Zestawienie zbiorcze
realizacji programów, projektów i innowacji w I semestrze roku szkolnego 2017/18
załącznik nr 2
Lp

Tytuł

Rodzaj

Opis

Osoby realizujące

działania
1

2

Projekt

Interaktywne środki

W ramach projektu nauczyciele SP5 wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym do

A.Iwanicka

Erasmus +

przekazu służące

partnerskiej szkoły sportowej w Bułgarii. Zakupione zostały również pomoce

M.Kurnicka

nauczaniu i uczeniu

interaktywno-dydaktyczne służące realizowanym celom projektu oraz

R.Pawlak

się

wydrukowano folder promujący działania projektowe. Przeprowadzono szkolenia

P. Jurczykowska

dla nauczycieli i lekcje otwarte dla uczniów prezentujące wykorzystanie

A. Rynkiewicz

interaktywnych środków przekazu w nauczaniu. W listopadzie 2017 nauczyciele

J. Okrasiński

realizujący projekt zorganizowali konferencję miejską dot. realizowanego

B. Wróbel

projektu. Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa

M. Andraszek

wyniosła ponad 89 tys. zł

M. Łupińska

Maraton pisania

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach, kiedy przypada

P. Jurczykowska

listów

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia mobilizujemy ludzi

S. Lange

na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw

K. Sztok

Program

człowieka. W tym roku maraton odbył się w dniach 1-10.12.2017
Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie.
Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy
działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by
walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat. W tym
roku podczas Maratonu pisaliśmy listy w sprawie obrońców i obrończyń praw
człowieka z 10 państw.

3

Projekt

Oto jest…

Oto jest…. - projekt poświęcony przestrzeni wybranych miast , celem projektu jest

M. Rogala

poznawanie miast z różnych stron świata , kultury, sztuki, wybrane potrawy

J. Piesiecka

związane z danym krajem
4

Projekt

Edukacja Globalna

Projekt „Uczymy ( się) razem dla świata „ skierowany jest do uczniów klas 4-7,

M. Rogala

ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży świadome korzystanie z wody,

J. Piesiecka

oszczędzanie energii elektrycznej, segregację śmieci, itp.
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Projekt

Razem dla przyszłości

Projekt z edukacji globalnej, realizowany pod patronatem Polskiej Akcji

W. Kolosa

Humanitarnej, dotyczy propagowania celów zrównoważonego rozwoju, podjęte

L. Rode

działania zachęcają do zachowań przyjaznych środowisku, kupowania produktów
lokalnych, oszczędzanie wody, energii,
6

Program

Natural first steps

16.10-17.10. 2017 – prowadzenie 10 godz. szkolenia i warsztatów z zastosowania

Marzena Kurnicka,

metody „Natural First Steps” dla nauczycieli języka angielskiego w MODM w

Jerzy Okrasiński

Białymstoku oraz wykorzystanie elementów programu na lekcjach j. angielskiego
w szkole
7

Innowacja

Edukacja przez

Utworzenie klasy I d szachowo-matematycznej. Innowacja „Edukacja przez

M. Kurnicka

szachy

szachy” - realizowana poprzez wprowadzenie 2 godz. nauczania gry w szachy jako

CZ. Spisak

zajęć w edukacji wczesnoszkolnej w klasie pierwszej, począwszy od września

G. Wiśniewska

2017 roku (z podziałem na 2 grupy), dodatkowych 2 godz. zajęć z matematyki
oraz rozszerzonego zakresu materiału z j. angielskiego. Dzieci poznają grę w
szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, stosowanie określonych gier i
zabaw, programów komputerowych, oglądanie filmów edukacyjnych, rozgrywek
między uczniami, kolorowanek, rysunków, opowiadań, przy zastosowaniu
szachowych środków dydaktycznych: bierki, szachownice, plansza
demonstracyjna. Innowacja „Edukacja przez szachy” pozwala w nowy, ciekawy
sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w Nowej

Podstawie Programowej. Jest to rozwijanie umiejętności matematycznych,
określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej,
logicznego myślenia. uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z
przekazywanych informacji.
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Program

Niemiecka literatura -

W związku z rozwijaniem zainteresowań uczniów językiem niemieckim

A. Michalczuk

czytamy to co dobre!"

uczniowie klas 7 wzięli udział w serii warsztatów dot. literatury niemieckiej pt.

