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Zestawienie zbiorcze realizacji programów, projektów i innowacji
w roku szkolnym 2012-13 I semestr
Lp.
1

Rodzaj
działania
Innowacja

Tytuł

Teatralne zmagania
z lekturą

2

Program
Ekonomiczny
Uniwersytet
Dziecięcy - EUD

3

Innowacja
Dbam o zdrowie i
przyrodę

4

Projekt
Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej

Opis

Osoba odpowiedzialna

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.

Jolanta Jasiuk

Projekt ma na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej uczniów klas 5-6 naszej
szkoły. EUD prowadzony jest przez Uniwersytet w Białymstoku Wydział
Ekonomii. W semestrze zimowym VII edycji uczęszczało 19 uczniów z klas 5a,
5b wraz z rodzicami. W ramach programu odbył się:
 Cykl 6 wykładów i warsztatów dla uczniów klas 5-6
 Cykl 6 wykładów dla rodziców
Zajęcia zakończyły się 6 grudnia 2012, uczniowie napisali test sprawdzający
wiedzę ekonomiczną.

Aneta Michalczuk

Głównym celem innowacji wprowadzanej w roku szkolnym 2012-13 jest
wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności i umiejętności w zakresie edukacji
ekologiczno-zdrowotnej. Rozwijanie dbałości o zdrowie własne i higienę
osobistą oraz kształcenie postaw profilaktycznych. Uczestnicy – dzieci z klas IIII przebywające w świetlicy szkolnej.

Małgorzata Jabłońska

Projekt NHEF realizowany jest w Białymstoku przez Kino Forum. Nauczyciele
wybierają cykl edukacyjny dla wieku i potrzeb uczniów. Tematyka jest
różnorodna. Cześć spotkań poświecona 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
5B – cykl „Młodzi w obiektywie”
4E, 4D – cykl „Kino współczesne”

Aneta Michalczuk
Teresa Walczuk
Piotr Matys
Bartosz Jurkowski

5

Innowacja
Śladami Polaków na
Syberii

6

Program
Dbam o zdrowie

7

Program
Super Wiewiórka –
przyjaciółka Oli i
Kuby

8

Program
Ortograffitti

9

Program

Ortograffitti
z Bratkiem

Innowacja stanowi kontynuację dotychczasowych działań mających na celu
poszerzenie wiedzy o świecie, przybliżeniu problemów społecznych,
kulturalnych i historycznych Syberii. Będziemy poznawać sylwetki Polaków,
którzy zostawili różnorodne ślady na Syberii oraz miejsca związane z ich
pobytem. Ponownie nawiążemy kontakt z mieszkańcami Białegostoku na
Syberii. Uczniowie poszerzą wiedzę poprzez praktyczne działanie. Będą śledzić
przebieg rajdu rowerowego, zorganizowanego przez p. Suchowierskiego i
zdobywać informacje o miejscach związanych z pobytem Polaków na Syberii.

Wiesława Kolosa
Ewa Puchalska
Janina Jabłuszewska
Barbara Buńko
Janina Szwatro

Program edukacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem programu
opracowanego przez PCK przy wsparciu Ministra Zdrowia jest szerzenie procesu
edukacji i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i uczestniczeniu w
kampanii edukacyjnej oraz promocje działań związanych z własnym
odżywianiem się. Cele:
1. Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania się wśród
dzieci
2. Kształtowanie szacunku dla własnego ciała i odpowiedzialności za nie
3. Rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką
prozdrowotną
Program obejmuje 10 zajęć. Klasy biorące udział w programie –
klasy 1b, 1c – 13 uczniów – prowadząca Dominika Kosewska
klasa 1a, 2d – 16 uczniów – prowadząca Anna Kaczanowska

Dominika KosewskaKozicka

Program edukacyjny PCK. Celem programu jest wykształcenie umiejętności
bezpiecznego zachowania się dzieci w różnych sytuacjach oraz wykształcenie
nawyków dbałości o bezpieczeństwo , higienę, tolerancje i pomoc potrzebującym
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program obejmuje 17 zajęć.
W programie bierze udział –
klasa „0” – 10 uczniów – prowadząca Dominika Kosewska
klasa 1a – 10 uczniów – prowadząca Małgorzata Jabłońska

Dominika KosewskaKozicka
Małgorzata Jabłońska

Program edukacyjno-ortograficzny Ortograffitti. Celem programu jest
podniesienie świadomości ortograficznej u uczniów, zwłaszcza tych ze
specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. W programie bierze udział – 1
uczeń z klasy 4D.
Celem programu jest wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
W programie bierze udział 3 uczniów z klasy 1a.

