
Program edukacyjny Śniadanie Daje Moc 

Program edukacyjny Śniadanie Daje Moc 
przeznaczony jest dla klas 0-3. Najważniejszym celem 
programu jest zwiększenie świadomości na temat 
zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dzieci 
oraz przyczynianie się do obniżania poziomu 
niedożywienia dzieci w Polsce poprzez lekcje 
edukacyjne obrazujące 12 zasad zdrowego odżywiania 
oraz zorganizowanie Dnia Śniadanie Daje Moc, gdzie 
nauczyciele wspólnie z uczniami przygotują zdrowe i pyszne 
śniadanie. Organizatorem programu jest Partnerstwo dla Zdrowia- koalicja firm 
Danone, Lubella, Biedronki oraz Instytut Matki i Dziecka. Koordynatorami projektu 
w naszej szkole są: p. Natalia Siwka, p. Alicja Sadowska i p. Anna Wiercińska. 

Śniadanie daje moc - zobacz 

 

 

 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

Szkoła nasza bierze udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego o tematyce bezpieczeństwa „Akademia 
Bezpiecznego Puchatka”. Honorowy patronat nad programem 
objął Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria 
Oświaty. Aby pomóc maluchom uniknąć różnego rodzaju zagrożeń, już po raz kolejny 
Puchatek organizuje dla klas I program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem 
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Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na 
drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy. 
Dodatkowo, od ostatniej edycji „Akademia Bezpiecznego Puchatka” została 
rozbudowana o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego 
zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania 
kreatywności. Za realizację programu w naszej szkole odpowiedzialni są: pedagog 
szkolny p. Adrianna Małecka, p. Mirosława Krzyśka oraz wychowawcy klas 
pierwszych. 

Zbiórki ekologiczne w naszej szkole 2015/2016 

W tym roku szkolnym zbieramy zużyte baterie, tonery i elektrośmieci. Kontynuujemy 
zbiórki dla bezdomnych zwierząt na rzecz schroniska i Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Gnieźnie. 

Program "Owoce w szkole" 

Program "Szklanka mleka" 

Dobre praktyki - www.ko.poznan.pl 

 „Od syna do ojca” – gra miejska - p. E. Kistowska, p. A. Janas 
 „Zafascynowani astronomią” - p. E. Kistowska 
 Podsumowanie projektu „ Jak pomóc bezdomnym i dzikim zwierzętom w 

Gnieźnie?” - p. E Kistowska 

Programy realizowane przy współpracy ze Szpitalem Klinicznym 
Przemienienia Pańskiego 

Programy realizowane przy współpracy ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia 
Pańskiego dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego oraz środków 
budżetu państwa mające na celu poprawę i dostosowanie diagnostyki i terapii 
nowotworów do trendów demograficzno - epidemiologicznych regionu z 
zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki 

 warsztaty dla pracowników stołówek szkolnych 
 szkolenia dla kadry pedagogicznej 

Tolerancja niejedno ma imię 

Program Szkolnego Koła Wolontariatu – p. E. Zachwieja 

Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej 

– p. A. Małecka, p. I. Labrenz 

Światowy Dzień Książki 

– p. J. Strzyżewska 
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„Jak zdrowo żyć?” 

– program profilaktyczny dla klas I-VI – p. M. Michalak-Sobczak, p. L. Stachowiak 

Program piłki ręcznej 

- p. A. Ignaszak 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

pod patronatem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża – p. I. Labrenz, p. P. 
Adamski 

Diagnoza dziecka wczesnoszkolnego 

– profilaktyka niepowodzeń szkolnych – wychowawcy kl. I 

Program profilaktyczny – „Bezpieczna droga do szkoły” 

– wychowawcy świetlicy 

Projekt edukacyjny – „Życzliwość i dobre maniery na co dzień” 

– p. K. Posłuszny, p. H. Różak, p. J. Kaszyńska, p. I. Drella 

Projekt edukacyjne – „Bezpiecznie w szkole i poza nią” 

– p. M. Krzyżańska, p. L. Stachowiak, p. M. Sztyma, p. I. Drella, p. A. Kanke, p. A. 
Małecka 

Światowy Dzień Chorego 

– p. A. Kanke, p. E. Zachwieja, p. E. Miara 

Program profilaktyczny – „Bezpieczny uczeń” 

- nauczyciele zajęć komputerowych 

Program profilaktyczny zapobiegania narkomanii w szkole 

– p. A. Borkowska, p. M. Fajfer, p. R. Śruba 

Program profilaktyczny zapobiegania uzależnieniom (nikotyna, 
alkohol) 

– kl. I-VI – p. D. Bereźnicka, p. M. Nowakowska, p.  A. Ignaszak 

 


