Zestawienie zbiorcze realizacji programów, projektów i innowacji
w roku szkolnym 2014/15, I semestr
Lp

Rodzaj
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Tytuł
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Innowacja

Teatralne zmagania z
lekturą
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Innowacja

Znaczki motywacyjne
- MAX

Innowacja

Corrida –
walka z bykami

Program

Ekonomiczny
Uniwersytet Dziecięcy
- EUD

Projekt

Miłośnicy
literatury

4
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Opis
Innowacja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród uczniów klasy 3a. Do
swoich działań zaprasza też rodziców. Polega na comiesięcznym opracowywaniu
lektury w formie zabaw, rebusów czy zagadek, a wszystko okraszone jest
działaniami teatralnymi. Kontynuacja z poprzedniego roku.
Innowacja ma na celu zmotywowanie uczniów do lepszej nauki i zachowania.
Obejmuje 6 obszarów, w których pożądane zachowania nagradzane są znaczkami
MAX – medalami. Kontynuacja z poprzedniego roku.
Innowacją objęte są klasy 3a, 3b, 3c. 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.
Kontynuacja z poprzedniego roku.
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 X I edycji uczęszczało 9 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 2014r., uczniowie napisali test sprawdzający
wiedzę ekonomiczną.
Jest to projekt edukacyjno-wychowawczy opracowany przez zespół wychowawczy
SP5 pod kierunkiem A. Michalczuk. Działania podejmowane w projekcie będą
dotyczyły j. polskiego. Projekt zakłada:
 rozwijanie umiejętności językowych uczniów poprzez udział w różnych
konkursach językowych
 organizację szkolnych przedstawień, wystaw prac, poranków bajkowych
 działalność kreatywną uczniów – pisanie autorskich bajek
 publiczne prezentacje bajek na portalu www.bajunia.pl
 wystawienie przedstawienia dla klas I-III na Dzień Otwarty szkoły w
marcu 2015r.

Osoba
odpowiedzialna
Jolanta Jasiuk

Jolanta Jasiuk
Ewa Safarewicz

Jolanta Jasiuk
Marzanna Szpiczko
Agnieszka Wyrwa

Aneta Michalczuk

Aneta Michalczuk
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Anna Rynkiewicz
Jerzy Okrasiński
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Mleko z klasą
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Owoce i warzywa
w szkole
Mam kota na punkcie
mleka
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Dzieciaki mleczaki

Wojewódzki
Konkurs
Plastyczny

PODLASIE – Mnie ta
ziemia od innych
droższa…
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III edycja
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Program

Ortograffiti
z Bratkiem
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Program

Ortograffiti
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Cała Polska czyta
dzieciom

 wręczenia dyplomów i nagród najlepszych uczniom
W projekcie biorą udział klasy 1-6 wraz z wychowawcami.
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. Kontynuacja z poprzedniego roku.
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. Kontynuacja z poprzedniego roku.
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
Kontynuacja z poprzedniego roku.
Program propagujący korzystanie produktów mlecznych oraz samego mleka
rozszerzony o gry, quizy, i zabawy zamieszczone na stronie internetowej
organizatora akcji.
Koordynator szkolny Jolanta Jasiuk. Udział biorą klasy II-III z wychowawcami
Kontynuacja z poprzedniego roku.
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;
Celem programu jest wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
W programie biorą udział uczniowie klas I-III .
Kontynuacja z poprzedniego roku.
Celem programu jest podniesienie świadomości ortograficznej u uczniów klas I-III
, zwłaszcza tych ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu.
Głównym celem programu realizowanego w świetlicy szkolnej jest zachęcenie
uczniów do czytania książek. Czas realizacji: rok szkolny 2013-14.
Szkolny koordynator: Małgorzata Jabłońska Kontynuacja z poprzedniego roku.
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Marzanna Szpiczko
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Droga i ja

Program

Edukacja globalna dla
najmłodszych
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Chroń dziecięce
uśmiechy
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Zachowanie na miarę
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Muzealne poznanie
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Bajki terapeutyczne
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Projekt

Taki sam ale inny
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Projekt

MULTISTOK
Fundacji Edukacji i
Twórczości
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Innowacja