J. Gregorczuk

„Na tropie porywacza z Berlina - włącz wyobraźnię” na
podstawie książki Rico, Oskar i głębocienie / Andreas Steinhöfel.
Lekcje odbywały w Centrum Edukacji Nauczyciel w Białymstoku, ul. Złota 4.
Klasa I wzięła udział w podobnych zajęciach
9

Projekt

Talenty XXI wieku

Uczniowie klas VII naszej szkoły biorą udział w miejskim projekcie CKU w

III edycja

Białymstoku dotyczącym rozwijania zainteresowań.

J. Karwowska

• Mateusz Kalbarczyk – robotyka
• Kamil Dudar – chemia
• Oliwier Markowski – biologia, trening kreatywności
• Natalia Myć – trening kreatywności
• Alexander Piłko – ekonomia i przedsiębiorczość
• Milena Kot – chemia
10

Projekt

Krokus

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w projekcie "Krokus". Jest on
organizowany przez Organizację "Holocaust Trust Ireland" ("Irlandzkie
Towarzystwo Edukacji o Holokauście"), we współpracy z Żydowskim Muzeum
Galicja w Krakowie. Projekt polega na zasadzeniu jesienią cebulek żółtych
krokusów w celu upamiętnienia 1,5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego
zamordowanych w czasach Holocaustu. Uczniowie zasadzili przed szkołą krokusy
i będą teraz śledzić ich wzrost. W projekcie uczestniczy klasa 7c

B. Buńko

11

Innowacja

Karatecy mnożenia

Innowacja edukacyjna „Karatecy mnożenia” - to innowacja która ma na celu

M. Kalinowska

zachęcenie do nauki tabliczki mnożenia. Uczniowie stworzyli swoich karateków,
którzy zdobywają kolejne pasy, zaliczając minutowe zadania z mnożenia.
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Innowacja

Kamienna TV

Innowacja ma celu zapoznanie uczniów z pracą dziennikarza i zasadami

P. Jurczykowska

obowiązującymi w tym zawodzie. Podczas trwania innowacji uczniowie informują
o życiu szkoły na łamach szkolnej telewizji Kamienna TV. Kanał znajduje się na
stronie internetowej szkoły.
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Innowacja

Każdy może być

Działania artystyczne uczniów klas 4-7 oparte na wzorach wielkich artystów

artystą

tworzonych na zajęciach plastycznych w szkole.
Innowacja ma na celu zmotywowanie uczniów do lepszej nauki i zachowania.

Jolanta Jasiuk

Znaczki motywacyjne

Obejmuje 6 obszarów, w których pożądane zachowania nagradzane są znaczkami

n-le klas I-III

- MAX

MAX – medalami.

14
Innowacja

Innowacja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród uczniów klasy 3a. Do

15
Innowacja

E. Sorkowska

Teatralne zmagania z

swoich działań zaprasza też rodziców. Polega na comiesięcznym opracowywaniu

lekturą

lektury w formie zabaw, rebusów czy zagadek, a wszystko okraszone jest

Jolanta Jasiuk

działaniami teatralnymi.
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Program

Bezpieczeństwo w sieci Projekt był realizowany jako zadanie publiczne prowadzone przez Fundację
Odkrywców Innowacji na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem

Mariola Łupińska
Elwira Bazyluk

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. Przeprowadzono szkolenia dla rodziców oraz uczniów.
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Innowacja

