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REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW ORAZ AKCJI 

CHARYTATYWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W WAWRZEŃCZYCACH 
 

1. ,,Wisła czysta, bezpieczna, piękna” program ekologiczny koordynowany 

przez Organizację Ekoinicjatywa w Kwidzynie. Realizacja od roku 2004 

2. ,,Szkoła Marzeń” to ogólnopolski projekt zwiększania szans 

edukacyjnych i życiowych uczniów ze szkół wiejskich, finansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w 

ramach Działania 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. okres realizacji: 15.10.2005r. – 14.10. 

2006r. 

3. ,,Trzymaj formę” – program edukacji zdrowotnej dla klas V-VI Szkoły 

Podstawowej – realizacja w r.sz. 2006/2007 koordynowany przez 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie 

4. ,,Bezpieczna szkoła z PZU”- program edukacji komunikacyjnej 

realizowany w 2007 roku 

5. ,,eTwening”  projekt edukacji europejskiej realizowany w ramach 

Programu ,,Uczenie się przez całe życie” -  2 edycje w latach 2006, 2007 

/szkoły partnerskie: Włochy, Hiszpania, Francja/. Koordynator projektu: 

Komisja Europejska i MEN 

6. ,,Już pływam” - projekt w ramach zadania Zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno – 

sportowych – 4 edycje od roku 2007 

7. ,,Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i 

organizacji pozarządowej w zakresie udzielania pomocy materialnej o 

charakterze edukacyjnym” – rządowy program realizowany w 2007 

roku, współfinansowany z rezerw celowych budżetu państwa oraz 

budżetu gminy 

8. ,,Sport wszystkich dzieci” - program inicjowany przez Departament 

Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu. Pozyskanie dla UKS sprzętu 

sportowego 

9. ,,Moja Mała Ojczyzna” - Program Wychowania Patriotycznego i 

Społecznego w ramach projektu pod nazwą ,,Ruch rzeźbi umysł, serce i 

ciało” organizowanego przez Stowarzyszenie ,,Parafiada”, I i II etap 

10. ,,Szkoła z Tradycją” – ogólnopolski konkurs organizowany przez 

Fundację szans pod patronatem MEN mający na celu przedstawienie 

tradycji i obyczajów szkolnych, narodowych i regionalnych w ramach 

realizacji edukacji patriotycznej 

11. ,,Od myślenia do tworzenia – pokażmy dziecku świat” - projekt 

realizowany w ramach  rządowego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku pn ,,Aktywizacja i 
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wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych” 

12. ,,Ratujmy i uczmy ratować”- projekt realizowany w ramach działań 

pierwszej pomocy przedlekarskiej z inicjatywy organizatorów 

przedsięwzięcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

13. ,,Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków obcych” – 

projekt finansowany ze środków budżetu państwa i Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Sektora Programu Operacyjnego 

Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 2.2 Schemat c 

14. ,,Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania 

technologii informacyjnej” - projekt finansowany ze środków budżetu 

państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

,,Uczenie się przez całe życie” 

15. ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – projekt 

edukacyjny rozwijający dziecięce zdolności, współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja: 2010,2011 

rok 

16. ,,DiAMEnT” - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty – 

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.  

17. ,,Radosna szkoła” – pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole – 

projekt realizowany w ramach  Programu Rządowego 

18. ,,Comenius" – Partnerskie Projekty Szkół pod nazwą ,,Travel to Healthy 

Food Along Europe” w ramach programu  ,,Uczenie się przez całe 

życie”, realizowany w latach 2011 – 2013. Szkoły partnerskie: Francja, 

Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania.  

19. ,,The Fibonacci Project” - projekt edukacyjny dotyczący 

rozpowszechniania edukacji matematyczno – przyrodniczej finansowany 

przez Unię Europejską. Jego celem jest rozpowszechnianie 

nowoczesnych metod nauczania matematyki i elementów przyrody w 

klasach I – III oraz przyrody w klasach IV-VI tzw. metodologia IBSME. 

Realizacja w latach 2011, 2012 

20. ,,Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” 

- projekt edukacyjny realizowany w ramach profilaktyki onkologicznej 

pn ,,Upowszechnianie Zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – 

2011r. 

21. ,,Jestem Kibicem przez duże K” - ogólnopolski program edukacyjno – 

alternatywny koordynowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej 

Policji, realizowany w latach 2011/2015 
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22. ,,Bezpieczna szkoła” – projekt realizowany w ramach edukacji 

komunikacyjnej, organizowany przez Wojewódzką Komendę Policji 

wrzesień – październik 2011r. 

