Zestawienie zbiorcze realizacji programów, projektów i innowacji
w roku szkolnym 2015/16, I semestr
Lp

Rodzaj
działania

Tytuł

1
Innowacja

Teatralne zmagania
z lekturą

2
Innowacja
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Program

Znaczki
motywacyjne - MAX
Bezpieczny Internet
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Opis
Innowacja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród uczniów klasy 1a. Do
swoich działań zaprasza też rodziców. Polega na comiesięcznym opracowywaniu
lektury w formie zabaw, rebusów czy zagadek, a wszystko okraszone jest
działaniami teatralnymi.
Innowacja ma na celu zmotywowanie uczniów do lepszej nauki i zachowania.
Obejmuje 6 obszarów, w których pożądane zachowania nagradzane są znaczkami
MAX – medalami.
Projekt był realizowany w okresie do 15.12.2015 r. jako zadanie publiczne
realizowane przez Fundację Odkrywców Innowacji oraz Fundację Drabina
Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Celem realizacji zadania było podniesienie za pomocą działań edukacyjnych
świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni,
przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i
bezpiecznego korzystania z Internetu.

Jolanta Jasiuk
Ewa Safarewicz
Mariola Łupińska

Projekt ma na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej uczniów klas 4-6 naszej
szkoły. EUD prowadzony jest przez Uniwersytet w Białymstoku Wydział
Ekonomii. W semestrze zimowym XIII edycji uczęszczało 8 uczniów z klas 4-6
wraz z rodzicami. W ramach programu odbył się:
 Cykl 6 wykładów i warsztatów dla uczniów klas 4-6
 Cykl 6 wykładów dla rodziców
Zajęcia zakończyły się w grudniu 2015r., uczniowie napisali test sprawdzający
wiedzę ekonomiczną.

Aneta Michalczuk

Helena Dobosz
Elżbieta Sorkowska
Agnieszka Wyrwa
n-le klas I-VI

Program

Ekonomiczny
Uniwersytet
Dziecięcy - EUD

Innowacja

Przez teatr ku Bogu

Celem innowacji jest zbliżenie dzieci do Boga poprzez teatr, uczniowie
przygotowują krótkie przedstawienia teatralne.

Program

Mleko z klasą

Ogólnopolski program propagujący systematyczne spożywanie mleka w szkole w
celu poprawy kondycji zdrowotnej uczniów. W programie biorą udział wszyscy
uczniowie szkoły, z klas I-VI.
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Osoba
odpowiedzialna
Jolanta Jasiuk

7
Program
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Program
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Owoce i warzywa
w szkole
Mam kota na
punkcie mleka

Innowacja

Korrida –
walka z bykami

Wojewódzki
Konkurs
Plastyczny

PODLASIE – Mnie
ta ziemia od innych
droższa…
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IV edycja

11

Miejski
Konkurs
Plastyczny

III
edycja
Miejskiego
Konkursu
językowo
–plastycznego
„ Mind maps”
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Projekt

Jeż swój zwierz

Ogólnopolski program propagujący systematyczne spożywanie owoców i warzyw
w szkole. Ma na celu dostarczanie porcji witamin młodym organizmom poprzez
spożywanie surowych owoców i warzyw, które uczniowie bezpłatnie otrzymują w
szkole przez cały rok szkolny.
Celem programu jest propagowanie wśród dzieci – uczniów klas I-III idei picia
mleka , korzystania z jego przetworów ze względu na wysokie wartości odżywcze
- wapń, białko, witaminy.
Koordynator szkolny Jolanta Jasiuk. Udział biorą klasy I-III z wychowawcami
Innowacją objęte są klasy 1a, 1b, 1c. Polega ona na przeprowadzeniu cyklu
codziennych zajęć: wprowadzających, utrwalających i rozszerzających
wiadomości ortograficzne uczniów , które pomogą dzieciom usystematyzować
wiedzę, utrwalić , a przede wszystkim umieć stosować ją w praktyce.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa
nr 5 w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 w
Białymstoku. Patronat honorowy sprawuje Wojewoda Podlaski, Marszałek
Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku. Celami Konkursu są:
promocja województwa podlaskiego;
kształtowanie patriotyzmu lokalnego;
zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu;
zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i architektoniczne Podlasia;
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
W I sem przygotowano dokumentację projektową , uzyskano honorowe patronaty,
ogłoszono konkurs na stronie internetowej szkoły, przesłano informacje emeilowe
do 1500 szkół woj. podlaskiego.
CELE KONKURSU:
Umożliwianie uczniom kreatywnego zaprezentowania umiejętności językowych;
Utrwalanie i poszerzanie słownictwa w języku angielskim;
Zainteresowanie uczniów tworzeniem map myśli (wyrazowych) jako jednej z
technik logicznego organizowania i efektywnego uczenia się słownictwa;
Rozwijanie umiejętności poprawnego pisania w języku obcym;
Zachęcanie do podejmowania twórczych i kreatywnych działań;
Kształcenie zdolności plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik;
FORMAT PRACY I TECHNIKA:
Prace na płaszczyźnie, w technice dowolnej, format A3 i A4,
Konkurs realizowany jest we współudziale z wyd. MacMillan

n-le klas I-III

Projekt skierowany jest do uczniów klas II sp. Głównym celem jest ochrona jeży –
lubianego ssaka, obecnie zagrożonego wyginięciem.