Przez teatr ku Bogu

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

Helena Dobosz

Projekt

Podlaskie spotkania z

Projekt czytelniczy VIII edycja, realizowany w miesiącach VI – XI 2017 ,

Maria Kiełczewska

pisarzami

składający się ze spotkań z pisarzami Idą Pierelotkin i Zygmuntem Miłoszewskim,

Justyna Piesiecka

dwuetapowego wojewódzkiego konkursu czytelniczego i wojewódzkiego
konkursu plastycznego na plakat promujący twórczość Idy Pierelotkin
Udział klas VII oraz IIA gimnazjalnej
W projekcie biorą udział również klasy młodsze - wyjście i spotkanie z pisarką
Renatą Piątkowską w SP 28 w Białymstoku (klasy I-III) i udział w konkursie
czytelniczym dzieci z klas IV B i IV C,
Projekt ma na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej uczniów klas 4-7 naszej

18
Program

Ekonomiczny

szkoły. EUD prowadzony jest przez Uniwersytet w Białymstoku Wydział

Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomii oraz Politechnikę Białostocką. W semestrze zimowym XVI edycji

- EUD

uczęszczało 2 uczniów z klas 4-7 wraz z rodzicami. W ramach programu odbył

Aneta Michalczuk

się:
 Cykl 6 wykładów i warsztatów dla uczniów klas 4-7
 Cykl 6 wykładów dla rodziców
Zajęcia zakończyły się w styczniu 2018r., uczniowie napisali test sprawdzający
wiedzę ekonomiczną.
Ogólnopolski program propagujący systematyczne spożywanie mleka w szkole w

19
Program

Mleko z klasą

klasy I-V

celu poprawy kondycji zdrowotnej uczniów. W programie biorą udział wszyscy
uczniowie szkoły z klas I-V.
Ogólnopolski program propagujący systematyczne spożywanie owoców i warzyw

20
Program

Owoce i warzywa

w szkole. Ma na celu dostarczanie porcji witamin młodym organizmom poprzez

w szkole

spożywanie surowych owoców i warzyw, które uczniowie bezpłatnie otrzymują w
szkole przez cały rok szkolny.

klasy I-III

21
Program

Mam kota na punkcie

Celem programu jest propagowanie wśród dzieci – uczniów klas I-III idei picia

mleka

mleka , korzystania z jego przetworów ze względu na wysokie wartości odżywcze

Jolanta Jasiuk

- wapń, białko, witaminy.
Koordynator szkolny Jolanta Jasiuk. Udział biorą klasy I-III z wychowawcami
22

Innowacja

Korrida –

Innowacją objęte są klasy 1a, 1b, 1c. Polega ona na przeprowadzeniu cyklu

Jolanta Jasiuk

walka z bykami

codziennych zajęć: wprowadzających, utrwalających i rozszerzających

Marzanna Szpiczko

wiadomości ortograficzne uczniów , które pomogą dzieciom usystematyzować

Agnieszka Wyrwa

wiedzę, utrwalić , a przede wszystkim umieć stosować ją w praktyce.
Organizatorem tego przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku

23
Wojewódzki

PODLASIE – Mnie ta

oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku. Patronat Aneta Michalczuk

Konkurs

ziemia od innych

honorowy sprawuje Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Jolanta Jasiuk

Plastyczny

droższa…

Prezydent Miasta Białegostoku. Celami Konkursu są:

VI edycja

Ewa Safarewicz

1. promocja województwa podlaskiego;

Renata Grzybowska

2. kształtowanie patriotyzmu lokalnego;

Jerzy Okrasiński

3. zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu;
4. popularyzacja walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia;
5. promocja podlaskiego rękodzieła ludowego;
6. rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży przez stosowanie
różnych technik i form plastycznych;
7. prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół;
24

Miejski

V

Konkurs

edycja

Plastyczny

Miejskiego

CELE KONKURSU:


Renata Pawlak

Umożliwianie uczniom kreatywnego zaprezentowania umiejętności

Jolanta Jasiuk

językowych;

M. Andraszek

Konkursu



Utrwalanie i poszerzanie słownictwa w języku angielskim;

językowo



Zainteresowanie uczniów tworzeniem map myśli (wyrazowych) jako jednej

z technik logicznego organizowania i efektywnego uczenia się słownictwa;

–plastycznego
„ Mind maps”



Rozwijanie umiejętności poprawnego pisania w języku obcym;



Kształcenie zdolności plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik

Konkurs realizowany jest we współudziale wyd. MacMillan
25

Projekt

Cała Polska czyta

Ogólnopolski projekt zachęcający uczniów do czytania i rozwijania zainteresowań

Klasy I – III

dzieciom

czytelniczych.

