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„Poprawianie relacji społecznych w szkole i poza nią”  

finansowanego ze środków europejskich programu  

LLP Comenius w latach 2011/2013 
 

Projekt adresowany jest do uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi. Polega na 

aktywnym uczestnictwie w zadaniach projektu i rejestrowaniu swojej aktywności poprzez 

zbieranie punktów za udział określonych działaniach na karcie uczestnika projektu.  

1. Czas trwania konkursu 2 lata: od 1.11.2011 do 30.04.2013r. 

2. Celem projektu jest poprawianie wzajemnych relacji wszystkich członków 

społeczności szkolnej, nawiązanie współpracy: nauczyciel, uczeń, rodzic, poprawienie 

kontaktów społecznych, pobudzenie do działania uczniów wycofanych i zamkniętych, 

zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły, wspieranie postaw 

prospołecznych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, wytrwałości, 

pokonywania trudności, umiejętności promowanie siebie, swojej klasy i swojej szkoły.  

3. W projekcie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi w 

dowolnym momencie trwania projektu. Zgłoszenie do udziału w projekcie wymaga 

pobrania karty uczestnika projektu i zarejestrowanie jej u koordynatora projektu. 

Rejestracji w systemie dokonuje koordynator na podstawie przedłożenia karty z 

uzyskanym pierwszym wpisem punktów za dowolną aktywność. Potwierdzeniem 

rejestracji jest pojawienie się nazwiska na liście uczestników konkursu na stronie 

internetowej projektu z podaniem ilości zdobytych punktów. 

4. Nagrodą w projekcie jest bezpłatny udział w 6 dniowej wizycie do szkoły partnerskiej 

w St. Grorgen – Niemcy w maju 2013 r. Szacowana wartość nagrody około 1500 zł. 

Spośród wszystkich uczestników konkursu nagrodzonych zostanie co najmniej 15 

uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów, ale nie mniej niż 65 punktów dla 

uczniów klas IV-VI i 55 dla uczniów klas I-III. Maksymalnie za wszystkie aktywności w 

projekcie można zgromadzić 110 punktów. Ilości punktów uzyskanych przez 

poszczególnych uczestników projektu będą rejestrowane w systemie projektu i 

podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu. Ilość 

nagrodzonych uczniów może zostać zwiększona, jeśli pozwoli na to wysokość 

jednostkowych kosztów wyjazdu. 



5. Zdobywania punktów umożliwia udział w roku szkolnym 2011/2012 następujących 

działaniach projektowych: 

a. Konkurs na klasową imprezę integracyjną - I etap konkursu 5 pkt 

b. Konkurs na prezentację działań zaplanowanych w projekcie „Klasowa impreza 

integracyjna” – II etap konkursu 5 pkt 

c. Konkurs „Książka kucharska” 5 pkt 

d. Konkurs na promocję szkoły 5 pkt 

e. Wolontariat w programie Patronat lub Asystentura 20pkt 

f. Konkurs na sałatkę „Łatwa, zdrowa, kolorowa” 5 pkt 

g. Udział w działaniach organizacyjno-przygotowawczych podczas organizacji 

Dnia Ucznia. 5 pkt 

h. Udział w działaniach organizacyjnych podczas wizyty szkół partnerskich w 

maju 2012 5 pkt 

Możliwość zdobywania punktów w każdej z w/w aktywności i konkursów 

sprecyzowana jest w postaci regulaminów, które będą ogłaszane przed rozpoczęciem 

każdego konkursu. Aktywności na rok 2012/2013 zostaną podane po ustaleniu 

harmonogramu projektu na nowy rok szkolny w postaci aneksu do niniejszego 

regulaminu. 

6. W przypadku zbyt dużej ilości osób z identyczną ilością punktów, do nagrody zostaną 

wytypowane osoby drogą losowania spośród wszystkich osób mających jednakową 

liczbę punktów tak, aby ustalić listę 15 nagrodzonych uczniów uczestniczących w 

wizycie w szkole partnerskiej. Na życzenie osób zainteresowanych losowanie może 

się odbyć publicznie. 

7. System rejestracji punktów uzyskiwanych w projekcie będzie nadzorowany przez 

komisję konkursową w składzie: 

1. Anna Marciniak – koordynator projektu, 

2. Elżbieta Marcinkiewicz – opiekun Samorządu Uczniowskiego 

3. Małgorzata Wojton – członek zespołu ds. koordynacji projektu 

4. Dorota Warchoł – pedagog szkolny 

 


