
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁA Ń W LATACH 2013-2017 

Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej  wspaniale wpisała się w realizację Koncepcji Pracy 

Szkoły, której mottem jest myśl „Nasza szkoła w przyjaznym środowisku kształtuje ciekawego 

świata i odpowiedzialnego człowieka”. W ramach programu, zrealizowane zostały w kolejnych 

latach projekty: „PATRIOTYZM TO SUKCES”, „KULTURA TO MY” oraz „TOLERANCJA A 

MY”. Program działań w ramach Edukacji Kulturalnej był spójny z Programem Wychowawczym 

Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki oraz przeprowadzoną diagnozą potrzeb. 

 

Cała społeczność szkoły – uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, w utworzonych na początku 

września zespołach, podjęła się współpracy w ramach realizacji Programu  Edukacji Kulturalnej                

w wielu obszarach w ramach przydzielonych zadań: 

•Planowanie i realizacja zadań. 

•Rozwój zainteresowań i poŜądanych umiejętności uczniów. 

•Rozwój kompetencji kluczowych promowanych w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. 

•Motywacja uczniów do samodzielnego uczenia się. 

•Współpraca ze środowiskiem lokalnym szkoły. ZaangaŜowanie uczestników wspólnoty szkolnej 

– uczniów, rodziców, nauczycieli oraz partnerów zewnętrznych. 

•Zakres i poziom zaangaŜowania innych partnerów zewnętrznych, w tym organizacji 

pozarządowych, uczelni wyŜszych. Udział w inicjatywach międzyszkolnych 

 

W ramach zajęć edukacyjnych uczniowie stali się aktywnymi odbiorcami wysokiej kultury. 

Uczestniczyli w wielu waŜnych wydarzeniach w szkole oraz w innych, współpracujących ze 

szkołą placówkach lub organizacjach społecznych. Podczas lekcji poznawali biografie wielkich 

artystów, spotkali się z aktorami teatralnymi oraz artystami  podczas warsztatów, prowadzonych 

przez najwybitniejszych artystów sztuki współczesnej. Spotkali się ze sztuką, kulturą i nauką w 

salach muzealnych podczas zajęć organizowanych przez wybrane instytucje kultury: Muzeum 

Narodowe, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Pragi, Muzeum 

Historii śydów Polskich POLIN. Centrum Nauki KOPERNIK. Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice 

aktywnie włączyli się w realizację programu Szkoły Varsavianistycznej, co zakończyło się 



wielkim sukcesem – szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Varsavianistycznej oraz została Liderem. 

Uczniowie wraz z rodzeństwem i rodzicami uczestniczyli w wielu sobotnich spacerach oraz grach 

miejskich, które realizowane były w Warszawie w związku z licznymi rocznicami wydarzeń 

narodowych i kulturalnych a takŜe świętami narodowymi. 

 

Uczniowie zorganizowali lub uczestniczyli w wielu uroczystościach i apelach okolicznościowych, 

przygotowali dekoracje i gazetki okolicznościowe. Pisali artykuły do prasy, na bieŜąco 

relacjonując realizowane działania. (Informacje na ten temat szeroko opisane w sprawozdaniu 

Szkoły Varsavianistycznej).  

 

Uczniowie naszej szkoły mieli wpływ na planowanie i realizację zadań: 

•Realizacja programu Szkoły Varsavianistycznej – wybór zadań oraz ich realizacja; 

•Redagowanie artykułów do prasy lokalnej PASSA:  Zajęcia pozalekcyjne: 15 grudnia 

2016 - warsztaty filmowe - „Warszawa Szwankowskiego”. Tekst został zamieszczony                 

w prasie lokalnej „PASSA” nr 50 oraz  na FB na witrynie Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć 

Teatralno - Medialnych wraz z filmem https://www.facebook.com/SGPTM-174820802552515/. 

Uczniowie opisali w nim swoje działania w ramach zajęć pozalekcyjnych – warsztatach 

filmowych, których głównym celem celem była realizacja 5-minutowego filmu o Warszawie. 

Ogromną wartością  było zapoznanie uczniów z historią Ŝycia Eugeniusza Szwankowskiego – 

varsavianisty; 

•Zajęcia pozalekcyjne – warsztaty filmowe. Praca w zespołach: scenariusz, reŜyseria i montaŜ 

filmu warsztatowego „Kredowa dziewczynka” - nagroda. 

