
Programy realizowane w roku szkolnym 2021/22 

 

1. Nazwa programu edukacyjnego: „Lepsza Szkoła” 
                     Projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego 

Adresat: klasa IV-VIII. 

Czas realizacji: rok szkolny 2021/22. 

Cele programu: obiektywna ocena postępów uczniów, możliwość porównania wyników 

poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i całej Polski. 

Oczekiwane rezultaty: 

• podniesienie poziomu wiedzy uczniów, 

• monitorowanie postępów uczniów 

 

2. Nazwa programu edukacyjnego: „Pamięć pokoleń” 

Projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie 

Adresat: klasy I – VIII. 

Czas realizacji: rok szkolny 2021/22. 

Cele programu: edukacja patriotyczna i obywatelska młodego pokolenia, kształtowanie 

szacunku dla świadectw i miejsc pamięci, uwrażliwienie uczniów na obowiązek 

pamięci  o uczestnikach walk o wolność i niepodległość oraz niewinnych ofiarach zbrodni 

totalitaryzmów. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

• zwiększenie zainteresowania wśród uczniów lokalną historią. 

 

3. Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego 

Puchatka” 

Adresat: klasa I.  

Czas realizacji: rok szkolny 2021/22. 

Cele programu: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa dzieci w czterech sferach: na drodze, 

w domu, w szkole oraz w Internecie..  

Oczekiwane rezultaty: 

• zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.  

 



4. Ogólnopolski program edukacyjny: „Trzymaj formę”  

Projekt edukacyjny  Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz Polskiej 

Federacji Producentów Żywności 

Adresat: klasy IV-VIII.                                                                                                                                  

Czas realizacji: rok szkolny 2021/22.  

Cele programu:  pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i 

aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowanie postaw i zachowań związanych 

z prawidłowym żywieniem, dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na 

opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich. 

Oczekiwane rezultaty: 

•  uczeń potrafi aktywnie wypocząć, zna higienę przygotowywania i spożywania 

posiłków,  pogłębia zainteresowanie problematyką prozdrowotną, przekazuje zdobytą 

wiedzę swojej rodzinie, rówieśnikom. 

 

5. Ogólnopolska akcja edukacyjna: „Dzieci uczą rodziców” 

 

Adresat: klasy I-III                                                                                                                                    

Czas realizacji: rok szkolny 2021/22 

Cele programu: zwiększenie świadomości o otaczającym świecie, pogłębienie wiedzy o 

bezpieczeństwie w szkole, w ruchu drogowym, w internecie, podczas zimowego oraz 

wakacyjnego wypoczynku, poszerzenie wiadomości o ekologii, historii Polski. 

Oczekiwane rezultaty: uczeń potrafi porozmawiać z rodzicami na temat bezpieczeństwa, 

ekologii, kultury i historii. 

 