Izabela Klubowicz

Jolanta Jasiuk

Jolanta Jasiuk
Marzanna Szpiczko
Agnieszka Wyrwa

Aneta Michalczuk
Jolanta Jasiuk
Ewa Safarewicz
Renata Grzybowska
Jerzy Okrasiński

Renata Pawlak
Jolanta Jasiuk
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Projekt

Kamizelka

Program

Sprzątanie świata

Program

Dzieci świata
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Program

Planeta Energii
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Program

Zachowanie na
miarę

Szkolny projekt mający na celu zaprojektowanie kamizelki dla chóru szkolnego
wykorzystywanej na uroczystościach jako uzupełnienie stroju galowego.
Działania w projekcie:
1. Organizacja Szkolnego Konkursu Plastycznego dla całej rodziny pod
hasłem „Kamizelka SP 5”
2. Organizacja szkolnej wystawy publicznej nagrodzonych w konkursie
projektów.
3. Plebiscyt na najlepszy projekt kamizelki wśród rodziców
4. Wykonanie ostatecznego projektu kamizelki dla chóru szkolnego – stroju
reprezentacyjnego szkoły
5. Przygotowanie dokumentacji do realizacji działania.
Akcja ekologiczna mająca na celu uświadomienie uczniom jak ważna jest dbałość
o środowisko i segregacja odpadów.

Aneta Michalczuk
Jerzy okrasiński
Katarzyna Breczko
Ela Sorkowska
Jolanta Jasiuk

Urszula Newel

Projekt ogólnopolski realizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Celem Wiesława Kolosa
było przybliżenie codziennego życia rówieśników z wybranych państw.
J. Jabłuszewska
Działania:
E. Puchalska
1. wystawa prezentująca dzieci świata na korytarzu
2. kącik literatury w bibliotece szkolnej z wybranych państw świata
3. lekcja godzin wychowawczych w wybranych klasach
4. prezentacja ciekawostek o rówieśnikach z innych państw i czytanie ich
bajek przez uczniów klasy 5a i 5c dzieciom ze świetlicy i klas I-III
5. przesłanie informacji na ogólnopolską konferencję ORE o
dotychczasowych działaniach w ramach Edukacji Globalnej (z lat 2012-15)
Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i racjonalnego użytkowania
energii elektrycznej w tym źródeł jej wytwarzania i roli w życiu codziennym oraz
niebezpieczeństw jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń
elektrycznych.

Julita Gregorczuk

Celem tego programu innowacyjnego jest zmiana zachowań niepożądanych w
grupie rówieśniczej w ciągu 3 lat nauki w klasach I-III. Ma ona na celu
motywowanie uczniów do właściwego zachowania , przestrzegania wcześniej
ustalonych zasad, dzieci uczą się konsekwencji oraz nieuchronności przed
konsekwencjami zachowania społecznie nieakceptowanego oraz nagrody i
wzmocnienia za zachowanie godne naśladowania. W programie biorą udział klasy
I-III

Agnieszka Wyrwa
Marzanna Szpiczko
Ewa Panasewicz
Ela Lipiszko
Monika Kalinowska
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Program

Rozśpiewany
Białystok
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Program

Kulturalna Klasa

20

Program

Akademia
Bezpiecznego
Puchatka
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Innowacja

