
Moduł Działania 

Aktywność fizyczna  Udział Turnieju Piłki Nożnej (09.2015r.) 

 Udział w zawodach w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców 
(23.10.2015r.) 

 Udział w Międzywojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych 
w Białymstoku (22.11.2015r.) –Lekkoatletyka dla każdego 

 Udział w Ogólnopolski Mitingu Lekkoatletycznym w Toruniu 
(28.11.2015r.) 

 Organizacja i udział w Międzyszkolnych Halowych Zawodach 
Lekkoatletycznych (12.02  klasy IV-V , klasy VI- 19.02.2016r.) 

 Udział w Ostródzkim Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Tropem Wilczym (26.02.2016r.) 

 Organizowanie wycieczek, rajdów pieszych np. podchody w 
lesie (30.09.2015r.) 

 Aktywne przerwy 

 Sprawność ruchowa poprzez taniec –zajęcia  zespołu 
tanecznego ”Iskierki”, prezentacja zdobytych umiejętności na 
imprezach szkolnych i pozaszkolnych:  

 Bal karnawałowy (14.01.2016r.), dyskoteka karnawałowa dla 
kl. IV-V (22.01.2016r.) 

 Uczestnictwo niektórych uczniów w zajęciach Szkoły Tańca 
„Zatańcz z klasą” zorganizowanych w szkole przez Centrum 
Wasilewski-Felska -realizacja programu Edukacyjnych Form 
Towarzyskich (zajęcia płatne dla chętnych uczniów) 

 Taniec z szarfami  zajęcia dla uczniów kl.I 

 Nauka pływania –wyjścia na basen 

 Taniec z szarfami  zajęcia dla uczniów kl.I „Roztańczone 
Czwóreczki” 

 Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej kl. IV-VI (18.03.2016r.) 

Rok szkolny 2015/2016 



 Wojewódzkie finały turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar 
Tymbarku w Iławie. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta i 
chłopcy w kategorii wiekowej U-8.(14.04.2016r.) 

 „Bawmy się razem” –impreza sportowo-rekreacyjna dla uczniów 
klas II (16.04.2016r.)  

 udział w Jubileuszowym X Przeglądzie Zespołów 
Tanecznych  ostródzkich szkół „  Iskierek „i „Roztańczonych 
czwóreczek” ( 26.04.2016r.) 

 I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym 
w Morągu (12.05.2016 r.) 

 Nauka pływania –wyjścia na basen 

 Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej kl. IV-VI (18.03.2016r.) 

 Wojewódzkie finały turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar 
Tymbarku w Iławie. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta i 
chłopcy w kategorii wiekowej U-8.(14.04.2016r.) 

 „Bawmy się razem” –impreza sportowo-rekreacyjna dla uczniów 
klas II (16.04.2016r.)  

 udział w Jubileuszowym X Przeglądzie Zespołów 
Tanecznych  ostródzkich szkół „  Iskierek „i „Roztańczonych 
czwóreczek” ( 26.04.2016r.) 

 udział w XXVI Ostródzkim Biegu Ulicznym , 
 Udział w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym w 

Morągu (12.05.2016 r.) 
 Nestle Cup w Zawodach Regionalnych w Lubawie (14.05.2016r.) 

 Trójboju Lekkoatletycznym w Mistrzostwach Powiatu ( 
20.05.2016r.) 

 Czwartki Lekkoatletyczne, 
 udział reprezentacji klas I-III w imprezie sportowej w Olsztynie „Jem 

owoce, piję mleko w życiu daleko” (20.05.2016r.) 

Odżywianie  Kontynuacja przerw śniadaniowych ,uświadamianie uczniom 



wagi drugiego śniadania, spożywanie śniadania klas 0 na 
stołówce szkolnej 

 Prezentowanie codziennie jadłospisu na stołówce 

 Pogadanki na temat żywności „Wiem co jem” na lekcjach 
przyrody i godzinach wychowawczych  

 Samodzielne przygotowywanie sałatek warzywnych na 
lekcjach 

 Gazetki tematyczne na temat zdrowego odżywiania 

 Propagowanie zdrowego odżywiania w gazetce szkolnej –
rubryka ”Przepis na…” 

 Miód i jego właściwości odżywcze- z okazji Dnia Pluszowego 
Misia (25.11.2015r.) 