Nauczanie wartości

Celem programu jest zaznajomienie uczniów z zasadami ruchu drogowego i
bezpiecznego poruszania się po drogach.
Kontynuacja z poprzedniego roku.
Głównym celem jest pokazanie uczniom różnorodności świata i wartości z nim
związanych, wskazanie podobieństw z różnymi regionami świata, budowanie
postaw solidarności, równości i sprawiedliwości oraz kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za świat.
Kontynuacja z poprzedniego roku.
Nauka higieny jamy ustnej wśród uczniów klas I-III przebywających w świetlicy
szkolnej.
Program realizowany przy współpracy z PCK. Celem którego jest zapoznanie
uczniów w ciekawy i atrakcyjny sposób z zasadami i zaletami dbania o swoje zęby
i nauka higieny jamy ustnej. Program jest realizowany w klasie ‘0’.
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
II-III
Celem jest uczestnictwo w cyklu zajęć muzealnych w Muzeum Historycznym i
Muzeum Podlaskim w Białymstoku, które dostosowane są do wieku i możliwości
oraz potrzeb dziecka. Dzieci z klas I-III poznają na tych zajęciach historię
Białegostoku.
Celem jest kształtowanie w dzieciach właściwych postaw, uspołecznianie i
doskonalenie umiejętności społecznych w oparciu o bajki terapeutyczne.
W programie biorą udział klasy I-III
Celem jest kształcenie w dzieciach właściwych postaw międzykulturowych,
zapoznanie z wielokulturowością Podlasia.
Projekt realizują klasy I-III
Projekt przewiduje działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego
adresowanego do społeczności zamieszkującej teren miasta Białystok i powiatu
białostockiego. Jest to odpowiedź na częste przejawy nietolerancji wobec
cudzoziemców mieszkających na naszym terenie. Projekt realizują klasy I-III
Innowacją objęte są wszystkie klasy II. 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
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Wartości w moim
życiu
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Moje dziecko idzie do
szkoły
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Cała Polska czyta
dzieciom
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Projekt

Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej
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Projekt

WF z klasą

28

Projekt

Mistrzowie Ekologii

składa się z trzech bloków tematycznych: szacunek, uczciwość i
odpowiedzialność. W bieżącym roku szkolnym położony zostanie nacisk na
następujące wartości: samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, optymizm.
Kontynuacja z poprzedniego roku.
Program jest realizowany z dziećmi z klasy ‘0’. Celem programu jest nauczenie
norm i wartości oraz nabycie umiejętności społecznych, dobrych manier,
prawidłowej komunikacji z ludźmi, podniesienie własnej samooceny, nauka
odróżniania dobra od zła.
Program jest realizowany we współpracy z powiatową Stacją sanitarno –
Epidemiologiczną w Białymstoku. Programem zostały objęte dzieci z klasy ‘0’
oraz ich rodzice. Celem programu jest wdrożenie dzieci do dbania o swoje zdrowie
i dobre przygotowanie do rozpoczęcia nauki w klasie I oraz pedagogizację
rodziców – dbanie o higienę, zdrowe odżywianie, dbanie o prawidłową postawę
ciała dzieci, stosowanie zasad przepisów ruchu drogowego.
Programem objęci są uczniowie klasy ‘0’ . Celem programu jest wspieranie
zdrowia emocjonalno – psychicznego , umysłowego oraz moralnego dzieci
poprzez czytanie literatury, omawianie jej oraz propagowanie codziennego
czytania dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich
wszechstronnego rozwoju.
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 6E, 6D.
Projekt realizowany przy współpracy z CEO. Projektem objęte są dzieci klas 4-6.
Celem projektu jest wsparcie nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej wśród
uczniów . Zadania szkoły w programie:
1. Sportowy Okrągły stół – SOS
2. Lokalna Akcja Sportowa – LAS
3. Wprowadzenie dodatkowych 2 działań z listy do wyboru
4. Prowadzenie bloga , dokumentacja projektu na stronie CEO
Współpraca programu z Gazetą Wyborczą i portalem www.sport.pl
Celem programu jest promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci ,
podniesienie świadomości na temat bioróżnorodności, i upowszechnienie wiedzy
na temat roli i znaczenia wilka w ekosystemie i w życiu człowieka, wyłonienie
dzieci zdolnych i promowanie ich. Projekt realizuje klasa I a.
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Program

Bezpieczny Puchatek

Jest to program ogólnopolski. Celem którego jest propagowanie zasad
bezpieczeństwa wśród uczniów klas I.
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Projekt