23. ,,Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” – projekt 

edukacyjny finansowany przez EFS realizowany przez Krajowe 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole w roku 2011 

24. ,,Mogę więcej –Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Igołomia - 

Wawrzeńczyce .” – projekt systemowy realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany przez Europejski Fundusz 

Społeczny wrzesień 2012 – czerwiec 2013r. 

25. ,,Teatr jest w nas”- projekt realizowany w ramach programu pt. ,,Bank 

Dziecięcych Uśmiechów” z inicjatywy Fundacji Banku Zachodniego 

WBK w Warszawie w celu pomocy dzieciom wyrównywania szans 

edukacyjnych. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie ,,Odnowa Wsi 

Wawrzeńczyce” we współpracy ze szkołą 

26. ,,Owoc w szkole”- projekt w ramach edukacji zdrowotnej, koordynowany 

przez Agencję Rynku Rolnego od roku 2009 

27. ,,Mleko w szkole” – program w ramach edukacji zdrowotnej 

koordynowany przez Agencję Rynku Rolnego od roku 2009 

28. ,,Moja natura 2000 – warsztaty ekologiczne” – maj-listopad 2012r. w 

ramach projektu Stowarzyszenia Pomocy szkole ,,Małopolska” 

dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie 

29. ,,Bezpieczna szkoła” – projekt realizowany w ramach edukacji 
komunikacyjnej, organizowany przez Wojewódzką Komendę Policji 

wrzesień – październik 2012r. 

30. ,,Czyste powietrze wokół nas” – Przedszkolny Program Edukacji 

Antytytoniowej w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 V 

edycja Krajowego programu edukacyjnego koordynowanego przez 

Państwowa Inspekcję Sanitarną 

31. ,,Nie Pal przy mnie proszę” – realizacja programu edukacji 

antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej w roku 

szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2013/2014, 2014/2015 

32. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie kl. 4-6” – realizacja programu 

inicjowanego przez SANEPID – 2013/2014, 2014/2015 

33. ,,Czas na zdrowie” - promocja zdrowego odżywiania, żywności 

ekologicznej i aktywności fizycznej. Ogólnopolski projekt edukacyjny 

realizowany w roku szkolnym 2012/2013 koordynowany przez Fundację 

Banku Ochrony Środowiska 

34. ,,Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym 

nowoczesnej szkoły” – projekt systemowy realizowany w okresie 

18.10.2013r. – 28.02.2015r. ogólnopolski projekt, którego liderem jest 
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Ministerstwo Edukacji Narodowej a partnerem Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej. 

35. ,,Aktywna edukacja” – program realizowany w ramach projektu 

,,Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w 

przedszkolach i szkołach” współfinansowanego ze środków UE, 

realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz 

Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest 

poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu 

dostępnych w szkołach technologii informacyjno – komunikacyjnych 

(TIK) 

36. ,,Bezpieczna szkoła” – projekt realizowany w ramach edukacji 
komunikacyjnej, organizowany przez Wojewódzką Komendę Policji 

wrzesień – październik 2013r., październik 2014r. 

37. ,, eTwinning” – akcja promująca współpracę szkół w Europie za pomocą 

technologii informacyjno – komunikacyjnej (ICT). W roku szkolnym 

2013/2014 Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach tworzy 

długoterminowe partnerstwo z Turcją i Hiszpanią w celu wzbogacania 

kompetencji językowych uczniów. 

38. ,,Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” 

- projekt edukacyjny realizowany w ramach profilaktyki onkologicznej 

pn ,,Upowszechnianie Zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018r. 

39. „Szkoła Promująca Zdrowie”2014r. przystąpienie szkoły do sieci szkół 

promujących zdrowie, uzyskanie Certyfikatu przynależności w 2017 roku 

40. ,,Już pływam” - projekt w ramach zadania Zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno – 

sportowych – VIII edycja w roku 2017 współfinansowana przez Urząd 

marszałkowski 

41. ,,Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny internet” – realizacja elementów 

programu w klasach IV – VI – 2016 

42. ,,Odblaskowa Gmina” – kampania społeczna 

43. ,,No promil – no problem” kl. 0-6 – Kampania społeczna 2014. 

44. ,,Job-shadowing drogą do sukcesu w edukacji najmłodszych” w ramach 

programu Erasmus+ ,,Uczenie się przez całe Zycie” sfinansowany przez 

EFS – współpraca ze szkołą w Leeds w Angli – luty 2015r. 

