szkoły (opieka nad grobami nauczycieli szkoły) 

➢ Klasy II 

Opiekunowie: wychowawcy klas II 

➢ Samorząd Uczniowski 

Opiekunki: Anna Dobroch, Sylwia 

Szczygielska, Małgorzata Kintop 

Adresaci: wszyscy uczniowie 

„Pomagam” - projekty realizowane w ramach 

szkolnego wolontariatu, m.in.: 

➢ „Polacy Rodakom” – zbiórka produktów dla 

Polaków z kresów wschodnich 

➢ Dzień dawstwa szpiku  (we współpracy z fundacją 

DKMS) 

➢ „Pomoc dla Ukrainy” – zbiórka produktów, kwesta 

SK PCK 

➢ Adopcja wilka szarego (we współpracy z fundacją 

WWF) 

➢ Projekt misyjny „Zbieram to w szkole”  

➢ Zbiórka pieniężna na leczenie brata absolwenta 

szkoły 

➢ Nakarm psa z OLX 

➢ Zbiórka karmy dla stowarzyszenia „Podaj łapę” 

➢ Szkolne Koło Wolontariatu 

Opiekun: Agnieszka Zaniewicz 

➢ Młodzieżowi Liderzy w „Kościuszce” 

Opiekun: Monika Łukasik 

➢ SK PCK 

Opiekun: Ewa Malejka 

➢ Samorząd Uczniowski 

Opiekunki: Anna Dobroch, Sylwia 

Szczygielska, Małgorzata Kintop 

➢ katecheci 

Program profilaktyczny „Tydzień bez nałogów”  

➢ koncert profilaktyczny z udziałem Lecha Dyblika 

(uczniowie klas I); 
➢ konkurs na plakat promujący styl życia bez alkoholu, 

narkotyków czy dopalaczy (uczniowie klas I); 

➢ konkurs na najciekawszy esej poruszający problem 

używania substancji psychoaktywnych przez 

młodzież (uczniowie klas I); 

➢ przegląd artystyczny pod hasłem „Talent Mam” 

(chętni uczniowie). 

➢ Młodzieżowi Liderzy w „Kościuszce” 

Opiekun: Monika Łukasik 

Adresaci: p.w. uczniowie klas I 

Program profilaktyczny „Nie pal i nie truj innych”. 

➢ lekcje z wychowawcą z wykorzystaniem filmów 

edukacyjnych pod tytułem: „Nie spal się na starcie!” 

➢ Młodzieżowi Liderzy w „Kościuszce” 

Opiekun: Monika Łukasik 

Adresaci: p.w. uczniowie klas I 
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(uczniowie klas I);                                                                                                                                                       

➢ konkursy: na logo antynikotynowe, na limeryk 

antynikotynowy (uczniowie klas I); 

➢ happening połączony z obchodami Światowego Dnia 

bez Papierosa, podczas którego przeprowadzono dla 

chętnych uczniów internetowy konkurs „Test wiedzy 

na temat szkodliwości palenia”.  
Projekt „Młodzieżowi Liderzy w >Kościuszce<”. 

➢ organizacja konkursów promujących zdrowy styl 

życia 
➢ 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 
➢ lekcje na temat savoir vivre we wszystkich klasach 

pierwszych. 

➢ Młodzieżowi Liderzy w „Kościuszce” 

Opiekun: Monika Łukasik 

Program edukacyjno - profilaktyczny „Dzień szkoły bez 

przemocy”  

(promocja stylu życia wolnego od zachowań 

agresywnych, wolnego od przemocy; nauka otwartości i 

życzliwości wobec innych ludzi oraz podstawowych 

zasad savoir vivre). 

➢ lekcje na temat zasad kulturalnego zachowania się w 

różnych sytuacjach życiowych i społecznych 

(uczniowie klas I); 

➢ konkurs „Test wiedzy na temat zasad savoir vivre” 

(uczniowie klas I); 

➢ konkurs: „Wybieramy osobowość kulturalną w naszej 

klasie” (uczniowie klas II);  

➢ happening połączony z obchodami Światowego Dnia 

Życzliwości (uczniowie wszystkich klas) 

➢ Młodzieżowi Liderzy w „Kościuszce” 

Opiekun: Monika Łukasik 

Adresaci: p.w. uczniowie klas I i II 

 

Program profilaktyczny „Znajdź sposób na siebie” 

realizowany we współpracy z Fundacją Arka Noego z 

Gliwic:  

➢ warsztaty realizowane przez certyfikowanego 

instruktora terapii uzależnień, prezesa Fundacji Arka 

Noego z Gliwic,  

➢ spotkanie z Tomaszem Sobanią, pisarzem, biegaczem 

i podróżnikiem. 

Koordynator: Monika Łukasik 

Adresaci: uczniowie czterech klas I 

Warsztaty profilaktyczne: 

➢ czterogodzinne warsztaty profilaktyczne we 

współpracy z Fundacją Praesterno z Lublina  

Koordynator: Monika Łukasik 

Adresaci: uczniowie klas II 

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka  Koordynator: Agnieszka Zaniewicz 

Realizacja: wychowawcy klas 

Adresaci: wszyscy uczniowie 

Akcje informacyjne, happeningi związane z 

profilaktyką zdrowotną 

➢ „Wybierz życie – pierwszy krok” – profilaktyka 

zakażeń HPV i raka szyjki macicy  [klasy I i IIIg] 

➢ „Pierwszy dzwonek – nie! dla meningokoków” 

[kasy I] 

➢ „Covid 19” – profilaktyka zakażenia wirusem SARS 

➢ Koordynator: pielęgniarka szkolna 

Iwona Warowna – Makosz 

➢ Samorząd Uczniowski 

Opiekunki:  Anna Dobroch, Sylwia 

Szczygielska, Małgorzata Kintop 

Adresaci: wszyscy uczniowie 
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– COV-19 [wszyscy uczniowie] 

➢ Światowy Dzień Zespołu Downa 

➢ Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

➢ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

➢ promocja idei krwiodawstwa i transplantologii 

Maraton Pisania Listów Amnesty International Koordynatorzy: Anna Kozioł, Michał 

Mojski 

Adresaci: chętni uczniowie  

„Moja szkoła”  

➢ nauka hymnu szkoły 

➢ lekcje i akcje informacyjne na temat historii szkoły 

➢ konkurs wiedzy o szkole 

➢ Samorząd Uczniowski 

Opiekunki:  Anna Dobroch, Sylwia 

Szczygielska, Małgorzata Kintop 

Adresaci: uczniowie klas I) 

Happeningi, akcje informacyjne: 

➢ Dzień Bezpiecznego Internetu 

➢ Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

➢ Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

➢ Samorząd Uczniowski 

Opiekunki:  Anna Dobroch, Sylwia 

Szczygielska, Małgorzata Kintop 

Adresaci: wszyscy uczniowie 

„Być jak Eugeniusz Kwiatkowski – ekonomia jak z 

płatka” (projekt finansowany przez NBP) 

➢ Koordynator: Michał Mojski 

Adresaci: uczniowie klas 1A, 3A, 

harcerze 

Projekty „Bezpieczne wakacje” , „Handel ludźmi” 

 

➢ Samorząd Uczniowski 

Opiekunki:  Anna Dobroch, Sylwia 

Szczygielska, Małgorzata Kintop 

Adresaci: wszyscy uczniowie 

➢ wychowawcy klas 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ➢ Koło Przyjaciół Biblioteki 

Opiekunki: Edyta Lipińska, Małgorzata 

Kintop, Marzena Szczygielska 

 


