
Harmonogram działań zaplanowanych do realizacji projektu „ W zdrowym ciele – dociekliwy umysł” w ramach programu Erasmus +
SP nr 3  w Zielonce

Termin Działanie Osoba
odpowiedzialna

Cel

05.2016 Zakup urządzeń do siłowni 
zewnętrznej fnansowanych z 
szkolnej akcji sprzedaży 
makulatury i funduszy RR

Eliza Korościk • wzmocnienie  i stworzenie nowych obszarów do współpracy między uczniami, 
nauczycielami i rodzicami 

• kształtowania nawyku aktywności fzycznej w celu budowania pozytywnego obrazu 
własnej osoby jako uczestnika aktywności fzycznej

06.2016 Dni sportu Iza Milewska • kształtowania nawyku aktywności fzycznej w celu budowania pozytywnego obrazu 
własnej osoby jako uczestnika aktywności fzycznej

• wykorzystanie umiejętności nauczycieli z zakresu nauczania zagadnień związanych z 
promocją zdrowego stylu życia

Cały okres
trwania 
projektu

Eksperyment przyrodniczy Dominik Marszał, 
Bogusława Kulczycka

• kształtowanie postawy badawczej i posługiwania się rozumowaniem naukowym
• rozbudzanie i wzmacnianie ciekawości świata oraz pozytywnych emocji i postaw 

względem przyrody
• kształtowanie całościowego patrzenia na przyrodę i procesy w niej zachodzące oraz 

świadomości istnienia zależności w świecie przyrody.
• kształtowanie świadomości na temat funkcjonowania własnego organizmu oraz 

świadomości, że człowiek podlega prawom przyrody
09.2016 Zaproszenie wolontariuszy z 

międzynarodowego 
wolontariatu AISEC

Małgorzata Zawisza • stworzenie nowego obszaru do współpracy szkoły z międzynarodowym wolontariatem 
rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim przez uczniów i 
nauczycieli

• stworzenie okazji do uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata
• zwiększenie postaw otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności poprzez 

poznawanie różnorodnych kultur
• wprowadzanie elementów CLIL na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym

10.2016 Rekreacyjny wyjazd 
nauczycieli 

Monika Stachowicz
Iza Milewska

• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i poznanie technik dotyczących budowania 
pozytywnych relacji w zespołach

• kształtowanie pozytywnych  nawyków w sferze aktywności fzycznej
• poznanie metod nauczania bazujących na doświadczaniu i pedagogice przygody

11.2016 Spotkanie z wioślarkami Joanna Zielenkiewicz • promowanie nawyku aktywności fzycznej w celu budowania pozytywnego obrazu 
własnej osoby jako uczestnika aktywności fzycznej

12.2016 Spotkanie z niepełnosprawną 
malarką 

Dorota Roszkowska-
Jakóbczak

• stworzenie nowych obszarów do współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
• poznanie nowych strategii wspierania uczniów o specjalnych potrzebach



12.2016 Kiermasz Adwentowy Rada Rodziców • Wzmocnienie  obszarów współpracy między uczniami, nauczycielami, rodzicami i 
środowiskiem rękodzielników lokalnych

• rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
2016-2017 Szkolne akcje charytatywne w

formie kawiarenek (na rzecz: 
akcja Adopcja Serca, Fundacji 
Tara, ofar trzęsienia Ziemi 
we Włoszech, domu dziecka 
nr 9 w Warszawie, 
Świąteczna paczka dla 
Polaków na kresach, nakrętki 
na zakup wózka 
inwalidzkiego, przytulisko dla 
psów w Zielonce)

Samorząd szkolny • kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich (uczeń jednostką społeczności)
• Wzmocnienie  obszarów współpracy między uczniami, nauczycielami, rodzicami i 

organizacjami zewnętrznymi

Na 
bieżąco

Wprowadzanie elementów 
CLIL na pierwszym i drugim 
etapie edukacyjnym

Nauczyciele 
uczestniczący w 
szkoleniach 
językowych

• rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim przez uczniów i 
nauczycieli

