„Książki czytamy – nudzie się nie damy”
– projekt profilaktyczno - wychowawczy realizowany
w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2016/17
Realizujący projekt: uczniowie Zespołu Szkół w Lisewie
Temat projektu: „Książki czytamy – nudzie się nie damy”
Czas trwania: 03.10.2016r. – 14.06.2017r.
Termin wyników projektu: 14 czerwca 2017r.
Sposób prezentacji: sprawozdanie z podjętych działań
Cele:
 propagowanie czytelnictwa;
 poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez prezentację prawidłowych postaw;
 profilaktyka zachowań niepożądanych dzięki organizacji czasu wolnego uczniów;
 kształtowanie pozytywnej atmosfery w szkole;
 kształtowanie umiejętności współdziałania;
 integracja grup klasowych;
 propagowanie stylu życia;
 poprawa frekwencji, wyników w nauce i zachowania wszystkich uczniów we wszystkich
klasach;
 zachęcanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne;
 zachęcanie uczniów do systematycznej nauki.
Dziedzina działania: dydaktyka, profilaktyka i wychowanie
Blok tematyczny: profilaktyka i wychowanie, realizacja obowiązku szkolnego i efekty kształcenia
Grupy: zespół klasowy
I.

INSTRUKCJA DO PROJEKTU:

A. Zadania do realizacji w projekcie dotyczące frekwencji (dotyczy klas: Oddział Przedszkolny,
I – VI SP, I – III Gimnazjum):
1. Frekwencja klasy na zajęciach obowiązkowych w okresie 03.10.2016r. – 31.05.2017r. –
max.10 pkt. np. jeżeli klasa będzie miała 88,51% frekwencję otrzyma 8,85 pkt.
2. Procent godzin usprawiedliwionych w okresie 03.10.2016r. – 31.05.2017r. – max.10 pkt. np.
jeżeli klasa będzie miała 91,2% usprawiedliwionych nieobecności to otrzyma 9,12 pkt.
3. Frekwencja klasy w dniu 21 marca 2017r. – max. 10 pkt. np. jeżeli klasa będzie miała 99%
frekwencję w tym dniu otrzyma dodatkowe 9,9 pkt.
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B. Zadania do realizacji w projekcie dotyczące dotyczących profilaktyki i wychowania, w
szczególności propagowania czytelnictwa (dotyczy klas: Oddział Przedszkolny, I – VI SP, I – III
Gimnazjum):
1. Przygotowanie gazetki ściennej o wybranej przez klasę książce (książka powinna
propagować pozytywne wartości, przedstawiać bohatera godnego naśladowania) – do końca
listopada 2016r. – max. 10 pkt.
2. Przygotowanie klasowego albumu polecanych przez uczniów książek (4 książki, format A4,
jedna książka dwie kartki jednostronne) – max. 10 pkt.
3. Przygotowanie krótkiej (max. 10 min.) prezentacji dla całej społeczności szkolnej nt.
wybranej książki, którą przedstawią w maju 2017 r. podczas „Dnia Książki” – max. 10
pkt.;
4. Konkurs na najlepiej czytającą klasę – ilość wypożyczonych książek podzielona przez ilość
uczniów np. 150 książek : 13 osób = 11,53 czyli 11,53 pkt.
5. Konkurs plastyczny – bohater książki, którego warto naśladować – konkurs indywidualny
(pierwsze miejsce w każdej kategorii są nagrodzone darmową wycieczką) – luty/ marzec
2017r.
6. Konkurs recytatorski – „Wiersz o tematyce prozdrowotnej” konkurs indywidualny
(pierwsze miejsce w każdej kategorii są nagrodzone darmową wycieczką) – kwiecień 2017r.
Dodatkowe działania szkoły/ klasy nie uwzględniane w punktacji:
- czytanie młodszym uczniom przez starszych kolegów;
- czytanie uczniom przez rodziców;
- organizacja seansów filmowych;
- organizacja spotkań z autorami książek;
Działania z podpunktu B wychowawca ma obowiązek uwzględnić w rocznym planie pracy
wychowawcy. Realizacja zadań powinna odbywać się m.in. na godzinach wychowawczych i
potwierdzona tematem lekcji.
C. Zadania do realizacji w projekcie dotyczące wyników w nauce i zachowaniu (dotyczy klas IV
– VI SP i I – III Gimnazjum):
1. Średnia łatwość ze sprawdzianów w I semestrze oraz II semestrze roku szkolnego 2016/17 za
przedmioty:
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kl. IV – VI SP: matematyka, j. polski, historia, przyroda, języki obce.



kl. I – III Gimnazjum: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, j. polski,
WOS, historia, języki obce.

