
PROGRAMY I PROJEKTY 2022/2023: 

„Laboratorium przyszłości” – wszyscy nauczyciele  

„Stolica Experymentu” – wszyscy  nauczyciele  

„Akademia dojrzewania” – Joanna Rożek 

„Mleko i owce w szkole” – wychowawcy klas 

„Aktywny powrót do szkoły” – Anna Ignaszak / Milena Sztyma 

„Bezpieczna droga do szkoły” R. Widerska, K. Nowak, K. Posłuszny 

„Trzymaj formę” – Anna Ignaszak / Milena Sztyma 

„Adopcja na odległość” – Szkolne Koło Wolontariatu 

„Światowy Dzień Życzliwości” – wychowawcy klas, świetlicy  

„Dlaczego warto być wolontariuszem” – J. Kaszyńska / E. Zachwieja  

„Przyjaciele Zippiego” – J. Kaszyńska 

„Być dobrym kolegą, koleżanką” – psycholog, pedagog, pedagog specjalny 

„Zaczarowana kredka” – wychowawcy świetlicy 

„Z rodziną po ścieżkach wartości” – nauczyciele religii 

„Rodzina – w niej siła” – nauczyciele religii i wychowawcy do życia w rodzinie  

„Mówimy dzień dobry.  Życzyliwość i dobre maniery” – Iwona Drella  

„Dzień Ziemi” – Elżbieta Kistowska / Anna Kucinska 

„Naturalne wyroby kosmetyczne” – E .Zachwieja, R. Grajczak, S. Marchlewicz 

„Sprzątanie Świata” – Anna Kucinska 

„Gnieźnieńskie pomniki przyrody” – E. Kistowska, A. Kucinska 

„Historia w murach Gniezna zamknięta” – A. Janas, M. Michalak-Sobczak 

„Mój kraj, mój region, moje miasto” – wychowawcy kl. IV 

„Zostań herosem Niepodległości” – wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy 

„Z gwarą wielkopolską za pan brat” – nauczyciele historii i języka polskiego 

„Poznajemy mój kraj” – wychowawcy klas 

„Poznajemy misyjny świat. Ognisko misyjne” – E. Zachwieja  

„Europejski Dzień Języków” – nauczyciele języka angielskiego 

„Zabawy słowem” -  A. Wojdanowicz 

„Prawda , piękno, dobro w literaturze i w życiu” – A .Wojdanowicz 

„Zwroty łacińskie w edukacji szkolnej” – nauczyciele humaniści 



„Święta nietypowe w świetlicy szkolnej” – nauczyciele świetlicy 

„Twórcze przekształcanie dzieł sztuki” – E. Humeniuk, I. Walkowska 

„Klasy starsze czytają pierwszakom” – I. Walkowska  

„W labiryncie książek” – E. Humeniuk, J. Strzyżewska  

„Świat fantazji w literaturze, muzyce, sztuce” – E. Humeniuk, E. Staszewska  

„Frazeologiczny zawrót głowy” – A. Janas, A. Borkowska  

Przegląd Teatrów Szkolnych „Scena szkolna” – E. Humeniuk, M.                                                                                                                                                                                                                                             

Michalak-Sobczak 

„Anielskie pióra” – E. Zachwieja 

„Magiczna matematyka” – nauczyciele matematyki 

„Młody programista” – nauczyciele informatyki 

„Kreatywne prace plastyczne” – nauczyciele świetlicy 

„Spotkanie z teatrem” – K. Posłuszny, H. Różak 

„W świecie bajek” – nauczyciele świetlicy 

„Zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach” – E. Bubacz 

„Ortograficzne zmagania” – I. Walkowska  

„Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” – I. Walkowska  

„Młodzi odkrywcy” – S. Marchlewicz , R. Grajczak 

„Organizm – mechanizm. Modelowanie w nauczaniu biologii” – A. Kucinska 

„ABC ekonomii” – J. Kaszyńska 

„Matematyka od kuchni” – nauczyciele matematyki 

„Żyrafa”, „Lekki tornister” – wychowawcy klas I-III 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” – wychowawcy świetlicy 

„Bezpieczni w sieci” – pedagog, psycholog, pedagog specjalny 

 

 

 

 


