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PODSUMOWANIE  

szkolnego projektu profilaktyczno - wychowawczego 

„Ja, moja klasa i moja szkoła jest ok” 

realizowanego 

w Szkole Podstawowej w Lisewie w roku szkolnym 2018/19 

 

 

W roku szkolnym 2018/19  w terminie od  01.10.2018r. do14.06.2019uczniowie i nauczyciele 

Zespołu Szkół w Lisewie realizowali projekt profilaktyczno – wychowawczy  „Ja, moja klasa i 

moja szkoła jest ok”. 

 

Celem projektu było: 

• edukacja społeczna rozumiana jako budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia więzi i 

przynależności do grupy społecznej (klasa, szkoła) 

• kształtowanie postawy otwartości wobec innych, 

• rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy w oparciu o literaturę 

• poznanie swoich mocnych stron, dostrzeganie i docenianie własnych sukcesów oraz 

kształtowanie pozytywnego myślenia o samym sobie 

• propagowanie sympatii i koleżeństwa 

• rozwijanie postawy asertywnej u uczniów 

• propagowanie postawy abstynencji 

• promowanie zdrowego stylu życia 

•  poznawanie własnego środowiska 

• poznawanie i wyrażanie siebie oraz przekształcanie świata poprzez własną aktywność 

twórczą 

• budzenie wrażliwości estetycznej 

• dbanie o przyjazną atmosferę w klasie 

• kształtowanie umiejętności współdziałania 

•  integracja grup klasowych 

• poprawa frekwencji, wyników w nauce i zachowania wszystkich uczniów we wszystkich 

klasach 

• wyłanianie i wspieranie indywidualnych talentów wśród uczniów 
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• zachęcanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne 

• zachęcanie uczniów do systematycznej nauki 

• zachęcanie do aktywności fizycznej i sportowej rywalizacji 

• edukacja patriotyczna rozumiana jako budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia więzi 

i przynależności do własnego narodu 

• kształtowanie miłości do ojczyzny, postawa patriotyczna 

• kształtowanie poczucia przynależności do swojego kraju, regionu i szkoły 

 

Uczniowie mieli do zrealizowania zadania : frekwencja, przygotowanie gazetki ściennej (A), 

profilaktyka (B), konkurs plastyczny (C), konkurs piosenki patriotycznej (D), wyłonienie 

ucznia roku (E) oraz wyłonienie najsympatyczniejszego ucznia w szkole (F) 

 

 

A. Zadania do realizacji w projekcie  

(dotyczy klas: Oddział Przedszkolny 06, I – VIII SP, III Gimnazjum): 

1. Frekwencja klasy w dniu 21 marca 2019 r. – max. 10 pkt. np. jeżeli klasa będzie miała 

99% frekwencję w tym dniu otrzyma dodatkowe 9,9 pkt. 

2. Przygotowanie gazetki ściennej na wybrany temat – do 31 października 2018  – max. 

10 pkt. 

 

 

Tematyka gazetek: 

 

O6, I – III SP 

• Kto ty jesteś? Polak mały… kl.06 

• Legenda powstania państwa polskiego kl. I 

• Polskie symbole narodowe kl. II 

• To wszystko to moja Ojczyzna KL. III 

 

IV – VI SP 

• Sławni Polacy poza granicami Polski (okres 100 lat) kl. IV 

• Polska to….( zabytki ) kl. V 

• Kodeks postaw patriotycznych kl. VI 
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VII, VIII SP - III G 

• Ważne postacie historyczne związane z drogą do wolności :Józef Piłsudski, Roman 

Dmowski, Ignacy Paderewski,  gen, Józef Heller kl. VII 

• Kształtowanie się granic Państwa Polskiego ( Powstanie Śląskie, Powstanie 

Wielkopolskie, Wojna Polsko – Bolszewicka, Plebiscyty na Dolnym Śląsku i Mazurach, 

Podział Śląska Cieszyńskiego) kl. VIII 

• Od rozbiorów do Odzyskania Niepodległości kl. III G 

 

Kryteria oceny gazetek: zgodność z tematem, estetyka, kreatywność (pomysłowość), 

różnorodność materiałów (2,5 pkt. za każde kryterium).  