M. Serokin
M. Szorc

26

27

Projekt

Projekt

Znasz angielski,

Projekt realizowany z uczniami klas VII na zajęciach dodatkowych z języka

E. Radziwońska

poznaj niemiecki

niemieckiego

Język niemiecki

Projekt opisany i zgłoszony do konkursu Nowej Ery - Projekt z Klasą

E. Radziwońska

Międzynarodowy program promujący zdrowie, mający na celu rozwój

J. Gregorczuk

otwiera drzwi do
kariery
28

Program

Przyjaciele Zippiego

kompetencji psychospołecznych oraz emocjonalnych małych dzieci oraz radzenia
sobie z trudnościami i doskonalenie relacji z innymi.
29

Program

Bezpieczny Puchatek

Program edukacyjny
edukację

z Akademii Bezpiecznego Puchatka, mający na celu J. Gregorczuk

dzieci i poprawę bezpieczeństwa w klasach I , w szczególności M. Klepacka

przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu.
30

Program

Technologie z klasą

Program ogólnopolski rozwijający kompetencje informatyczne i programowania M. Klepacka
na poziomie klasy I, III i VII poprzez realizację kreatywnych scenariuszy.

E. Panasewicz
J. Okrasiński

31

Projekt

Nasze inspiracje

II edycja projektu, którego celem jest rozwijanie kompetencji literackich, E. Bazyluk

literackie, czytelnicze,

czytelniczych i plastycznych dla klas VII

E. Sorkowska

plastyczne
32

T. Walczuk

Celem tego programu innowacyjnego jest zmiana zachowań niepożądanych w

Agnieszka Wyrwa

Program

Zachowanie na miarę

grupie rówieśniczej w ciągu 3 lat nauki w klasach I-III. Ma ona na celu

Marzanna Szpiczko

motywowanie uczniów do właściwego zachowania , przestrzegania wcześniej

Ewa Panasewicz

ustalonych zasad, dzieci uczą się konsekwencji oraz nieuchronności przed

E. Lipiszko

konsekwencjami zachowania społecznie nieakceptowanego oraz nagrody i

D. Kosewska

wzmocnienia za zachowanie godne naśladowania. W programie biorą udział klasy

A. Kaczanowska

I-III
33

Program

Rozśpiewany

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w projekcie miejskim , którego celem jest

Białystok

kultywowanie wśród dzieci zamiłowania do śpiewu poprzez systematyczne

Małgorzata Klepacka

uczestnictwo w cotygodniowych zajęciach chóralnych, a następnie prezentowanie
swojego dorobku na forum środowiska lokalnego przy okazji uroczystości,
przeglądów, konkursów.
34

Program

Program ma na celu integrację klasy oraz wdrożenie do wspólnego dbania

Dominika Kosewska-

wszystkich uczniów o przestrzeganie ustalonych zasad i norm obowiązujących

Kozicka

podczas lekcji , przerw i pobytu na stołówce szkolnej.

Anna Kaczanowska

Projekt NHEF realizowany jest w Białymstoku przez Kino Forum. Nauczyciele

Teresa Walczuk

Nowe Horyzonty

wybierają cykl edukacyjny dla wieku i potrzeb uczniów. Tematyka jest

Paulina Jurczykowska

Edukacji Filmowej

różnorodna. Cześć spotkań poświęcona jest zagadnieniom filmoznawczym i

Małgorzata Klepacka

audiowizualnym, część zagadnieniom kulturowym i społecznym. Projekt pozwala

Justyna Piesiecka

Kulturalna Klasa

35
Projekt

na realizację różnych elementów podstawy programowej edukacji filmowej. Cykl
obejmuje 9 comiesięcznych spotkań – lekcja i seans filmowy. Klasy biorące udział
w projekcie 5b, 6c, kl. I-III, oddział przedszkolny
36