Powrót do korzenie –
gościmy Polaków z
Syberii

Program

Strażnicy Uśmiechu

Celem jest współpraca i utrzymanie kontaktów z Polakami żyjącymi na Syberii
(Tomsk i okolice) . Działania są następujące:
- organizacja przyjazdu dzieci i nauczycieli z Tomska
- zagospodarowanie czasu ich pobytu w Białymstoku we wrześniu 2014r.
- organizacja wystawy prac plastycznych dzieci syberyjskich w SP5 „Tu żyjemy”
- przesłanie prac naszych uczniów i wystawa w Tomsku
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 II a (środa 12.00 – 12.45)
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.
Celem projektu jest zdobycie wiedzy przez uczniów na temat możliwości
żywieniowych naszej planety, poznanie przyczyn głodu i niedożywienia, niesienie
pomocy potrzebującym. Działania są następujące:
- lekcje prowadzone przez gimnazjalistów
- wystawa plakatów
- inscenizacja i wystawa „Świat na talerzu”
- sprzedaż gadżetów w celu wspomożenia głodujących w Somalii
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Śpiewająca Polska

M. Klepacka
J. Gregorczuk
E. Lipiszko
G. Wiśniewska
I. Klubowicz
Wiesława Kolosa
Ewa Puchalska
Janina Jabłuszewska
Barbara Buńko
Agnieszka Iwanicka
Barbara Twarowska
Anna Kaczanowska

Małgorzata Klepacka

Wiesława Kolosa
Lidia Rode
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Projekt

Świat bez głodu
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Projekt

It’s Teatre Time

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 – maj 2015r.

Agnieszka Iwanicka
Barbara Twarowska
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Program

Sprzątanie świata

Celem jest dbałość o środowisko naturalne i jego ochrona. Segregacja odpadów.

Urszula Sulkowska

Celem programu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej profilaktyki chorób
nowotworowych wśród dzieci. W ramach programu odbędą się lekcje
profilaktyczne.
Celem programu jest wspomaganie rozwoju myślenia dzieci oraz zdolności do
skupienia uwagi i zapamiętywania u dzieci w wieku 4 – 7 lat. Program jest
realizowany z dziećmi klasy ‘0’.

Urszula Sulkowska

Program realizowany jest w klasie ‘0’ z dziećmi 5-6 letnimi. Celem programu jest
doskonalenie podstawowych umiejętności dzieci, takich jak: komunikacja
językowa, znajomość świata fizycznego i wzajemne w nim oddziaływanie,
znajomość cyfr, kształtów, zmysłów, kolorów. Program jest połączeniem zabawy z
nauka. Podczas każdej historii dzieci bawią się razem z bohaterami rozwiązując
zagadki, śpiewają, tańczą, odkrywają otaczający ich świat.
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
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.

Anna Kaczanowska
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Miejski
Konkurs
Plastyczny

II edycja
Miejskiego Konkursu
językowo –
plastycznego
„ Mind maps ”
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program

Mały Mistrz
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program

Umiem pływać

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

program

Sesje z plusem

Element ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła” prowadzonego
przez GWO. Celem programu jest zbadanie efektywności nauczania matematyki.
Projektem objęte są klasy 4.

Program
profilaktyczny walki z
rakiem
Ilustrowane
opowiadania. Dorosły
opowiada – dzieci
ilustrują
Baw się i ucz z
MIKIM
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Anna Kaczanowska

Renata Pawlak
Jolanta Jasiuk
Jerzy Okrasiński

G. Wisniewska
M. Klepacka
M. Miluska
B. Wierzchucka
Jolanta Jasiuk
Urszula Skiepko

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

Nauczyciele
Świetlica szkolna
5
-

Nauczyciele
Klas I-III
4
18
3
1

Nauczyciele
Klas IV-VI
4
6
1

5

26

11

W I semestrze 2013/14 realizowanych jest w szkole 4 innowacje pedagogiczne , 27 programów edukacyjnych oraz 9 projektów .
Ponadto w I semestrze Szkoła jest koordynatorem 2 konkursów wyższej rangi: III edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Podlasie” oraz II
edycji Miejskiego Konkursu Plastyczno-językowego „Mind maps”.

Styczeń 2015r.

Sprawozdanie opracowała
Aneta Michalczuk
Lider WDN

