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Część 1. "NIEZAWODN NA FALI"
Zadania/działania

odpowiedzialni

2. Rozstrzygnięcie konkursu na projekt
szkoleniowej deski windsurfingowej.

p. Iwona Kopka
p. Agnieszka
Lewandowska
ogłaszają uczniom
regulamin konkursu i
powołują jury.
p. Iwona Kopka
p. Agnieszka
Lewandowska +
powołane jury w tym
przedstawiciele
Szkoły windsurfingu
LSURF oraz Puls
Boards

Wręczenie nagród podczas finału "Masz
Talent".

Dyrektor szkoły Edyta
Kuś

1. Ogłoszenie konkursu plastycznego na
projekt deski windsurfingowej, która w
efekcie końcowym stanie się deską
szkoleniową dla dzieci uprawiających
windsurfing.

adresaci
zespoły uczniowskorodzicielskie wykonują
prace konkursowe

współpracownicy

Terminy realizacji

Szkoła windsurfingu
LSURF z ternu Gminy
Nieporęt (środowisko
lokalne)

Luty/marzec 2016 r.

Szkoła windsurfingu
LSURF oraz Puls
Boards

połowa marca 2016 r.

21 marca 2016 r.

3. Wykonanie w pracowni Puls Boards
deski (według zwycięskiego projektu) i
przeznaczenie jej do celów
szkoleniowych.
4. Zajęcia promujące pływanie na desce
windsurfingowej nad Zalewem
Zegrzyńskim.

Laureat konkursu
plastycznego + zespół
uczniów
Wychowawcy klas

Zespoły klasowe wg
ustalonego
harmonogramu

Puls Boards -wytwórca
desek surfingowych z
terenu Gminy Nieporęt
(środowisko lokalne)
Szkoła windsurfingu
LSURF

Maj 2016 r.

Maj, czerwiec 2016 r.

NI ŻYJĄ ZDROWO - GRAJĄ TENISOWO"

Część 2. " NIEZAWOD

1. Ogłoszenie gminnego konkursu na
nazwy dwóch przyszkolnych kortów
tenisowych.

Dyrektor szkoły Edyta
Kuś ogłasza konkurs
oraz powołuje jury

Mieszkańcy gminy
Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt
(środowisko lokalne)

Marzec 2016 r.

Urząd Gminy
UKS Pilawa

Kwiecień 2016 r.

Uczniowski Klub
Sportowy „Pilawa”
Nieporęt

Marzec – czerwiec
2016 r.

p. Iwona Kopka
p. Agnieszka
Lewandowska
opracowują regulamin
konkursu i
umieszczają na stornie
internetowej szkoły
i Urzędu Gminy
Nieporęt.
2. Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę
kortów tenisowych.

Dyrektor szkoły Edyta
Kuś
p. Iwona Kopka
p. Agnieszka
Lewandowska

2. Powołanie sekcji minitenisa i tenisa
ziemnego dla uczniów – systematyczne
zajęcia wg ustalonego harmonogramu.

p. Agnieszka
Lewandowska
p. Tomasz Zalewski

Uczniowie szkoły

3. SZKOLNY DZIEŃ SPORTU:
- uroczystość nadania nazw kortów,
- wręczenie nagród zwycięzcom konkursu
na nazwy kortów,
- odsłonięcie tabliczek z nazwami kortów,
- pokazowy mecz tenisa ziemnego w
wykonaniu zaproszonych tenisistów,
- występy cheerleaderek,
- zajęcia minitenisa i tenisa ziemnego dla
klas 0-VI

Dyrektor szkoły Edyta Uczniowie szkoły i
Kuś
mieszkańcy gminy
p. Agnieszka
Nieporęt
Lewandowska
p. Tomasz Zalewski
p. Iwona Kopka
p. Agata Krasowska

Urząd Gminy
Uczniowski Klub
Sportowy „Pilawa”

czerwiec 2016 r.

I

1. Jaki smak ma woda? - warsztaty z
lekarzem:
- znaczenie wody dla organizmu
człowieka,
- rodzaje dostępnej wody pitnej,
- walory picia wody,
- dzienne zapotrzebowanie organizmu na
wodę – zalecenia.
2. Światowy Dzień Wody pod hasłem

Część 3. " NIEZAWODN SMAKOSZE ZDROWIA"
p. Agnieszka
Uczniowie szkoły
Centrum Medyczne
Lewandowska
Nieporęt sp. z o. o.

Kwiecień 2016r.
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" NIEZAWODN niosą wodę"
- DZIEŃ DOBRY Z WODĄ - akcja
częstowania wodą rodziców i uczniów
przychodzących do szkoły; rozdawanie
ulotek wcześniej opracowanych przez
uczniów nt. "Dlaczego trzeba pić wodę?"

I

- NIEZAW ODN niosą wodę - akcja
częstowania wodą przechodniów na placu
przed Urzędem Gminy Nieporęt
przeprowadzona przez uczniów szkoły i

p. Iwona Kopka (IV b) uczniowie, rodzice i
pracownicy szkoły

p. Agnieszka
Lewandowska (I c)

mieszkańcy gminy
Nieporęt

22 marca 2016 r.

rozdawanie ulotek wcześniej
opracowanych przez uczniów nt.
"Dlaczego trzeba pić wodę?"
- Promujemy spożywanie wodyhappening na korytarzu szkolnym - na
rozwieszonych plakatach uczniowie mogą
zapisywać hasła, robić rysunki
zachęcające do picia wody

Samorząd Uczniowski

uczniowie

2. Śniadanie daje moc - eko-warsztaty
kulinarne z kucharzem i dietetykiem:
- prelekcja na temat zbilansowanej diety
- wspólne przygotowywanie i spożywanie
posiłku
3. Szkolny festiwal smakołyków.
Przygotowywanie i degustacja potraw w
klasach według zagadkowych tematów:
1. Koreczki-kanapeczki.
2. Płaskie pyszności.
3. Smakołyki smyka.
4. Zimne smaki.
5. Smakołyki na patyku.
6. Zdrowo-owocowo.
7. .............................. (pomysł własny klasy)
4. Wspólne jedzenie ma znaczenie! ulubiona potrawa mojej rodziny.
Uczniowie wraz z rodzicami opracowują
przepis zdrowej, ulubionej potrawy;
przygotowują ją w domu, robią zdjęcia tworzą materiał do szkolnej książki
kulinarnej „Dziecko w kuchni poleca”
5. PODSUMOWANIE PROJEKTU:

p. Iwona Kopka
p. Agnieszka
Lewandowska

uczniowie

Wychowawcy klas

zespoły klasowe

Maj 2016 r.

p. Iwona Kopka
p. Agnieszka
Lewandowska

zespoły uczniowskorodzicielskie

Kwiecień 2016 (cały
miesiąc)

p. Iwona Kopka,
p. Anna Konopko opracowanie szaty
graficznej książki.

Społeczność szkolna,
środowisko lokalne
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NIEZAWODN - NA WODZIE I
LĄDZIE.

Restauracja
Zagłobianka Nieporęt
(środowisko lokalne)

Drukarnia

Kwiecień 2016 r.

Czerwiec 2016

- wydanie broszury, folderu

I

„NIEZAWODN – na wodzie i lądzie”
podsumowującego półroczne działania:
- publikacja na stronie szkoły
- publikacja w wersji papierowej przekazanie rodzicom na zebraniach.

- prezentacja dorobku na Święcie
Gminy Nieporęt

p. Agnieszka
Lewandowska –
kolportaż

