Zestawienie zbiorcze realizacji programów, projektów i innowacji
w roku szkolnym 2012-13, II semestr
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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. Kontynuacja z I semestru
Projekt ma na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej uczniów klas 5-6 naszej
szkoły. EUD prowadzony jest przez Uniwersytet w Białymstoku Wydział
Ekonomii. W semestrze letnim VIII edycji uczęszczało 10 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 czerwca 2013r., uczniowie napisali test sprawdzający
wiedzę ekonomiczną.
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. Kontynuacja z I semestru
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” Kontynuacja z I semestru
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
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przebieg rajdu rowerowego, zorganizowanego przez p. Suchowierskiego i
zdobywać informacje o miejscach związanych z pobytem Polaków na Syberii.
Kontynuacja z I semestru
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. Kontynuacja z I semestru
Celem programu jest wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
W programie bierze udział 3 uczniów z klasy 1a. Kontynuacja z I semestru
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 Kontynuacja z I semestru
Program ma za zadanie nauczyć dzieci i młodzież korzystania z mediów,
konstruktywnego myślenia i odbierania informacji. W programie bierze udział
klasa IIc – 10 osób. Kontynuacja z I semestru
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.
Kontynuacja z I semestru
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.
Kontynuacja z I semestru
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. Kontynuacja z I semestru
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. Kontynuacja z I semestru
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 I semestru
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Celem programu jest oswojenie uczniów z matematyką. Zajęcia są
multimedialnym repetytorium z matematyki. W programie bierze udział klasa
III c i III a. Kontynuacja z I semestru
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. Kontynuacja z I semestru
Głównym celem programu realizowanego w świetlicy szkolnej jest zachęcenie
uczniów do czytania książek. Czas realizacji: rok szkolny 2012-13.
Szkolny koordynator: Małgorzata Jabłońska Kontynuacja z I semestru
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 :
I b – Marzanna Szpiczko, I c – Agnieszka Wyrwa, II c – Elżbieta Lipiszko
Kontynuacja z I semestru
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 I semestru
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. Kontynuacja z I semestru
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;
W II semestrze odbyło się rozstrzygnięcie konkursu – posiedzenie komisji
Konkursowej dnia 24.04.2013r. oraz uroczysta gala wręczenia nagród laureatom
konkursu dnia 28 maja 2013r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w
Białymstoku.
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Program Ekstraklasa jest ogólnopolskim programem dla uczniów klas 5 i 6
prowadzonym przez wydawnictwo WSIP przygotowującym do sprawdzianu
szóstoklasisty. Regulamin programu przewiduje:
1. czas trwania – 31 I – 21 IV 2013r.
2. etap 1 – etap realizacji zadań matematycznych zawartych w dwóch
pakietach papierowych opracowanych przez specjalistów wydawnictwa
3. etap 2 - etap realizacji zadań matematycznych zawartych w jednym
pakiecie papierowym
W programie brała udział klasa 5b.

Aneta Michalczuk

Program Lepsza szkoła jest programem ogólnopolskim prowadzonym przez
wydawnictwo GWO. W bieżącym roku szkolnym realizowali go uczniowie klasy
4d. Uczniowie piszą w ciągu roku 3 sprawdziany przygotowane przez
specjalistów GWO:
- na początku roku szkolnego
- po I semestrze
- pod koniec II semestru
Zadaniem nauczyciela było wysłanie wyników sprawdzianów do GWO w
podanych terminach, a następnie porównanie ich z wynikami województwa i
kraju. Nauczyciel otrzymuje informację zwrotną – szczegółową analizę testu
klasy oraz każdego ucznia. W ramach programu nauczyciel:
- systematycznie przeprowadza badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego
- analizuje osiągnięcia uczniów porównując je z wynikami pozostałych
uczestników programu w kraju.
W programie brała udział klasa 4d.
Program ekologiczny obejmujący edukację dotyczącą składu baterii i wpływu na
środowisko. W ramach akcji prowadzono szkolną zbiórkę zużytych baterii.
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Ogólnopolski program zbiórki pustych kartonowych opakowań. Program
promocji rozwoju systemu zbierania i recyclingu odpadów – opakowań do
płynnej żywności. Organizatorem projektu jest Tetra Pak z Warszawy. Program
koordynuje Jolanta Jasiuk, a realizują uczniowie klas I-III. Uczniowie wraz z
wychowawcami uczestniczyli również w lekcji edukacyjnej „Daj lekcję
śmieciom”.
Wyniki zbiórki w szkole:
I miejsce – Mateusz Kalbarczyk (ponad 2000 szt.), klasa II b
II miejsce – Julia Poznańska , klasa II d
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Dzieciaki - Mleczaki

Program prozdrowotny którego celem jest propagowanie wśród uczniów idei
picia mleka, korzystania z jego przetworów ze względu na duże wartości
odżywcze – wapń, białko i witaminy. Program koordynuje w szkole Jolanta
Jasiuk, a uczestniczyły klasy 0-III.
Ogólnopolski program promujący korzystanie z produktów mlecznych poprzez
gry, quizy, zabawy oraz konkursy przeznaczonych dla dzieci. Program w szkole
koordynuje Jolanta Jasiuk, a uczestniczyły klasy I-III.
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Podsumowanie
Zestawienie zbiorcze wdrażanych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
Rodzaj działania
Innowacja
Program
Projekt
Konkurs Wojewódzki

Świetlica szkolna
2
7
-

Klasy I-III
2
10
-

Klasy IV-VI
1
5
1
1

W II semestrze kontynuowano realizację 5 innowacji pedagogicznych, 15 programów edukacyjnych oraz 1 projektu. Rozpoczęto realizację 6 nowych
programów: Ekstraklasa, Kartonada, Działaj czysto, Lepsza Szkoła, Mam kota na punkcie mleka, Dzieciaki – Mleczaki.

Czerwiec 2013r..

Sprawozdanie opracowała
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