 Wystawa książek i materiałów informacyjnych w bibliotece 
szkolnej  

 Tydzień Dobrego Chleba i Zdrowego Stylu Życia-zajęcia w 
klasach, degustacja chleba pieczonego w domu, wystawa „Jak 
powstaje chleb” 21.10.-27.10.2015r.) 

 Czytanie opowiadań na temat zdrowej żywności 

 Konkursy  plastyczne i wystawy prac na temat  zdrowego stylu 
życia na korytarzu szkolnym 

 Moje ulubione owoce i warzywa”(18.11.2015r.) 

 Jesienna wystawa „Ziemniaki, buraki i inne cudaki” 
(29.09.2015r.) 

 Święto Pieczonego Ziemniaka –degustacja połączona z 
wystawą na temat tego warzywa (29.09.2015r.) 

 Wigilie klasowe – przygotowanie i degustacja potraw 
wigilijnych (18.12.2015r.) 

 Smaki i zapachy Świąt Wielkanocnych –degustacja potraw 
jajek i żurku (22.03.2016r.) 

 Wigilie klasowe – przygotowanie i degustacja potraw 



wigilijnych (18.12.2015r.) 

 obejrzenie spektaklu kabaretowo – edukacyjnym „Mniam, mniam”, 
skierowanym do uczniów klas 0-III, 

 Dzień Zdrowego Śniadania –uczniowie klas I 
(13.04.,14.04.2016r.) 

 Pyszne witaminki – uczniowie klas I przygotowują sałatki 
owocowe 

 Sałatki smaczne, zdrowe i kolorowe -kl.VI na lekcji techniki 
(26.04.2016r.) 

 Pij koktajle, będzie fajnie! (przyrządzanie i degustacja koktajli 
owocowych) 2.06.2016r. 

 Zorganizowanie w szkole konferencji „Mleko Twoim 
najlepszym przyjacielem” –wykład prof. dr hab. Wojciecha 
Cichego prezesa Fundacji "MLEKO DLA SZKÓŁ,MLEKO DLA 

ZDROWIA" ( 11.05.2016r.) 

 Degustacja mleka z różnymi dodatkami (20.05.2016r.) 

 Udział w europejskim programie Mleko dla szkół 

 Udział w europejskim programie Owoce i warzywa w  szkole 

Higiena  Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach przyrody, godzin 
wychowawczych, WDŻ 

 Przeprowadzanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu 

 Gazetki ścienne na korytarzu szkolnym, w salach lekcyjnych  

 Sprawdzanie czystości głowy i włosów przez pielęgniarkę 
szkolną 

 Pokaz prawidłowego mycia rąk w klasach 0 

 Remont toalet uczniowskich (sierpień/grudzień 2015r) 

 Remont stołówki szkolnej (podczas ferii zimowych) 

 Dbałość o czystość na stołówce ,w toaletach szkolnych, dyżury 
uczniów klas VI 

 Dbanie o czystość i porządek w klasach 



 Zajęcia na temat „Jak dbać o zęby” z panią higienistką 
stomatologiczną (4.02.2016r.) 

Profilaktyka zdrowia  Przeprowadzenie badań wzroku i słuchu przez pielęgniarkę 
szkolną  

 Prowadzenie programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie 
poprawy stanu jamy ustnej, pokaz prawidłowego 
szczotkowania zębów 

 Zajęcia na temat „Jak dbać o zęby” z panią higienistką 
stomatologiczną (4.02.2016r.) 

 Przeprowadzenie pogadanek profilaktycznych na temat 
higieny osobistej 

 Przeprowadzenie fluoryzacji 

 Przeprowadzenie logopedycznych badań przesiewowych. 
które mają na celu wstępną ocenę stopnia rozwoju mowy i 
zdiagnozowanie dzieci w kierunku zaburzeń artykulacji –
wskazówka do kwalifikacji na dalszą terapię logopedyczną 
(wrzesień 2015r.) 

 Realizacja tematów prozdrowotnych w klasach 0-III 

  Realizacja tematów prozdrowotnych w klasach IV-VI na 
zajęciach z przyrody, godzinie wychowawczej 

 Udział uczniów i pracowników szkoły  w konferencji „Pokonaj 
cukrzycę” z okazji Światowego Dnia Zdrowia (7.04.2016r.) 

 udział w konkursie plastycznym 5-cio i 6-ciolatków „Dbam o 
zdrowie” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Ostródzie 

 Udział teatrzyku „Bajeczka” w III Międzywojewódzkim 
Przeglądzie Inscenizacji Teatralnych dla Szkół Podstawowych 
w Bydgoszczy z przedstawieniem o zdrowym odżywianiu 
„Zdrowy Czerwony Kapturek” (13.05.2016r.) 