Małgorzata Jabłońska

Anna Kaczanowska

Małgorzata Jabłońska

10

Program profilaktyczno-wychowawczy, który ma na celu pomóc młodym
odbiorcom w poradzeniu sobie ze swoimi emocjami. Uświadomić im, jak ważne
jest szanowanie uczuć i przekonań drugiego człowieka. Program obejmuje 40
zajęć. W programie bierze udział
klasa 1b – 23 osoby, piątek godz. 13.30-14.30 – prowadząca Anna Kaczanowska
klasa I c – 21 osób – prowadząca Agnieszka Krokos

Anna Kaczanowska
Agnieszka Krokos

Program ma za zadanie nauczyć dzieci i młodzież korzystania z mediów,
konstruktywnego myślenia i odbierania informacji. W programie bierze udział
klasa IIc – 10 osób.

Agnieszka Krokos
Anna Kaczanowska

Program ogólnopolski propagujący rozwój chóralistyki szkolnej, objęty
patronatem Ministra Kultury. W szkole powołano 46 osobowy chór uczniów klas
II, który bierze udział w miejskich przeglądach muzycznych: kolęd i pastorałek,
pieśni patriotycznej oraz w koncercie wigilijnym w białostockim hospicjum.
Program trwał w okresie IX-XII 2012r.

Małgorzata Klepacka
Elżbieta Lipiszko

Świerszczykowy
Klub Pożeraczy
Liter

Ogólnopolski program wydawnictwa Nowa Era propagujący wśród uczniów klas
II rozwój czytelnictwa. Uczniowie zdobywają odznaki Klasowego Pożeracza
Liter, Doskonałego Pożeracza Liter oraz Najdoskonalszego Pożeracza Liter.

Małgorzata Klepacka
Julita Gregorczuk

Pierwsza Pomoc

Ogólnopolski program pod patronatem PCK propagujący wśród uczniów klas IIII bezpieczeństwo. W trakcie 8 lekcji uczniowie korzystają z materiałów
dostarczonych przez organizatora i poznają właściwe zachowania sytuacjach
niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu.

Małgorzata Klepacka
Julita Gregorczuk

Śniadanie daje moc

Program ogólnopolski wspierający zdrowy styl żywienia. W listopadzie
świętowany jako Dzień Zdrowego Śniadania, kiedy to dzieci samodzielnie
przygotowywały zdrowy posiłek.

Małgorzata Klepacka
Elżbieta Lipiszko
Jolanta Jasiuk
Elzbieta Grodzka
Marzanna Szpiczko
n-le klas I-VI

Program
Strażnicy Uśmiechu

11

Program
Młodzi w mediach –
włącz się

12

Program
Śpiewająca Polska

13

Program

14

Program

15

16

Program

Program
Mleko z klasą

17

Program
Owoce i warzywa w
szkole

Ogólnopolski program propagujący systematyczne spożywanie mleka w szkole
w celu poprawy kondycji zdrowotnej uczniów. W programie biorą udział
wszyscy uczniowie szkoły, z klas 0-VI.
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.

n-le klas I-III

18

Program

19

Innowacja

20

21

Elżbieta Grodzka
Ewa Safarewicz

Witamy w
Bajkolandii –
podróże po świecie

Celem programu jest oswojenie uczniów z matematyką. Zajęcia są
multimedialnym repetytorium z matematyki. W programie bierze udział klasa
IIIc i III a.
Głównym celem innowacji skierowanej do uczniów klas I-III przebywających w
świetlicy szkolnej jest rozpowszechnianie czytelnictwa oraz zapoznanie z
wybranymi państwami, z których pochodzą omawiane bajki.
Czas realizacji: rok szkolny 2012-13.

Małgorzata Jabłońska

Cała Polska czyta
dzieciom

Głównym celem programu realizowanego w świetlicy szkolnej jest zachęcenie
uczniów do czytania książek. Czas realizacji: rok szkolny 2012-13.
Szkolny koordynator: Małgorzata Jabłońska

Pozwólmy
zwierzętom żyć tam,
gdzie się urodziły

Ogólnopolski projekt uwrażliwiający uczniów na wagę problemu wymierania
wielu gatunków zwierząt. Ma on na celu uświadomienie problemu nielegalnego
handlu rzadkimi gatunkami, kształcenie postaw świadomych konsumentów.
Czas realizacji: rok szkolny 2012-13.