• podnoszenie wymiaru europejskiego szkoły

2016-2017 Stworzenie językowych 
kącików czytelniczych w 
klasach 1-3 oraz biblioteczki 
dla klas 4-6

n-ciele uczestnicy 
szkoleń językowych

• Podnoszenie kompetencji językowych  uczniów i nauczycieli

2016/17 Spotkania z dietetykiem w 
klasach

Eliza Korościk • wprowadzenia wyższych standardów dotyczących wychowania uczniów zdrowych,  
aktywnych i sprawnych fzycznie

• wyrobienie pozytywnych nawyków w sferze zdrowego odżywiania
03.2017 Spotkanie z dietetykiem – 

warsztaty dla nauczycieli
Dominik Marszał • rozwijanie umiejętności planowania osobistego rozwoju w sferze zdrowego żywienia, 

niezbędnego do efektywnego nauczania w tym obszarze
• pozyskiwanie metod do bardziej efektywnego realizowania treści zawartych w szkolnych 

programach dotyczących zdrowia i aktywnego trybu życia
• wyrobienie pozytywnych nawyków w sferze zdrowego odżywiania

04-
06.2017

Rozruch poranny Iza Milewska • Kształtowanie właściwych nawyków aktywności fzycznej

06. 2017 Spotkanie z 
niepełnosprawnym 
ultramaratończykiem

• stworzenie nowych obszarów do współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
• poznanie nowych strategii wspierania uczniów o specjalnych potrzebach



09.2017 Korespondencja z uczniami 
szkoły podstawowej W Anglii

Małgorzata Zawisza • Podnoszenie kompetencji językowych  uczniów
• Pogłębienie wiedzy o zwyczajach i życiu rówieśników w innym kraju

8-9.10 
2017

Wyjazd rekreacyjny 
nauczycieli

Iza Milewska • Kształtowanie właściwych nawyków aktywności fzycznej
• Podnoszenie kompetencji TIK wśród nauczycieli

09 – 12. 
2017

TIK – lekcje z wykorzystaniem
tabletów

Nauczyciele szkoły • doskonalenie umiejętności  nauczycieli w pracy z wykorzystaniem TIK , 
• w szczególności  urządzeń mobilnych podczas lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych

20.11.
2017

Dzień  z językiem angielskim Małgorzata Zawisza • Podnoszenie kompetencji językowych  uczniów i nauczycieli

I sem. 
roku szk. 
2017/18

Zabawy ruchowe 
śródlekcyjne

Nauczyciele szkoły • Kształtowanie właściwych nawyków aktywności fzycznej

11.2017 Warsztaty z dietetykiem dla 
klas 6-7 dotyczące zdrowego 
odżywiania się 

Dominik Marszał • Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych

11.2017 Szkolenie dla nauczycieli 
z edukacji pedagogiki 
przyrody

Dominik Marszał • Kształtowanie właściwych nawyków aktywności fzycznej
• Indywidualizacja metod pedagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 
• o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Wzbogacanie warsztatu metodycznego nauczycieli

11-
12.2017

Tańce na przerwach Eliza Korościk • Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych
• Rozładowanie energii oraz stresu spowodowanego szkołą

1.12.
2017

Festwal europejski Małgorzata Zawisza • Zapoznanie uczniów z wybranymi krajami europejskimi, przełamywanie stereotypów i 
barier, przybliżenie  kultury i obyczajów innych krajów

• podnoszenie wymiaru europejskiego szkoły
12.2017 Dzień Niepełnosprawnych – 

wystawa plakatów  dotycząca
niepełnosprawnych  polskich 
olimpijczyków 

Monika Stachowicz • uwrażliwienie uczniów na kweste niepełnosprawności
• poznanie nowych strategii wspierania uczniów o specjalnych potrzebach