Termin realizacji:do 31 października 2018 

 

Zwycięska klasa – wyjazd na lody lub do kina (w zależności od funduszy, kwiecień/maj) 

B. Szkolny dzień profilaktyki po hasłem „Taka przyszłość Polski, jakie jej młodzieży 

chowanie” – 21 marze 2019  

DZIAŁANIA: 

 ( dwie kategorie wiekowe: kl.06 – IV, V- VIII i III G )  

a) Projekcja filmu o tematyce patriotycznej – podział każdej kategorii wiekowej na dwie 

grupy: ( 06 – II, III – IV, V – VII, VIII – IIIG) 

 

b) Rozgrywki sportowe – wyłonienie z każdej klasy 4 reprezentantów ( kl. 06 – III 

wychowawcy, kl. IV- VIII i III G f do dnia 28 lutego 2019) 

 

c) Quiz o Polsce ( historia, geografa, kultura, literatura, przyroda) 

• Eliminacje klasowe – wyłonienie 4 reprezentantów z każdej klasy  do 28 luty 2019 

• Losowanie grup w każdej kategorii wiekowej 4 grupy po 5 osób do21 marzec 2019 

Przygotowanie QUIZU: ( dwie kategorie wiekowe: kl.06 – IV, V- VIII i III G )  

 Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy a zwycięskie drużyny wycieczkę 

 

d) „Stop nałogom” 

• przez każdą klasę scenariusza przedstawienia teatralnego pod tytułem „Stop 

nałogom”  – do 30 marca 2019. Wykorzystanie scenariusza do realizacji przedstawienia 

profilaktycznego  „Stop  nałogom” przygotowanego przez uczniów, którzy przygotowali 

najciekawszy scenariusz – maj 2019  

Klasa, która zrealizuje scenariusz przedstawienia weźmie udział w wycieczce 
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C. Konkurs plastyczny 

DZIAŁANIA: 

a) Wyłonienie z każdej klasy maksymalnie 3 osób – odpowiedzialni wychowawcy po 

konsultacji z nauczycielem plastyki – do 15 stycznia 2019 

b) Podanie tematów konkursu dla wszystkich uczestników 18 stycznia 2019: „Droga 

Polski do Niepodległości”, „Pozytywne wzorce w literaturze”, „Moja Mała 

Ojczyzna”.   

c) Termin: 11 luty 2019 

d) wystawa prac  Dzień Profilaktyki w marcu 2018r. 

f)  konkurs plastyczny na plakat „Stop nałogom”- wyłonienie prac do 31 maja 2019 

(wystawa prac)  

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, laureaci wycieczkę 

 

D. Konkurs piosenki patriotycznej –1 marzec 2019 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, laureaci wycieczkę 

 

E. Wyłonienie ucznia roku 2018/2019 

Kryteria do wyboru ucznia: 

• wyniki w nauce – średnia ocen 

• zachowanie ( na podstawie liczby zgromadzonych punktów) 

  

F. Wyłonienie najsympatyczniejszego ucznia w szkole  - Trzy kategorie wiekowe: 

• I  - III, 

•  IV – VI,  

• VII, VIII i III gimnazjum (do końca maja 2019 r.) 

 

 

NASZE DZIAŁANIA  

profilaktyczno – wychowawcze w ramach projektu obejmowały 

Gazetki ścienne 

Uczniowie mieli za zadanie przygotować gazetkę ścienną nt. wylosowanej 

tematykiprofilaktycznej: 
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„ Kto Ty jesteś?” oddział przedszkolny  kl. „0” 

 

 

„ Początki państwa polskiego” kl. I Szkoła Podstawowa 
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„ Polskie symbole narodowe” kl. II Szkoła Podstawowa 

 

 

„ To wszystko to moja Ojczyzna” kl. III Szkoła Podstawowa 
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„ Sławni Polacy poza granicami Polski ” kl. IV Szkoła Podstawowa 

 

 

 

„ Polska to…” kl. V Szkoła Podstawowa 
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„ Kodeks postaw patriotycznych ” kl. VI Szkoła Podstawowa 

 

 

 

„Ważne postacie historyczne związane z drogą do wolności :Józef Piłsudski, Roman 

Dmowski, Ignacy Paderewski,  gen, Józef Heller” kl. VII Szkoła Podstawowa 
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„Kształtowanie się granic Państwa Polskiego”( Powstanie Śląskie, Powstanie Wielkopolskie, 

Wojna Polsko – Bolszewicka, Plebiscyty na Dolnym Śląsku i Mazurach, Podział Śląska 

Cieszyńskiego)kl. VII Szkoła Podstawowa 

 

„Od rozbiorów do Odzyskania Niepodległości”  kl. III Gimnazjum 
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Konkurs plastyczny 

W konkursie wzięło udział 29 uczniów, którzy zostali wyłonieni z poszczególnych klas 

przez wychowawców i nauczycieli plastyki. Po wcze

temat inny niż konkursowy.   