 Wykonanie laurek przez uczniów klas I-III z zaproszeniem dla 



swoich mam na bezpłatne badania profilaktyczne  
finansowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ na Dzień 
Matki 

Realizacja programów profilaktycznych ; 
 udział w konferencjach i Olimpiadach Szkół 
Promujących Zdrowie 

 Realizacja programu „Mamo, tato nie pal przy mnie” –
wystawa plakatów o szkodliwości palenia tytoniu 
(20.11.2015r.) 

 Realizacja międzynarodowego programu  promocji zdrowia 
psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat „Przyjaciele Zippiego” , 
która kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych 
dzieci 

Budowanie własnej wartości przez ucznia   Zajęcia indywidualne i grupowe z logopedą, pedagogiem,  

 Dyżury psychologa w szkole 

 Możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach 
pozalekcyjnych: np. redagowanie gazetki szkolnej, zespół 
taneczny „Iskierki”, zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne, 
rewalidacyjne ,sportowe, teatralne , plastyczne, 
matematyczne, aktyw biblioteczny, logopedyczne, 
świetlicowe, gry w szachy, z  języka angielskiego, Szkolne Koło 
PCK, chór szkolny 

 Udział szkoły w akcjach charytatywnych  
 zbiórka nakrętek na rzecz dzieci potrzebujących 
 z ramienia Szkolnego koła PCK pomoc dzieciom 

potrzebującym- sprzedaż ciast na kiermaszu 
świątecznym (grudzień 2015r.) 

 zbiórka karmy dla zwierząt z okazji Światowego Dnia 
Kota (17.02.-26.02.2016) i przekazanie jej  dla 
Schroniska dla Zwierząt w Ostródzie 

 Organizowanie na terenie szkoły Spotkań z Panią Muzyką, 
prowadzonych przez muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej 

 Organizowanie na terenie szkoły spotkań z ciekawymi ludźmi, 



którzy odnieśli sukces w różnych dziedzinach życia, np.:  

 Prezentowanie sukcesów uczniów na stronie internetowej 
szkoły , w gazetce szkolnej „Życie Czwórki”, na tablicach 
informacyjnych na korytarzach szkolnych, wystawach prac np. 
albumów o Ostródzie (marzec 2016r.), prac technicznych 
„Puzzle drewniane w 3D ”kl. VI(marzec 2016) 

 Organizowanie radosnych i wesołych dni  np. Halloween na 
wesoło( 30.09.2015r.), walentynki (12.02-13.02.2016r.) na 
powitanie wiosny ,Dzień Kobiet (8.03.2016r.) , Dzień Chłopaka 
(30.09.2015r.),andrzejki (26.11.-27.11.2015r.) mikołajki w 
klasach, Mikołaj w szkole( 5.12.2015r.), Pierwszy dzień 
Wiosny (18.03.2016r.), walentynki (13.02 .2015r.) ,Święto 
Biblioteki Szkolnej (19.10.2015r.) 

 Organizowanie uroczystości szkolnych: ślubowanie  uczniów 
klas I na ucznia(16.10.2015r.), pasowanie uczniów klas I na 
czytelnika biblioteki szkolnej (19.01-20.2016r.), 
patriotycznych -Święta Niepodległości, Wigilia 
(18.12.2015r),Jasełka(18.12.2015r.),Dnia Języka Ojczystego 
(19.02.2016r.), Święta Konstytucji 3 Maja (30.04.2015r.), Dnia 
Flagi (2.05.2015r.) 