Nauczanie wartości

22
Projekt

Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej

Projekt

Świat w którym żyję

23

Uczniowie klas I i II uczestniczyli w projekcie miejskim , którego celem jest
kultywowanie wśród dzieci zamiłowania do śpiewu poprzez systematyczne
uczestnictwo w cotygodniowych zajęciach chóralnych, a następnie prezentowanie
swojego dorobku na forum środowiska lokalnego przy okazji uroczystości,
przeglądów, konkursów.
Program ma na celu integrację klasy oraz wdrożenie do wspólnego dbania
wszystkich uczniów o przestrzeganie ustalonych zasad i norm obowiązujących
podczas lekcji , przerw i pobytu na stołówce szkolnej.
Jest to program ogólnopolski. Celem którego jest propagowanie zasad
bezpieczeństwa wśród uczniów klas I, utrwalenie przez pierwszoklasistów wiedzy
o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać
czas w domu, w szkole i w czasie zabaw.
Innowacją objęte są wszystkie klasy I. Ma ona na celu zapoznanie dzieci z
zachowaniami, rzeczami ważnymi, cennymi i pożądanymi. Przedstawienie
wychowankom życiowych kompasów, map, drogowskazów uwrażliwienie i
wdrożenie umiejętności dostrzegania ludzkich ocen, decyzji i wyborów. Innowacja
składa się z trzech bloków tematycznych: szacunek, uczciwość i
odpowiedzialność. W bieżącym roku szkolnym położony zostanie nacisk na
następujące wartości: samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, optymizm.
Projekt NHEF realizowany jest w Białymstoku przez Kino Forum. Nauczyciele
wybierają cykl edukacyjny dla wieku i potrzeb uczniów. Tematyka jest
różnorodna. Cześć spotkań poświęcona jest zagadnieniom filmoznawczym i
audiowizualnym, część zagadnieniom kulturowym i społecznym. Projekt pozwala
na realizację różnych elementów podstawy programowej edukacji filmowej. Cykl
obejmuje 9 comiesięcznych spotkań – lekcja i seans filmowy. Klasy biorące udział
w projekcie 4c, kl. I-III
Kontynuacja projektu ‘Powrót do korzeni”. Celem jest współpraca i podtrzymanie
kontaktów z Polakami żyjącymi na Syberii (Tomsk i okolice).
Działania w I sem:
 wybór przez przedstawicieli Polonii Tomskiej najciekawszych prac
literackich napisanych przez uczniów SP5, przetłumaczenie ich na j.
rosyjski i publikacja w formie książki
 organizacja przyjazdu do Białegostoku na 5 dni nauczycieli i uczniów z
Tomska na Syberii. Grupą opiekowała się p. W. Kolosa.
 uroczysta akademia , podsumowanie konkursu, część artystyczna
przygotowana przez uczniów SP5 i gości
 korespondencja między uczniami i nauczycielami
 organizacja na korytarzu I piętra wystawy zdjęć.

Małgorzata Klepacka

Dominika KosewskaKozicka
Dominika KosewskaKozicka

Dominika KosewskaKozicka

Teresa Walczuk
Małgorzata Klepacka
M. Kalinowska

Wiesława Kolosa
Ewa Puchalska
Janina Jabłuszewska
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Program

Śpiewająca Polska

Projekt

It’s Teatre Time
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Program

Mały Mistrz

Program

Umiem pływać
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Program

Lepsza szkoła
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Projekt

Na wspólnej ziemi
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Projekt

Ochrona bociana
białego
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Konkurs
międzyszkolny

32

Program

Bohaterowi bajek
Andersena, Tuwima,
Brzechwy
Muzealne spotkania

Program ogólnopolski propagujący rozwój chóralistyki szkolnej, objęty
patronatem Ministra Kultury. Celem jest propagowanie zamiłowania do muzyki i
rozwijanie zdolności śpiewaczych wśród dzieci i młodzieży w szkołach polskich
poprzez naukę, koncerty, przeglądy, konkursy. W programie biorą udział
uczniowie klas I i II.
Jest to konkurs teatralny w języku angielskim o zasięgu wojewódzkim. Konkurs
obejmuje prezentacje teatralne i adresowany jest do uczniów klas 4-6 SP.
Jest realizowany przy współpracy z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku i
objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.
I etap – ogłoszenie konkursu, rejestracja uczestników
II etap – kwalifikacja zespołów teatralnych do występu laureatów
III etap – uroczysty finał
Program wprowadzający uczniów w tajniki poszczególnych dyscyplin sportowych
na poziomie klas I pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji
wczesnoszkolnej. Program ogólnopolski trwający 3 lata.

Program mający na celu naukę pływania dla uczniów klas I- III
Element ogólnopolskiego projektu edukacyjnego prowadzonego przez wyd. GWO.
Celem programu jest badanie poziomu wiedzy matematycznej uczniów klas 4-6.
Projektem objęte są klasy 4 – sprawdzian ‘na wejściu”. sprawdzian półroczny,
sprawdzian na wyjściu. oraz klasy 6 – sprawdziany próbne szóstoklasisty.
Projekt historyczny
Zajęcia dla uczniów prowadzone i z udziałem pana Mikołaja Pietruczuka,
poznanie historii Białegostoku i relacji polsko - zydowskich
Celem projektu było wyrobienie właściwych postaw młodego ekologa wobec
zwierząt. W ramach projektu dzieci podjęły próby wykonania 8 zadań mających na
celu usystematyzowanie wiadomości o bocianie białym.
Konkurs międzyszkolny prowadzony przez świetlicę szkolną, organizowany przez
p. Jabłońską i Serokin mający na celu popularyzację czytelnictwa oraz zapoznanie
dzieli z literaturą znanych pisarzy świata i polskich
Celem jest uczestnictwo w cyklu zajęć muzealnych w Muzeum Historycznym w
Białymstoku dostosowanych do możliwości poznawczych uczniów. Zajęcia te
mają na celu zapoznanie dzieci z historią miasta w sposób czynny, wykorzystując
ich naturalną ciekawość.