Program

Kibice meczy

Celem programu jest kształtowanie właściwej postawy kibica, kultury

Jagiellonii

kibicowania, patriotyzmu lokalnego związanego ze wsparciem naszej drużyny

A. Wyrwa

piłki nożnej „Jagiellonii”.
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Konkurs

Boże Narodzenie w

Cele konkursu:

H. Dobosz

wojewódzki

oczach dzieci

 Kształtowanie wrażliwości na piękno i atmosferę Świąt Bożego Narodzenia
 Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych
 Integracja rodziny podczas wspólnego wykonywania pracy plastycznej lub
przestrzennej.
 Pobudzanie aktywności twórczej dzieci
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-7 oraz klas gimnazjalnych.

38

39

Program

Program

Mały Mistrz

Umiem pływać

40
Program

Lepsza szkoła

Program wprowadzający uczniów w tajniki poszczególnych dyscyplin sportowych

M. Miluska

na poziomie klas I- III pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego i

B. Wierzchucka

edukacji wczesnoszkolnej. Program ogólnopolski trwający 3 lata.

A. Tryburska

Program mający na celu naukę pływania dla uczniów klas I- III

Jolanta Jasiuk

Program jest elementem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego prowadzonego

P. Romanowicz

przez wyd. GWO. Celem programu jest badanie poziomu wiedzy matematycznej i

P. Bielska

polonistycznej uczniów klas 4-6.

E. Bazyluk

Projektem objęte są klasy 4 – sprawdzian na wejściu, sprawdzian półroczny,

M. Rogala

sprawdzian na wyjściu. Program obejmuje matematykę i j. polski.
41

Program

Śniadanie daje moc

Program ogólnopolski propagujący zdrowy styl życia i odżywiania uczniów klas

Klasy I-III

młodszych. Współpraca z Zrzeszeniem Sadowników
42

43

Projekt

Projekt

Zajęcia w Książnicy

Projekt propagujący czytelnictwo w szkołach podstawowych a polegający na

J. Gregorczuk

Podlaskiej

udziale uczniów w cyklu zajęć na terenie Książnicy Podlaskiej

M. Klepacka

Na zdrowo, na wesoło,

Projekt ma na celu krzewienie zdrowego stylu życia wśród uczniów klas

A.Wyrwa

na sportowo!

młodszych.

M. Szpiczko
Klasy I-III
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Program

Megamisja

MEGAMISJA to ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów szkół

M. Rogala

podstawowych. Udział w programie nowoczesnej edukacji „MegaMisja”

J. Piesiecka

zorganizowana przez fundację Orange. Program podnosi cyfrowe kompetencje
nauczycieli, dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii,
zachęca dzieci do poznawania zasad bezpiecznego internetu oraz przygotowuje je
do korzystania z komputera i wykorzystania nowych mediów w sposób
pożyteczny (IB). Zdobywanie wiedzy w formie zabawy, twórczej dyskusji i w
działaniu zostanie połączone ze zdobywaniem nagród dla szkolnej świetlicy.
45

Projekt

Czytelnik miesiąca

Projekt szkolny skierowany do uczniów klas I – VII propagujący czytelnictwo i

M. Serokin

zachęcający młodzież poprzez udział w konkursie do wypożyczania książek z

M. Szorc

biblioteki szkolnej, co dwa miesiące podsumowanie konkursu i ogłoszenie
wyników na forum kto zdobył tytuł najlepszego czytelnika w poszczególnych
poziomach klas.
46

Projekt

Dlaczego warto czytać

Projekt czytelniczy , kształtujący nawyki wypożyczania książek z biblioteki

M. Serokin

szkolnej, kształcenie umiejętności czytelniczych. Nauczycielki bibliotekarki

M. Szorc

przeprowadzają cykliczne zajęcia lekcyjne dla uczniów klas I-VII propagujące
czytelnictwo.
47