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzi

oryginalność, estetykę prac, pomysłowo

wykonania pracy. 

Jury postanowiło przyzna

 

I kategoria - dzieci z oddziału p

I miejsce - Bartosz Zawłocki kl. II

 

„Ja, moja klasa i moja szkoła jest ok” 

ło udział 29 uczniów, którzy zostali wyłonieni z poszczególnych klas 

przez wychowawców i nauczycieli plastyki. Po wcześniejszym wykonaniu na lekcji pracy na 

konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę: zgodno

 prac, pomysłowość, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielno

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody: 

dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I - III szkoły podstawowej

Bartosz Zawłocki kl. II 

Strona 10 

ło udział 29 uczniów, którzy zostali wyłonieni z poszczególnych klas 

niejszym wykonaniu na lekcji pracy na 

: zgodność z regulaminem, 

enie estetyczne, samodzielność 

III szkoły podstawowej 
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  II miejsce - Jan Paweł Mikołajczyk kl. „0”

 

 

III miejsce – Zuzanna Kiępczy

 

 

 

 

„Ja, moja klasa i moja szkoła jest ok” 

Jan Paweł Mikołajczyk kl. „0” 

pczyńska kl. II 

Strona 11 
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II kategoria - kl. IV - VI szkoły podstawowej

III miejsce (ex aequo) Milena 

 

W II kategorii - kl. IV - VI szkoły podstawowej Komisja przyznała tylkoIII miejsce ex aequo.

 

 

III kategoria - kl. VII - VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

I miejsce - Klaudia Kowalska kl. III Gim.

 

 

 

„Ja, moja klasa i moja szkoła jest ok” 

VI szkoły podstawowej 

Brzozowska   Wiktoria Makowska - kl. V 

VI szkoły podstawowej Komisja przyznała tylkoIII miejsce ex aequo.

VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum 

Klaudia Kowalska kl. III Gim. 

Strona 12 

VI szkoły podstawowej Komisja przyznała tylkoIII miejsce ex aequo. 
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II miejsce (ex aequo) Dagmara Drapała 

 

III miejsce (ex aequo)-Julia Brzozowska kl. VIII

 

Uczniowie, którzy zaj

bezpłatną wycieczkę jednodniow

otrzymają dyplomy. 

 

 

 

 

„Ja, moja klasa i moja szkoła jest ok” 

Dagmara Drapała kl. VIII   Dominik Rogalski kl. VII 

Julia Brzozowska kl. VIIIBartłomiej Wielechowski kl. VII

ęli pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej pojad

 jednodniową, która odbędzie się w czerwcu 2019r. Uczestnicy konkurs 

Strona 13 

Dominik Rogalski kl. VII 

Bartłomiej Wielechowski kl. VII 

dej kategorii wiekowej pojadą na 

 w czerwcu 2019r. Uczestnicy konkurs 
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Konkurs muzyczny 

 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: eliminacje 22.02.2019 i konkurs finałowy 25.02.2019. 

Do eliminacji przystąpiło 17 uczniów, a w konkursie finałowym wystąpiło 10 uczestników. 

 

Konkurs przebiegał w następujących kategoriach: 

- solista z klas 0 - III 

- solista z klas IV - VI 

- solista z klas  VII, VIII i IIIG. 

Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:  

 

Kategoria I (klasy 0-III): 

1. Ksawery Grzelak – I miejsce 

2. Alicja Sokołowska – II miejsce 

3. Marcel Nowakowski – III miejsce 

4. Agata Brzozowska – IV miejsce 

 

 

Kategoria I (klasy 0-III): Ksawery Grzelak – I miejsce 
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Kategoria II (klasy IV - VI): 

1. Laura Żmijewska – I miejsce 

2. Maja Kapczyńska – II miejsce  

3. Wiktoria Czyżewska – III miejsce. 

 

Kategoria II (klasy IV - VI):Laura Żmijewska – I miejsce 
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Kategoria III (klasy VII, VIII i IIIG): 

1. Kinga Knyżewska– I miejsce 

2. Justyna Zakrzewska – II miejsce 

3. Wiktoria Burdecka - III miejsce.  

 

Kategoria III (klasy VII, VIII i IIIG):Kinga Knyżewska– I miejsce 

 

 

 

 

Komisja oceniając występy uczniów brała  pod uwagę:znajomość tekstu i dykcję, emisję głosu 

intonację,interpretację i ogólny wyraz artystyczny. 