 Organizowanie konkursów szkolnych –umożliwienie uczniom 
wykazania  zdolności i umiejętności –konkurs plastyczny dla 
kl. I ”Moje ulubione owoce i warzywa”(18.11.2015r.), konkurs 
o tytuł Mistrza Pięknego Czytania kl. IV-VI( 2.03.2016r.), 
konkurs recytatorski dla klas I-III „Wiersze, które 
lubimy”(22.03.2016r.), 

 Umożliwienie udziału uczniów w konkursach pozaszkolnych i 
międzyszkolnych : „Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły 
przez cały rok’(09.2015r.), ”Dolina Drwęcy –natura wokół 
nas”( 29.12.2015r.-podsumowanie)  „Konkurs na 



najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową( grudzień 2015r.), 
Konkurs Kolęd i Pastorałek(12.01.2016r.), konkurs dla kl. I-III 
„Święto kota”(  17.02.2016r. - podsumowanie ), 
Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania –I edycja 
(15.03.2016r.), Kangur 2016( 17.03.2016r.),konkursy 
przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w 
Olsztynie, 

 Udział grup teatralnych  w XVI Międzyszkolnym Przeglądzie 
Teatrów Szkolnych  „Bawmy się w teatr” organizowanym 
przez SP3 w Ostródzie na zamku  

 Udział reprezentacji uczniów  w Turnieju Wiedzy o regionie 
„Hej, Ostródo jak ty cudna…” 

 Organizowanie dla chętnych Ferii zimowych  w szkole oraz 
Ferii letnich 

 Uczestniczenie uczniów klas VI w Dniach Otwartych 
Gimnazjum Salezjańskim  w Ostródzie celem poznania 
nauczycieli, pomoc  w wyborze szkoły, 

 Wspomaganie rodziców w procesie wychowania: 

 comiesięczne spotkania z wychowawcami i 

nauczycielami 

 zorganizowanie okolicznościowych imprez np. z okazji 

Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, włączenie rodziców 

do wspólnej zabawy 

 organizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci i rodziców 

np. warsztaty świąteczne –wspólne wykonanie ozdób 

bożonarodzeniowych (15.12.2015r.) 

 Wytypowanie najlepszych uczniów do  tytułu AS OSTRÓDY –
wręczenie odznaki przez burmistrza miasta Ostródy w 
miejskiej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016 
 



Zachowania proekologiczne w trosce o nasze 
środowisko 

 Udział w akcji „Sprzątanie Świata 2015 ” 

 Segregujemy odpady –zbiórka makulatury przez cały rok, 
zbiórka zużytych baterii, nakrętek 

 Zabawki z odpadów –wystawa, prace wykonane na lekcjach 
techniki 

 Dbanie o zieleń wokół szkoły (jesień-grabienie liści, wiosną 
sadzenie roślin, latem podlewanie i pielenie ) 

 Dbanie o rośliny doniczkowe w salach lekcyjnych 

 Udział klas w wycieczkach pieszych do lasów w okolicach 
Ostródy  

 Wycieczki przyrodnicze np. do Arboretum w Kudypach 
(24.09.2015r.),  

 Spotkania z leśnikami  

 Udział w konkursie „Dolina Drwęcy-natura wokół 
nas”(29.12.2015r.-podsumowanie) 

 Zorganizowanie Dnia Ziemi –wystawa „Zniszczymy las , nie 
będzie nas”, spotkanie  z leśnikiem, 

 Wystawa książek w bibliotece szkolnej „I Ty możesz zostać 
ogrodnikiem…-Zieleń to życie” ( 22.04 – 26.04.2016r.) 

Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc  Spotkania na temat bezpieczeństwa na drodze , podczas ferii 
zimowych i wakacji z policjantami i pracownikami Straży 
Miejskiej 

 Przeprowadzenie apeli i pogadanek  dotyczących 
bezpieczeństwa na terenie szkoły, na wycieczkach pieszych , 
autokarowych –Dyrektor szkoły ,nauczyciele 

 Cykl godzin wychowawczych dotyczących bezpieczeństwa 
ucznia w szkole i poza szkołą 

 Zajęcia z pokazem udzielania  pierwszej pomocy 
przedmedycznej, wzywania służb ratowniczych, sprzętu 
ratownika medycznego zorganizowanych przez ratowników 



 

na terenie szkoły dla kl.0 i uczniów klas I (26.11.2015r.) 

 Pomoc w zdobywaniu karty rowerowej –poznanie przepisów 
ruchu drogowego  

 Bezpieczna droga do szkoły –spotkania z policjantami, 
wycieczki do miasta w celu poznania znaków drogowych, 
bezpiecznych przejść przez ulicę, pogadanki  

 Udział uczniów w konkursie plastycznym „Bezpieczna  i 
przyjazna droga do szkoły przez cały rok” (wrzesień 2015r.) 

 Monitoring  