- max.20 pkt. np. jeżeli klasa uzyska średnią łatwość ze sprawdzianów 0,56 w I semestrze, a 0,62 w II
semestrze to otrzymuje: 5,6 + 6,2 = 11,8pkt.
2. Średnia wszystkich ocen klasy na I semestr i II semestr roku szkolnego 2014/15 – max.12
pkt. np. średnia klasy na I semestr wynosiła 3,42 a na II semestr 4, 02 to klasa otrzymuje: 3,42
+4,02 = 7,44 pkt.
3. % ocen wzorowych, bardzo dobrych z zachowania (razem) w I semestrze oraz II semestrze
roku szkolnego 2016/17 - max.20 pkt. np. jeżeli klasa uzyska w I semestrze 45,8%, a w II
semestrze 57,2% to otrzymuje: 4,58+5,72 = 12,3pkt.
4. Punkty będą odejmowane za:


sumę ocen niedostatecznych wystawionych na I i II semestr roku szkolnego 2016/17
ze wszystkich przedmiotów: 1 ocena niedostateczna to – 1 pkt.



sumę ocen nieodpowiednich i nagannych wystawionych z zachowania na I i II
semestr roku 2016/17r.: 1 ocena nieodpowiednia lub naganna to – 1 pkt.

Zadania do realizacji mogą być modyfikowane w tracie trwania projektu.
II.

NAGRODY:

NAGRODA GŁÓWNA dla całych klas:
a. za realizację zadań w projekcie dotyczących frekwencji (pkt. A);
b. za realizację zadań w projekcie dotyczących profilaktyki i wychowania (pkt. B);
c. za realizację zadań dotyczących wyników w nauce i zachowaniu (pkt. C).
* nagrodą główną będzie wycieczka krajoznawcza, w terminie: ostatni tydzień roku szkolnego.
NAGRODY INDYWIDUALNE:
a. za 100% frekwencję w danym miesiącu uczeń z Oddziału Przedszkolnego oraz kl. I – III SP
otrzyma lizaka
b. za 100% frekwencję w danym miesiącu uczeń z kl. IV – VI SP i I – III Gim. ma do wyboru:
albo wykorzystać tzw. „ulgę edukacyjną”* w jednym wybranym dniu albo uzyskać +5 pkt. za
zachowanie.
*ulga edukacyjna – obejmuje prace domowe, kartkówki, „odpytywanie”; nie obejmuje wcześniej
zapowiedzianych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Wychowawca zobowiązany jest do
rozdania talonów do końca pierwszego tygodnia następnego miesiąca. Za wykonanie talonów
odpowiedzialny będzie Samorząd Uczniowski.
c. Za 100% frekwencję w trakcie trwania projektu uczeń pojedzie na wycieczkę ze zwycięskimi
klasami
d. Za świadectwo z „czerwonym paskiem” uczeń pojedzie na wycieczkę ze zwycięskimi klasami
3

III.

Podsumowanie projektu:

Z projektu zostanie sporządzony protokół podsumowujący działania oraz wyłaniający zwycięzców
najpóźniej do dnia 14 czerwca 2017r.
Opracowały:
Bożena Kowalczyk
Dorota Dołęgowska
Katarzyna Nerć
Joanna Zielińska
Izabela Krzewska
Grzegorz Grąbczewski
Monika Wrońska – Nowicka
Marta Radomska
Aneta Drzewaszewska
Nina Kassan – Czekaj
Elżbieta Żochowska
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