Wszyscy uczestnicy konkursu w nagrodę otrzymali dyplomy, a laureaci pojadą na wycieczkę. 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie projekt „Ja, moja klasa i moja szkoła jest ok” Strona 17 
 

Rozgrywki sportowe 

 

Turniej sportowy został przeprowadzony w dwóch kategoriach: „Wyścigi rzędów” dla 

uczniów klas „0”-IV SP  oraz „Turniej piłki nożnej” dla uczniów klas V- VIII oraz III 

gimnazjum. 

 

Celem turnieju było: 

� podejmowanie aktywności fizycznej wśród dzieci 

� propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci młodzieży.  

� promocja i popularyzacja gier i zabaw ruchowych wśród dzieci młodzieży; 

� wyłanianie i wspieranie indywidualnych talentów wśród uczniów 

� zachęcanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne 

� integracja grup klasowych 

� kształtowanie umiejętności współdziałania 

� kształtowanie poczucia przynależności do swojego kraju, regionu, szkoły 

 

WYŚCIGI RZĘDÓW 

Według regulaminu turnieju sportowego wyłoniono cztery drużyny pięcioosobowe, po jednej 

osobie z każdej klasy. Drużyny zostały dobrane w sposób losowy.  

 

Składy drużyn: 

Drużyna nr 1 – „Turbo Sport”: 

1. Laura Żmijewska – kl. IV 

2. Alan Krakowiak – kl. III 

3. Oskar Tokarski – kl. II 

4. Piotr Koźniewski – kl. I 

5. Mikołaj Pawlak – kl. „0” 

 

Drużyna nr 2 – „Championy” 

1. Amelia Kornatowska – kl. IV 

2. Jakub Krakowiak – kl. III 

3. Antonina Przetacka – kl. II 

4. Ksawery Arentowicz – kl. I 

5. Kamil Gruda – kl. „0” 
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Drużyna nr 3 – „Pioruny” 

1. Filip Borowski – kl. IV 

2. Michał Włodarski – kl. III 

3. Martyna Gruda – kl. II 

4. Julia Mrośkiewicz – kl. I 

5. Bartosz Gruda – kl. „0” 

 

Drużyna nr 4 – „Orły” 

1. Krystian Cichocki – kl. IV 

2. Krystian Groblewski – kl. III 

3. Sylwia Tetfejer – kl. II 

4. Martyna Wojciechowska – kl. I 

5. Jan Mikołajczyk – kl. „0” 

 

 

 

Po przeprowadzeniu dziesięciu konkurencji sportowych prowadzonych przez nauczyciela 

wychowania fizycznego – Grzegorza Grąbczewskiego, przy współudziale wychowawców 

poszczególnych klas, wyłoniono zwycięską drużynę oraz kolejne miejsca: 

I miejsce:    Drużyna nr 1 – „Turbo Sport” 

II miejsce:   Drużyna nr 3 – „Pioruny” 

III miejsce:  Drużyna nr 4 – „Orły” 

IV miejsce:  Drużyna nr 2 – „Championy” 
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I miejsce:  Drużyna nr 1 – „Turbo Sport:Mikołaj Pawlak – kl. „0”,Piotr Koźniewski – kl. 

I,Laura Żmijewska – kl. IV,Alan Krakowiak – kl. III,Oskar Tokarski – kl. II 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

W turnieju piłki nożnej wzięły  udział 4 drużyny pięcioosobowe. W skład drużyn wchodzili 

zawodnicy od kl. V - VIII SP oraz  III gimnazjum. Według regulaminu turnieju sportowego 

wyłoniono cztery drużyny pięcioosobowe, po jednej osobie z każdej klasy. Drużyny zostały 

dobrane w sposób losowy. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” i trwały 2x5 

minut. Punktacja: wygrana – 2pkt., remis – 1pkt., przegrana – 0 pkt. 