45. „Klub Przodujących Szkół” – 1.06.2015r. Szkoła Podstawowa uzyskała 

członkowstwo w Klubie Przodujących Szkół i będzie realizować 

założenia statutowe klubu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, 

otrzymała akt przyjęcia i tablicę klubową podczas uroczystości 

obchodów Trzydziestej Rocznicy nadania Imienia Tadeusza Kościuszki 

Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach 
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46.  „Dukaty Decjusza” – program popularyzujący wiedzę o ekonomii, 

historii i numizmatyce realizowany w formie nocnych lekcji w Willi 

Decjusza w Krakowie-listopad 2015    

47. „Książki Naszych Marzeń” – program rządowy realizowany w r.sz. 

2015/2017. – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

48.  „Edukacja Globalna Efektu Domina” 2015 – udział szkoły  

w programie oferowanym przez Kulczyk Foundation – rozbudzanie 

postawy wrażliwości i empatii wśród dzieci 

49. „Śniadanie Daje Moc”od …do 2018 – program inicjowany przez 

agencję public relations Garden of Words na rzecz Partnerstwa dla 

Zdrowia 

50. „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w 

środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w 

radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi 

i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych 

i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań 

wychowawczych i profilaktycznych” realizowany w roku 2018 (marzec – 

czerwiec) we współpracy z Fundacją „Drabina Rozwoju” w ramach 

rządowego programu „bezpieczna+” 

                                                         

 

REALIZACJA PROJEKTÓW SZKOLNYCH 

 
1. ,,Gminny Dzień Sportu” – trzech  edycji z udziałem sportowców: Mistrza 

Świata w quadach Rafała Sonika – 2009, 2013, 2014,  Mistrza Świata w 

kategorii boksu – junior ciężki Krzysztofa ,,Diablo” Włodarczyka – 

2011, Mistrza Świata w snowboardzie Mateusza Ligockiego – 2013, 

Rafała Sonika(ruady), Radosława Zawrotniaka (szermierka) – 2014, 

Klaudia Siciarz - 2017 

2. ,,Z dziejów wsi Wawrzeńczyce i okolic”- projekt tworzenia miejsca 

gromadzenia pamiątek związanych z historią i tradycją naszego regionu w 

ramach edukacji patriotycznej – od roku 2009 

3. ,,Tygodniowa lekcja patriotyzmu wokół Patrona Szkoły Tadeusza 

Kościuszki”- coroczny projekt realizowany w ramach edukacji 

patriotycznej 

4. ,,Letnie i zimowe turnusy rekreacyjno – wypoczynkowe” – osiem edycji 

projektu realizowanego we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem 

Pomocy Szkole, współfinansowany przez KRUS 

5. ,,Książki dla biblioteki szkolnej” – projekt pozyskiwania książek z 

wydawnictwa ZNAK za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

,,Małopolska” – systematycznie co dwa lata – w 2013 roku pozyskano 50 

sztuk beletrystyki również w 2015, 2017 
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6. ,,Dbamy o nasze zdrowie – walczymy z hałasem i prosimy o ciszę”- 

szkolny projekt realizowany w grudniu 2013r.,w styczniu 2014r. w 

styczniu 2015, w lutym 2016r. pod nazwą ”Hałas to nasz wróg - dbajmy  

o ciszę”, w roku 2017 pt, „Oswajamy ciszę eliminujemy hałas”, w roku 

2018 pod nazwą „Dookoła cicho, sza…” 

 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 
 

1. ,,Pomocna dłoń dla powodzian w Czechach i w Niemczech” – akcja PCK 

2. ,,Góra grosza” –  coroczna akcja pod patronatem MEN 

3. ,,Mikołajki” – akcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka nr 6 w 

Krakowie 

4. ,,Akcje na rzecz chorych dzieci” – kilkakrotny udział 

5. ,,Akcja na rzecz Hospicjum” – dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych 

6. ,,Dzieci Afryki” – udział w akcji na rzecz dzieci w Nyakinama, co roku od 

2010r. - działania :współfinansowanie zakupu krowy, współfinansowanie 

budowy szkoły, przekazanie przyborów szkolnych, okularów 

korekcyjnych i słonecznych 

7. ,,Kolędnicy Misyjni” – IX edycja – przedsięwzięcie na rzecz misji pod 

patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 

8. „Zakręceni dla Hospicjum” – wieloletnia akcja zbierania zakrętek na 

potrzeby Hospicjum św. Łazarza w Krakowie 

9. „Mikołaj i Gwiazdka dla malucha w potrzebie” – akcja charytatywna na 

rzecz dzieci potrzebujących w szkole podstawowej 

10. „Pola nadziei 2016,2017,2018 13 marca – 22 maja” – akcja 

charytatywna dla Hospicjum św. Łazarza 

11. Akcja wolontariatu – przyjęcie 350 pielgrzymów z Włoch podczas 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016 

 