Innowacja

Podróże Super Ucznia

Innowacja, która wykorzystuje drewniane spinacze z imionami dzieci oraz
kolorową, pionową tablicę podzieloną na 7 części (od góry: Super Uczeń – Praca
na 102 – Dobry start – Gotowi do nauki – Zastanów się – Konsekwencje – Kontakt
z Rodzicami). Każdy dzień rozpoczynamy od środka tablicy – „Dobrego startu”.
Zachowanie dzieci oraz ich praca w ciągu danego dnia wpływa na lokalizację ich
spinacza, który podróżuje w górę lub w dół. Na koniec zajęć dzieci otrzymują
kryształki a, gdy spinacz ucznia zapełni się kryształkami, wędruje na „Kryształową
ścianę”, a dziecko dostaje nowy spinacz i zaczyna swoją podróż od początku. Na
koniec każdego miesiąca dzieci z największą liczbą kryształków dostają

M. Kalinowska

miesięczny dyplom Super Ucznia.
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Innowacja

Kolorowe kule

Innowacja motywacyjna „Kolorowe kule” - to innowacja, która jest odpowiedzią

M. Kalinowska

na często zadawane pytanie uczniów: „Proszę pani już skończyłem, co mam robić
dalej?” Przygotowałam różne zadania, które są zamknięte w kolorowych kulach i
dziecko, które skończyło pracę nad zadanym zagadnieniem może zająć się czymś
innym. Zadania z kul są bardzo ciekawe i chętnie wykonywane, a więc motywują
do szybkiej pracy.
49

Program

Nakrętki dla Weroniki Akcja charytatywna polegająca na zbieraniu nakrętek z plastikowych butelek,

M. Kalinowska

które przekazane zostaną Fundacji wspierającej chore dzieci, w tym przypadku dla
Weroniki.
50

Innowacja

Bingo motywacyjne

Innowacja motywacyjna „Bingo motywacyjne” - ta innowacja ma zachęcać do

M. Kalinowska

grupowej współpracy i grupowego wysiłku. Każdego dnia na koniec zajęć
przyznawane są punkty, jeśli ustalone zasady zostały spełnione. Punkty mogą być
przyznane za: spokojne przerwy, ciche zachowanie w drodze na stołówkę i
podczas obiadu oraz gdy wszyscy zostaną Super Uczniami danego dnia i praca
domowa jest odrobiona przez całą klasę. Gdy cała klasa otrzyma pochwałę od
jakiegoś nauczyciela lub gdy będą się wzorowo zachowywać na apelu czy podczas
wycieczki otrzymują więcej punktów. 10 punktów w pionie lub poziomie
zaowocuje nagrodą dla całej klasy.
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Program

Strażnicy Uśmiechu

Program profilaktyczno-wychowawczy, który ma na celu pomóc młodym

J. Gregorczuk

odbiorcom w poradzeniu sobie ze swoimi emocjami. Uświadomić im, jak ważne
jest szanowanie uczuć i przekonań drugiego człowieka. Program obejmuje 40 zaj.
52

53

Program

Program

Mam kota na punkcie

Ogólnopolska Akcja „Mam kota na punkcie mleka” mająca na celu

mleka

rozpowszechnienie picia mleka wśród uczniów – Polska Izba Mleka

Dzieciaki – Mleczaki

Ogólnopolska Akcja mająca na celu rozpowszechnienie picia mleka wśród

J. Jasiuk

J. Jasiuk

uczniów – Polska Izba Mleka
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Program

Mądre bajki z całego

Udział w projekcie edukacyjnym Kulczyk Foundation pt. „Mądre bajki z całego

świata

świata” zorganizowane przez fundację Kulczyk Foundation . W bajkach tych

Justyna Piesiecka

niesamowite opowieści stają się podstawą do dialogu z dzieckiem. Dialogu o
wartościach, zrozumieniu dla innego człowieka, otwartości, czy wrażliwości
(realizowany jest z III A i III B)
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Projekt

Questing historyczny

Questing historyczny (quest monumentalny) zorganizowany we współpracy z

Barbara Buńko

Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku dnia 30.09.2017 r.
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Projekt