Drużyny i ich skład: 

Drużyna BUDOWA 

1.Robert Cymmer 

2.Figurski Michał 

3.Kmieć Tadeusz 

4.Tokarski Kacper 

5.Tokarski Jakub 
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Drużyna NO NAME 

1.Chrząszczewski Bartek 

2.Orzechowicz Przemek 

3.Krakowiak Kinga 

4.Łubiński Dominik 

5.Krzeminski Alan 

Drużyna STONKI 

1.Śladowski Artur 

2.Zawłocki Romek 

3.Włodarski Kacper 

4.Kurkowski Jakub 

5.Brzozawska Milena 

Drużyna POMPKA TEAM 

1.Kowalski Krystian 

2.Figurski Kacper 

3.Gruda Jakub 

4.Tetkowski Jakub 

5.Rogalski Dominik 

 

 

Kapitanowie drużyn figurują pod nr. 1 

Wyniki rozgrywek: I miejsce - drużyna POMPKA TEAM , II miejsce - drużyna NO NAME, 

III miejsce -drużyna STONKI, IV miejsce - drużyna BUDOWA 

W nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju, zwycięska drużyna wyjedzie na 

wycieczkę krajoznawczą zorganizowaną w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Wszyscy 

zawodnicy biorący udział w turnieju zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz 

słodyczami, a dodatkowo zwycięskie drużyny dostały pamiątkowy puchar ufundowany przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie.  
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Zwycięska drużyna POMPKA TEAM: Tetkowski Jakub kl.VI SP,  Gruda Jakub kl. V 

SP,Kowalski Krystian kl. III gimnazjum,  Rogalski Dominik kl. VII SP,  Figurski Kacper 

kl. VIII SP. 
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Quiz wiedzy o Polsce 

 

Cele konkursu: 

• kształtowanie postaw patriotycznych; 

• budzenie zainteresowania historią Polski oraz Polską współczesną; 

• budowanie poczucia więzi z ojczyzną; 

• budowanie poczucia dumy z bycia Polakiem; 

• poznanie legend, faktów historycznych, tradycji; 

• orientacja w czasie historycznym; 

• zdobycie podstawowych wiadomości z geografii Polski; 

• poznanie wybitnych Polaków; 

• znajomość symboli narodowych; 

• uczczenie 100 lat niepodległości; 

• umiejętność współpracy w zespole. 

 

 

Kategoria wiekowa klasa 0 – IV SP 

 

W konkursie wzięło udział 20 uczniów wyłonionych z klas  0 –  -V na podstawie testu wiedzy 

przeprowadzonego przez wychowawców klas. Po losowaniu uczniowie utworzyli następujące 

składy  grup: 
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GRUPA I 

1. Paweł Pomoryn kl.0 

2. Adam Budziszewski kl.1 

3. Nikola Szlachta kl.2 

4. Lena Wieczorek kl.3 

5. Filip Żochowski kl.4 

 

GRUPA II 

1. Marcel Nowakowski kl.0 

2. Jan Łubiński kl.1 

3. Ksawery Grzelak kl.2 

4. Nikola Gocejna kl.3 

5. Hubert Kowalski kl.4 

 

GRUPA III 

1. Alicja Sokołowska kl.0 

2. Filip Figura kl.1 

3. Agata Brzozowska kl.2 

4. Krystian Groblewski kl.3 

5. Maciej Mendyk kl.4 

 

GRUPA IV 

1. Jan Mikołajczyk kl.0 

2. Nikola Kowalska kl.1 

3. Bartosz Zawłocki kl.2 

4. Łucja Sztenderska kl.3 

5. Laura Żmijewska kl.4 
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Pierwsze miejsce, zdobywając 10 pkt., zajęła grupa II w składzie :  

1. Marcel Nowakowski kl.0 

2. Jan Łubiński kl.1 

3. Ksawery Grzelak kl.2 

4. Nikola Gocejna kl.3 

5. Hubert Kowalski kl.4 

 

 

Zwycięscy quizu wiedzy o Polsce: Ksawery Grzelak kl.2,  Nikola Gocejna kl.3, Marcel 

Nowakowski kl.0,Jan Łubiński kl.1,Hubert Kowalski kl.4. 

 

 

Grupa I zdobyła 6pkt., grupa III zdobyła 4 pkt., grupa IV zdobyła 7pkt.Wszyscy uczniowie 

otrzymali pamiątkowe dyplomy, zwycięska drużyna pojedzie na jednodniową wycieczkę 

szkolną.   
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Kategoria wiekowa klasa V– VIII SP oraz gimnazjum 

W konkursie wzięło udział 20 uczniów wyłonionych z klas  0 –  -V na podstawie testu wiedzy 

przeprowadzonego przez wychowawców klas. Po losowaniu uczniowie utworzyli następujące 

składy  grup: 

 

Grupa I:  

