
Plan projektu edukacyjnego Comenius „Poprawianie relacji 

społecznych w  szkole i poza nią” na  rok szkolny 2011/2012 

 

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

uczniowie, uczeń-uczeń, uczeń-klasa. 

2. Konkurs na klasową imprezę integracyjną – 1.11.2011 do 30.04.2012 r.  

Każda klasa ubiega się o grant w wysokości 1500 zł na realizację integracyjnej imprezy 

klasowej. Przygotowuje projekt imprezy: 

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 i złożenie wniosku aplikacyjnego 

f. Dwuetapowy wybór przez jury: wstępna selekcja wniosków, prezentacja i 

wybór po jednym wniosku z klas I-III i IV-VI i przyznanie grantów. 

g. Prezentacja pozostałych wytypowanych projektów podczas Dnia Ucznia 

21.03.2012 3.  

3. Wolontariat dla uczniów klas 5 i 6 ( uczniowie klas 4 uczestniczą warunkowo, decyzja 

należy do wychowawcy klasy 0-3)– od listopada 2011 r. do końca kwietnia 2013 r. 

Umowa pomiędzy wychowawcą klasy 0 – 3 a uczniem klasy 5 lub 6 (ewentualnie 4) 

na realizację: 

a. Patronatu – opieka nad uczniem z klasy 1 lub 0. 

b. Asystentury – pomoc wychowawcy klasy 0, 1, 2 lub 3. 

4. Konkurs na promocję szkoły w 4 kategoriach – grudzień 2011 – maj 2012 r.: 

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

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 

5. Konkurs „Książka kucharska – nasza kuchnia” – grudzień 2011 – styczeń 2012. 

Redagujemy książkę kucharską. Uczniowie w klasach proponują przepisy: zdrowe, 

tradycyjne, polskie, rodzinne, klasa wybiera kilka najlepszych do konkursu. Autorzy 

przepisów przygotowują prezentację dla jury - przepis opatrzony zdjęciem. Jury 

ustala, które przepisy trafią do książki kucharskiej. 

6. Konkurs na zdrową sałatkę „Łatwa, zdrowa, kolorowa” – luty – marzec 2012 r. 

Uczniowie w klasach proponują przepisy, klasa wybiera jeden z nich do konkursu i 

przygotowuje prezentację dla jury: przepis opatrzony zdjęciem, próbkę do degustacji 

7. Dzień Ucznia 21.03.2011 r –  

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

krasnoludków” 

b. Konkursy na Krótką formę artystyczną 

c. Konkurs „Mam talent” 

d. Prezentacja projektów klasowych imprez integracyjnych 

8. 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 

9. Konkurs na najaktywniejszego uczestnika projektu - od 2.11.-2011 r. do 30.04.2013 r. 

Uczniowie zbierają punkty za aktywność w projekcie. Za udział w konkursach, 

wolontariacie, w organizacji imprez szkolnych uzyskują punkty zgodnie z 

regulaminami tych imprez/konkursów. Nagrodą dla 15 najaktywniejszych 

uczestników projektu jest bezpłatny wyjazd do St. Georgen w maju 2013 r. Wartość 

nagrody wynosi oko 1500 zł. 


