
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

  

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT MEN "Godność, wolność, niepodległość" 

 

   Pod koniec sierpnia nasza szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego 

projektu MEN ,,Godność, wolność, niepodległość” realizowanego w ramach 

rządowego programu wieloletniego ,,Niepodległa”. Było to dla nas ogromnym 

wyróżnieniem, gdyż znaleźliśmy się wśród 257 szkół, które zostały wybrane 

spośród 2500. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań związanych 

z obchodami 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

PROGRAM "Klub Bezpiecznego Puchatka" 

  

   Pierwszoklasiści przystąpili do realizacji Programu "Klub 

Bezpiecznego Puchatka". Jest to kolejna edycja programu 

edukacyjnego, który wpisuje się w szczytną inicjatywę 

poprawienia bezpieczeństwa  najmłodszych uczniów klas 

podstawowych.  Program przygotowany jest przez firmę Maspex oraz markę 

Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy 

Głównej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant 

Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.  

   Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie 

unikania różnorodnych zagrożeń oraz odpowiedniego zachowania się  w każdej 

sytuacji. Dzieci razem z Puchatkiem uczą się, jak być bezpiecznym w domu, 

w szkole, na drodze i w czasie zabawy. Program edukacyjny "Klub Bezpiecznego 

Puchatka" realizują uczniowie pod opieką wychowawczyni Marii Paluch, która 

ma nadzieję, że uda im się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku 

zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. 

 

 



OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „Śniadanie Daje Moc” 

   Uczniowie klas I – VIII naszej szkoły kolejny rok 

uczestniczą w kolejnej edycji ogólnopolskiego 

programu „Śniadanie Daje Moc”. Program ten 

skupia się wokół 12 zasad zdrowego odżywiania. 

W czasie zajęć przyrodniczych, polonistycznych, 

matematycznych i ruchowych dzieci dowiadują się 

m. in. jak często powinno się jeść posiłki, z czego 

powinny się składać, jakie wykorzystywać rodzaje 

kasz, zbóż czy produktów nabiałowych do ich 

sporządzania oraz dlaczego picie wody jest tak ważne. Z okazji Dnia Śniadanie 

Daje Moc, który obchodzony jest 8 listopada, zachęciliśmy wszystkich uczniów 

i nauczycieli naszej szkoły do wspólnego świętowania. Z tej okazji w każdej 

klasie uczniowie pod opieką wychowawców przyrządzali śniadanie 

z przyniesionych z domu produktów. Następnie wszyscy wspólnie przy 

odświętnie nakrytych stołach skonsumowali przyrządzone śniadanie.  

 

PROGRAMY UNIJNE 

 

Projekt:  

„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu 

w Gminie Chorkówka” 

 

 Program Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole 

zostają zastąpione nowym  

Programem dla szkół! 

W ramach nowego programu dzieci będą:  

 otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne 

 brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę 

uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków 

żywieniowych itp. 