1. Wiktoria Burdecka 

2. Mikołaj Pawlak 

3. JakubTetkowski 

4. Karolina Gżyńska 

5. Julia Brzozowska 

 

Grupa II:  

1. Robert Cymmer 

2. Hanna Mikołajczyk 

3. Karolina Pikora 

4. Klaudia  Kowalska 

5. Hubert Wieczorek 

 

Grupa III:  

1. DenizCelik,  

2. Kinga Bieżuńska,  

3. Wiktoria Makowska,  

4. Jakub Wojciechowski,                                  

5. JakubKoźniewski. 

 

Grupa IV:  

1. DagmaraDrapała,  

2. Dawid Łubiński,  

3. Jakub Kurkowski,  

4. BatoszChrząszczewski,                               

5. Piotr Mendyk. 
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W pierwszej turze grupy uzyskały punktację: 

grupa I – 8 punktów, grupa II – 9 punktów , grupa III -5 punktów ,grupa IV -9 punktów 

Po dogrywce : grupa IV- 5punktów, grupa II - punkty.                                                                       

Ostatecznie wyniki były następujące:  

I miejsce –grupa IV 

1. DagmaraDrapała kl.8 SP 

2. Dominik Łubiński kl.5 SP 

3. Jakub Kurkowski kl.6 SP 

4. BatoszChrząszczewski kl. 3 gimnazjum 

5. Piotr Mendyk kl. 7 SP 
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Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, zwycięskie drużyny pojadą na 

jednodniową wycieczkę szkolną.  

Stop nałogom 
 
Najciekawszy scenariusz pt. „ Stop nałogom” opracowała klasa VII SP. 3 czerwca 2019 na 

foru szkoły klasa ta przygotowała przedstawienie profilaktyczne” Nie daj się zniewolić”. 

Zwycięska klasa pojedzie na jednodniową wycieczkę. 
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Uczniowie klasy VII SP 

 

1. Cichocki Mateusz  

2. Cieślik Adrian  

3. Giżyńska Karolina  

4. Kmieć Tadeusz  

5. Knyżewska Wiktoria  

6. Kożniewski Jakub  

7. Krakowiak Kinga 

8. Mendyk Paweł  

9. Mendyk Piotr  

10. Pikora Karolina  

11. Rogalski Dominik  

12. Szuper Julia  

13. Wielechowski Bartłomiej  

14. Włodarski Kacper  

15. Wydrzyńska Natalia  
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Przyznano również nagrody indywidualne: 

100% frekwencja w całym projekcie: 

1. Nowakowski Krystian kl.0 

2. Mrośkiewicz Julia kl.1 

3. Sztęgierska Agatakl. 1 

4. Wojciechowska Martyna kl.1 

5. Gruda Martyna kl.2 

6. Grzelak Ksawery kl.2 

7. Tokarski Oskar kl. 2 

8. Gruda Jakub kl.5 

9. Makowska Wiktoria kl.5 

10. Tetkowski  Jakub kl.6 

11. Wieczorek Hubert kl.6 

12. Wojciechowski Jakub kl.6 

13. Kowalska Klaudia kl.3 GIM. 

 

 

Świadectwo z „czerwonym paskiem”: 

1.Żochowski Filip kl.4 

2. Kowalski Hubert kl.4 

3. Makowska Wiktoria kl.5 

4. Mikołajczyk Hanna kl.5 

5. Tetkowski Jakub kl.6 

6.Brzozowska Jukiakl.8 

7. Wielechowski Mateusz kl.8 

8.Grzelak Martakl.3gim. 

9. Tobolska Maria kl.3 gim. 

10.Zakrzewska Justyna kl.3 gim 

 

 

 

Konkursy powiatowe  (I miejsce): 

1. Kiępczyńska Zuzanna – Powiatowy Konkurs Plastyczny KRUS – Bezpiecznie na wsi 

„Maszyny pracuj, dzieci obserwują”. 

. 
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Konkurs ekologiczny (I miejsce): 

Baterie: Sztenderska Łucja kl.3(456 sztuk) 

Korki: Krzemńska Wiktoria kl.4 

Makulatura: Mikołajczyk Hanna kl.5(84 kg) 

Puszki: Mikołajczyk Hanna kl.5(300 sztuk) 

             Makowska Wiktoria  kl.5 (300 sztuk) 

            Zakrzewska Justyna kl. 3 gim (300 sztuk) 

 

 

W sumie za ciężką pracę nad zadaniami projektu nagrodzonych zostało 59uczniów. 

 

Opracowała Joanna Zielińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


