
Projekty i innowacje 

Lp. Nazwa projektu/innowacji Cele 

1. 
„Perły Bałtyku”- projekt 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Aktywna edukacja w zakresie ochrony ekosystemów Morza 
Bałtyckiego 

2. Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 

Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

3. 

Rezerwa oświatowa MEN realizacja 
zadania uwzględniającego potrzeby 
związane z wdrażaniem reformy 
edukacji 

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń które nie były salami 
lekcyjnymi. 

4. 
„Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury” – Ogólnopolski Program 
Edukacyjny 

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa. 

5. 

„Kubusiowi przyjaciele natury”  – 
Ogólnopolski Program Edukacyjny 

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania  
o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także 
kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz 
aktywnego spędzania czasu i ruchu. 

6. 
Ogólnopolski Program Edukacyjny 
dla dziewcząt “Akademia 
Dojrzewania Lactacyd” 

Celem programu jest wsparcie nauczycieli w realizacji zajęć 
lekcyjnych z nastolatkami w ramach przedmiotu „wychowanie do 
życia w rodzinie”. 

7. 
Ogólnopolski Program Edukacyjny 
dla Szkół “Działaj z imPETem” 

Celem programu jest edukacja uczniów w zakresie prawidłowej 
segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET 
oraz ich recyklingu. 

8. 

Innowacje pedagogiczna 
 
,,Czytam z klasą lekturki spod 
chmurki.” 
 
 
 
 
 
„Język angielski w praktyce” - 2021 

 
 
Rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie 
aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem 
oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do wspólnego 
czytania z dziećmi, integracja zespołu klasowego, wzmacnianie 
więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski  
i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. 
 
Celem jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci, 
podnoszenie motywacji do nauki języka obcego, rozwianie 
kompetencji językowych, stosowanie zdobytej wiedzy w 
praktycznych sytuacjach językowych.  

9. 
“Akademia Bezpiecznego Puchatka”   
– Ogólnopolski Program Edukacyjny 

Wyjaśnienie i pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń i dbać o 
swoje bezpieczeństwo podczas codziennych aktywności - na 
drodze, w szkole oraz w Internecie. 

10. 

Projekt Ministerstwa Edukacji i 
Nauki 

Wsparcie w formie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu  
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 
2021. 

11. Projekt grantowy POMORZE ZACHODNIE – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne 
współfinansowane przez Unię Europejską - 2021/22. 