Małgorzata Klepacka

Agnieszka Iwanicka
Barbara Twarowska

M. Miluska
B. Wierzchucka
A. Tryburska
M. Klepacka
G. Wiśniewska
A. Wyrwa
M. Szpiczko
Jolanta Jasiuk
Aneta Michalczuk
Janina Jabłuszewska

Katarzyna Breczko
Barbara Buńko
Izabela Klubowicz
Grażyna Fiłonowicz
Małgorzata Jabłońska
Monika Serokin
Agnieszka Wyrwa
Marzanna Szpiczko
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Program

Kibice meczy
Jagiellonii
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Program

W krainie prądu
elektrycznego Energa

Program

Świat przyrody
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Program

Bezdomniaki
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Program

Mali patrioci
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Program

Targi Młodego
Odkrywcy
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Program

Integracja uczniów
klas I

Projekt

Czytelnictwo

41

Konkurs
międzyszkolny

Rośliny i zwierzęta
chronione

42

Konkurs
Wojewódzki
Program

Boże Narodzenie w
oczach dzieci
Śniadanie daje moc

35

40

43

Celem programu jest kształtowanie właściwej postawy kibica, kultury ,
kibicowania, patriotyzmu lokalnego, związanego ze wsparciem naszego zespołu
Jagiellonia.
Celem jest kształtowanie umiejętności zachowania i wykorzystania urządzeń
elektrycznych, poszerzenie wiedzy na temat nowych źródeł energii oraz ochrony
środowiska
Celem jest uczestnictwo w różnych formach zajęć o tematyce przyrodniczej,
- lekcje o owadach „pszczoły”
- bezkręgowce
- jeż
- bocian
Warsztaty na rzecz Ekorozwoju Agro
Celem jest wsparcie organizacji troszczących się o los bezdomnych zwierząt,

Agnieszka Wyrwa
Monika Serokin

Program którego celem jest krzewienie patriotyzmu i właściwej postawy do
postaci i miejsc historycznych,
Celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności o świecie

Agnieszka Wyrwa
Marzanna Szpiczko
Agnieszka Wyrwa
Marzanna Szpiczko
Jolanta Jasiuk
E/ Panasewicz

Spotkania z psychologiem z STO, celem którego było integracja społeczności
klasy I
Projekt ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród uczniów klasy II a
Działania:
1. zajęcie w bibliotece pedagogicznej dotyczące czytania i sztuk teatralnych
2. organizacja zajęć otwartych dla rodziców –Czarodziej Pim Pom
3. monitorowanie stanu czytelnictwa klasowego
4. wyjście do MPiKu i zapoznanie się z budową księgarni
Konkurs międzyszkolny prowadzony przez świetlicę szkolną, organizowany przez
p. Jabłońską mający na celu popularyzację zagadnień przyrodniczych, znajomości
roślin i zwierząt chronionych, kształtowaniu postaw ekologicznych wśród dzieci
Celem konkursu jest rozwój uzdolnień plastycznych dzieci oraz popularyzacja
tradycji bożonarodzeniowych
Program ogólnopolski propagujący zdrowy styl życia i odżywiania uczniów klas
młodszych.

Agnieszka Wyrwa
Marzanna Szpiczko
Ela Grodzka
Agnieszka Wyrwa
Marzanna Szpiczko
E. Panasewicz

Agnieszka Wyrwa

Julita Gregorczuk

Małgorzata Jabłońska

Helena Dobosz
Ela Sorkowska
n-le klas I-III

Podsumowanie
Zestawienie zbiorcze ilości wdrażanych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
Rodzaj działania
Innowacja
Program
Projekt
Konkurs wyższej
rangi
Razem

Nauczyciele
Świetlica szkolna
2

Nauczyciele
Klas I-III
4
19
3
1

Nauczyciele
Klas IV-VI
1
5
6
2

2

27

14

Razem
5
24
9
5

W I semestrze 2015/16 realizowanych jest w szkole 5 innowacji pedagogicznych, 24 programy edukacyjne oraz 9 projektów .
Ponadto w I semestrze Szkoła jest koordynatorem 5 konkursów wyższej rangi.
styczeń 2016r.

Sprawozdanie opracowała
Aneta Michalczuk
Lider WDN

