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Harmonogram projektu edukacyjnego Comenius  

„Poprawianie relacji społecznych w  szkole i poza nią”  

L.P. Termin  Działanie  Kto realizuje 

1 Wrzesień – 

październik 2011 

Analiza relacji społecznych wewnątrz klas, relacji nauczyciel-rodzice, nauczyciel-

uczniowie, uczeń-uczeń, uczeń-klasa. 

Wychowawcy  

klas I-VI 

2 1.11.2011 – 

28.06.2012 

Realizacja umów na wolontariat:  

• patronat w klasach 0 i 1  

• asystentura w klasa 0-3. 

Wychowawcy klas 0-3 i 

uczniowie realizujący 

umowy patronatu 

3 1.11-22.11.2011 Konkurs na projekt klasowej imprezy integracyjnej 

a. Zaplanowanie imprezy z uwzględnieniem dokonanej analizy relacji 

wewnątrzklasowych 

b. Ustalenie harmonogramu imprezy 

c. Ustalenie zadań i osób odpowiedzialnych 

d. Zaplanowanie wydatków i sporządzenie kosztorysu – każdy wydatek musi być 

potwierdzony fakturami 

e. Wypełnianie wniosku aplikacyjnego 

Wychowawcy  

Uczniowie klas I-VI 

Rodzice 

4 22.11.2011  

godz. 12.00 

Upływa termin składania wniosku aplikacyjnego w konkursie na projekt klasowej 

imprezy integracyjnej. 

Jury konkursu 

5 25.11.2011 Ogłoszenie wyników wstępnej selekcji wniosków Jury konkursu 

6 29.11.2011 Prezentacja wybranych wniosków. Ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie czeku na 

1500 zł dla zespołów 2 nagrodzonych projektów 

Uczniowie klas/ kury 

konkursu 

7 1.12.2011 Ogłoszenie konkursu na promocję szkoły w kategoriach: 

a. Praca plastyczna – plakat, makieta (indywidualna, grupowa) 

Jury konkursu 
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b. Praca komputerowa – ulotka, broszura, prezentacja, strona internetowa, film, 

fotoalbum (indywidualna, grupowa) 

c. Krótka forma artystyczna – piosenka, scenka rodzajowa, wiersz, show 

(indywidualna, grupowa) 

d. Projekt nadruku na t-shirt , torbę-reklamówkę – dla rodziców i nauczycieli 

8 10.12.2011 Ogłoszenie Konkursu „Książka kucharska”. Redagujemy książkę kucharską. Uczniowie 

w klasach proponują przepisy: zdrowe, tradycyjne, polskie, rodzinne, klasa wybiera 

kilka najlepszych do konkursu. Autorzy przepisów przygotowują prezentację dla jury 

–kartkę z książki kucharskiej wg. jednego z podanych szablonów zawierającą przepis 

opatrzony zdjęciem. Jury ustala, które przepisy trafią do książki kucharskiej. 

Uczniowie klas II-VII 

Wychowawcy klas 

Rodzice 

9 13.12 -22.12.2012 Klasowe stoły wigilijne.  

 

Uczniowie klas II-VII 

Wychowawcy klas 

Rodzice 

10 do 1.02.2012 r Projekty, które nie zostały nagrodzone w konkursie na klasową imprezę integracyjną mogą 

zostać zgłoszone (do opiekuna SU) i zrealizowane podczas Dnia Ucznia 21.03.2012 r. 

Składany jest ponownie ten sam wniosek lub wniosek skorygowany z powodu braku 

środków na sfinansowanie pełnej realizacji.  

Wszystkie klasy  

Wychowawcy klas 

11 
27.01 - 3.03.2012 

 

Upływa termin składania prac na konkursy: 

1. Książka kucharska (3.02.2012) 13.04.2012 

2. Promocja szkoły w kategoriach: 

• Praca plastyczna (3.03.2012) 

• Praca komputerowa, (3.03.20120 

• Projekt nadruku na t-shirt , torbę-reklamówkę (27.01.2012) 

Uczestnicy konkursów 

ze wszystkich klas 

12 10.02.2012 

10.03.2012 

Rozstrzygnięcie konkursu na książkę kucharską (10.02.2012) 27.04.2012 

Rozstrzygnięcie konkursu na promocję szkoły w kategoriach: 

• Praca plastyczna (10.03.2012) 

• Praca komputerowa (10.03.2012) 

• Projekt nadruku na t-shirt , torbę-reklamówkę (10.02.2012) 

Jury konkursu 

13 13.02.2012 Ogłoszenie konkursu na sałatkę „Łatwa, zdrowa, kolorowa”. Uczniowie w klasach 

proponują przepisy, klasa wybiera jeden z nich do konkursu i przygotowuje 

Jury konkursu 
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prezentację dla jury: przepis opatrzony zdjęciem, próbkę do degustacji 

14 21.03.2012 3. Dzień ucznia: 

a. Występ nauczycieli – przedstawienie wg scenariusz J&J „W sprawie 

krasnoludków”, 

b. Konkurs na promocję szkoły w kategorii Krótka forma artystyczna  

c. Konkurs „Mam talent”  

d. Rozstrzygnięcie konkursu na sałatkę 

e. Prezentacja wybranych projektów klasowych imprez integracyjnych, 

Wszyscy nauczyciele, 

uczniowie, rodzice 

15 1.03 – 30.04.2012 

 

Realizacja klasowych imprez wg nagrodzonych projektów. 

Przygotowanie koszulek i reklamówek z nadrukami nagrodzonymi w konkursie na 

promocję szkoły. 

Przygotowanie angielskich wersji językowych krótkich form artystycznych, prac 

komputerowych, które wygrały w konkursie na promocję szkoły. 

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji przepisu na sałatkę, która wygrała w 

konkursie 

Ogłoszenie wyników konkursu na najaktywniejszego uczestnika projektu w klasach 6 

Wybrane klasy ich 

wychowawcy i rodzice 

zaangażowani w 

projekt 

Jury konkursu 

16 Maj 2012  Wizyta szkół partnerskich 14.05 – 19.05.2012 r. 

a. IV Olimpiada sportowa 

b. Dyskoteka 

c. Międzynarodowy konkurs na sałatkę 

d. Prezentacja zwycięzców konkursu na promocję szkoły: występy, pokazy, 

wystawa prac konkursowych 

e. Wycieczka do Kłodawy – kopalnia soli 

f. Wycieczka do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik 

g. Wycieczka do ZOO i ogrodu botanicznego w Łodzi 

Cała społeczność 

szkolna, goście ze szkół 

partnerskich 

 