Na wspólnej ziemi

Udział w projekcie ogólnopolskim oraz w konkursie organizowanym przez

Barbara Buńko

fundację Shalom „Na wspólnej ziemi” ( 3 osoby z klasy 7a).
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Projekt

Cooperatione Italiano

Projekt współpracy szkoły i klas piłkarskich AP Talent z klubami włoskimi piłki

Trenerzy AP Talent

nożnej. W ramach projektu odbyły się :
 wyjazd szkoleniowy chłopców z klas IIa i IIb do Włoch
 staże trenerskie p. Matysa w Sassuolo – Włochy i Chiavari – Włochy
 praktyka trenerska Ap Talent – mecze międzypaństwowe Ferrera,
Sasssuolo, Parma – Włochy
 testy lekarsko-sportowe nr 1 uczniów : Mateusz Antonowicz, Eryk
Waszkiewicz, Adrian Duchnowski
 testy sportowe nr 2 – Eryk Waszkiewicz
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Projekt

Patriotyczne

To już X - edycji przedsięwzięcia "Patriotyczne Śpiewanie 2017" pod Patronatem

śpiewanie

Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy "Patriotyczne Śpiewanie 2017"
wspólne, wielopokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Patriotyczne Śpiewanie to uroczyste,
wspólne, wielopokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych, mające na

Katarzyna Breczko

celu uczczenie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest
projektem, który obejmuje następujące działania:
uroczyste wspólne Patriotyczne Śpiewanie miejskie w Białymstoku - Spodki
(WOAK) – 9 XI 2017, Patriotyczne Śpiewanie w zgłoszonych placówkach
województwa podlaskiego, Patriotyczne Śpiewanie w kościołach parafialnych.
W projekcie wzięły udział klasy 4-7 i gimnazjalne , łącznie 400 uczniów.
Patriotyczne śpiewanie odbyło się w naszej szkole dnia 10.11.2017
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Program

Agent

Program ma na celu integrację klasy oraz przestrzeganie norm i zasad panujących

A. Kaczanowska

w szkole.
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Innowacja

Książka moim

Innowacja ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa u uczniów angażując

D. Kosewska-

przyjacielem

również rodziców.

Kozicka
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Innowacja

Dzieci listy piszą

Ewa Borowska

62

Innowacja

Zeszytowe światła

Ewa Borowska

drogowe
63

Innowacja

Każdy może być

Innowacja edukacyjna „Każdy może być nauczycielem” - tworząc tą innowację

nauczycielem

chciałam pokazać uczniom, na czym polega praca nauczyciela. Każde dziecko
otrzymuje temat i przygotowuje lekcję. Uczy się, że nauczyciel musi się wcześniej
przygotować, zaplanować swoją pracę, a następnie stanąć przed klasą i przekazać
to co ma, jednocześnie starając się zapanować nad klasą i utrzymać dyscyplinę

M.Kalinowska

Podsumowanie
Zestawienie zbiorcze ilości wdrażanych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
Rodzaj działania

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

Świetlica

Klas I-III

Klas IV-VII

szkolna

Razem

gimnazjum

Innowacja

-

12

3

15

Program

1

21

5

27

Projekt

2

6

17

25

Konkurs wyższej rangi

1

1

2

4

Razem

4

40

27

W I semestrze 2017/18 realizowanych jest w szkole 15 innowacji pedagogicznych, 27 programów edukacyjnych oraz 25 projektów. Wdrożone
dodatkowe przedsięwzięcia podnoszące jakość pracy szkoły oraz promujące szkołę w środowisku lokalnym realizowały podstawowe kierunki polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18.

Wnioski:
1. Wyeksponować zdobyte certyfikaty w szkolnej gablocie nagród i wyróżnień
2. Upublicznić informacje o programach i innowacjach na szkolnej stronie internetowej www.sp5.bialystok.pl w ramach promocji.
3. Podzielić się dobrymi praktykami wypracowanymi w trakcie realizacji programów i innowacji z innymi nauczycielami, podczas posiedzeń
zespołów samokształceniowych szkoły.
styczeń 2018r.

Sprawozdanie opracowała
Aneta Michalczuk Lider WDN