Wiesława Kolosa
Lidia Rode
Agnieszka Sasinowska

Śladami
zapomnianych
zakątków
Białegostoku

Projekt artystyczno-edukacyjny. Głównym celem jest utrwalenie w pamięci
uczniów śladów dawnej historii Białegostoku, poznawanie jego historii,
kształcenie zdolności artystycznych i fotograficznych poprzez różne działania i
konkursy.

ElzbietaSorkowska
Agnieszka Wyrwa

Celem tego programu innowacyjnego jest zmiana zachowań niepożądanych w
grupie rówieśniczej w ciągu 3 lat nauki w klasach I-III. W programie biorą udział
klasy :
Ib – Marzanna Szpiczko
I c – Agnieszka Wyrwa
II c – Elżbieta Lipiszko
Innowacja ma na celu zmotywowanie uczniów do lepszej nauki i zachowania.
Obejmuje 6 obszarów, w których pożądane zachowania nagradzane są znaczkami
MAX – medalami.

Marzanna Szpiczko
Agnieszka Wyrwa
Elżbieta Lipiszko

Przyjaciele Zippiego jest programem międzynarodowym, którego realizacja ma
na celu propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowia psychicznego uczniów.
Uczy jak należy zachowywać się w trudnych sytuacjach i z kim współpracować.
Przyjacielem dzieci w zabawie jest patyczak Zippi, przebywający w klasowym
terrarium.

Jolanta Jasiuk

Kosmikus –
wyprawa po wiedzę

Program

Projekt

22

Projekt

23

Program
Zachowanie na
miarę

24

Innowacja
Znaczki
motywacyjne - MAX

25

Program
Przyjaciele Zippiego

Małgorzata Jabłońska

Jolanta Jasiuk
Ewa Safarewicz

26

Wojewódzki
Konkurs
Plastyczny

PODLASIE – Mnie
ta ziemia od innych
droższa…

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 oraz Podlaski
Kurator Oświaty. 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;
rozwijanie umiejętności plastycznych przez stosowanie różnych technik i
form plastycznych;
prezentacja możliwości twórczych;
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na
terenie województwa podlaskiego. Do konkursu można zgłosić wyłącznie prace
wcześniej nie publikowane. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć
osobiście do dnia 28 marca 2013 roku. Prace oceniane będą w dwóch
kategoriach:
I. kategoria: formy płaskie - np. rysunek, malarstwo, wycinanka, collage,
grafika warsztatowa, itp.
II. kategoria: formy przestrzenne – np. rzeźba, ceramika, konstrukcja
przestrzenna, wyrób ze słomy, wikliny, skóry, bibułki, pisanka, haft, robótka
ręczna, witraż, itp.
z uwzględnieniem grup:
• uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
• uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
• uczniowie klas I – III gimnazjum
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbędzie się 24
maja 2013r. o godz. 10.00 w Galerii Slendzinskich w Białymstoku.
Jury Konkursu:
 Zbigniew Świdziński – MDK Białystok
 Jolanta Kunicka – WOAK Białystok
 Małgorzata Jaroma – Galeria ART Jaroma
 Robert Jóźwiak – Prezes Stowarzyszenia SP5
 Bogdan Wróbel – dyrektor ZS nr 5 Białystok
 Elżbieta Sorkowska – ZS nr 5 Białystok
 Jolanta Jasiuk – ZS Nr 5 Białystok
 Ewa Safarewicz – ZS Nr 5 Białystok

Aneta Michalczuk
Jolanta Jasiuk
Ewa Safarewicz
Renata Grzybowska

Podsumowanie
Rodzaj działania
Innowacja
Program
Projekt
Konkurs Wojewódzki

Świetlica szkolna
2
7
-

Klasy I-III
2
9
1
-

Klasy IV-VI
1
2
3
1

W bieżącym roku szkolnym 2012-13 w I semestrzerozpoczęto realizację 5 innowacji pedagogicznych, 18 programów edukacyjnych oraz 2 projektów.
Styczeń 2013r..

Sprawozdanie opracowała
Aneta Michalczuk