•Wybór tematu, rekwizytów i miejsc, w których uczniowie zamierzali nakręcić krótki film 

konkursowy w ramach realizacji projektu „Warszawa Szwankowskiego” 

•Pomoc w przygotowaniu i realizacji spotkania warsztatowego (storyboardy)                 

dla nauczycieli w ramach BIESIADY U WARSA I SAWY; 

•Redagowanie artykułów do prasy lokalnej PASSA: Zajęcia pozalekcyjne: 08.12.2016  - 

warsztaty artystyczne - „Przed i za oknem” z profesorem Januszem Byszewskim,                  

we współpracy z Kierownikiem Galerii Działań Panem Jackiem Ojdą. Artykuł zredagowano 

podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach koła  polonistyczno – redaktorskiego; 

•Przygotowanie informacji kulturalnych na tablicę informacyjną „Z kulturą za pan brat” - za 



jej aktualizację co miesiąc odpowiadali uczniowie z innej klasy; regularne zamieszczanie na niej 

informacji kulturalnych takich jak: zaproszenia do teatru, na koncerty, do muzeów, na wystawy i 

inne imprezy kulturalne:  

•Muzea Warszawy. W marcu do numeru uczniowie przygotowali dodatek specjalny „Muzea w 

Warszawie”. KaŜdy z uczniów mógł wybrać do opisania muzeum, które go interesuje. Zaprosili do 

lektury i… do zwiedzania! Artykuł zredagowano podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach koła  

polonistyczno – redaktorskiego; 

•Teatry Warszawy -  Wśród prezentowanych teatrów pojawiły się Teatr: Narodowy, Wielki, 

Capitol, Ateneum, Lalka, Muzyczny Roma, Muzyczny – Studio Buffo, Rampa, Guliwer. 

Uczniowie opisali specyfikę kaŜdego z teatrów. Artykuł zredagowano podczas zajęć 

pozalekcyjnych w ramach koła  polonistyczno – redaktorskiego; 

•Prowadzenie gazetki ściennej w ramach realizacji programu Szkoła Varsavianistyczna - za 

jej aktualizację co miesiąc odpowiadali uczniowie  z innej klasy: redagowanie relacji                   

z bieŜących wydarzeń: udział w uroczystościach państwowych: udział w grze miejskiej 

„Przystanek Niepodległość”; „ Śladami Janusza Korczaka”; spotkanie pocztów sztandarowych z 

okazji rocznicy odsłonięcia Grobu Nieznanego śołnierza, złoŜenie wieńców oraz wpis do księgi 

pamiątkowej; relacja fotograficzna z wycieczek po Warszawie oraz udziału w rajdach 

historycznych: „Akcja pod Arsenałem”, „Kościuszko – Ŝołnierz niezłomny”, „Klucz do Pałacu” - 

zorganizowanej przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,  spotkania w Szkolnej 

Kawiarence z Panem Tadeuszem Świątkiem – varsavianistą oraz wycieczka z autorem „W 

Pałacyku Szustra”; warsztaty artystyczne w szkole oraz w muzeach; Międzyszkolny Konkurs 

Wiedzy o Warszawie; Szkolny Turniej Wiedzy o Wiśle”;   

•Gazetka na temat warszawskiego odcinka Wisły „Czego jeszcze nie wiecie o Wiśle" – 

zaprezentowała wyszperane przez uczniów klas czwartych i opracowane  pod kierunkiem 

nauczycielki przyrody ciekawostki dotyczące m. in. nietypowych roślin, oczyszczania ścieków, 

fauny, warszawskich plaŜ. 

•Prowadzenie gazetki ściennej w ramach realizacji projektu „Tolerancja a MY”  - za jej 

aktualizację co miesiąc odpowiadali uczniowie  z innej klasy: Dzień Tolerancji w szkole; 

Jesteśmy tolerancyjni bo….”, najwaŜniejsze definicje oraz zwroty związane z Tolerancją; 

•DZIEŃ TOLERANCJI: Uczniowie dokonali wyboru państwa, którego ambasadorem tego 

dnia byli, przygotowali elementy identyfikacyjne z danym krajem (np. flaga), umieścili 



informacje na drzwiach poszczególnych sal oraz przygotowali informacje na godzinę 

wychowawczą; 

•Udział  w akcji „Podziękuj Bohaterom Powstania Warszawskiego – wyślij kartk ę w 

ramach akcji BohaterON - włącz historię!” Projekt miał na celu upamiętnienie Bohaterów 

powstańczych dni 1944 r. oraz edukację  poprzez ukazanie tła historycznego, ale równieŜ poprzez 

opowieść o sukcesach, dramatach i emocjach Powstańców. Uczniowie samodzielnie redagowali 

kartki do Bohaterów Powstania Warszawskiego. Uczennica z klasy IVC otrzymała list z 

podziękowaniem za kartkę od Pana Piotra Łubieńskiego – Ŝołnierza AK  z Pułku Baszta, który  

za jej zgodą uroczyście odczytano  w klasach IV - VI.   

  

•Przygotowanie karteczek z Ŝyczeniami „Czego sobie Ŝyczymy na Dzień śyczliwości?” a 

następnie zawieszenie ich na „Drzewie dobrych Ŝyczeń”; 

•Klasa II a i III d - Muzeum śydów Polskich  POLIN: 10.10.2017 - „W świecie ksiąŜek” - w 

ramach projektu „Tolerancja a MY” -  poznawanie historii i kultury śydów polskich. Podczas 

warsztatów dzieci zanurzyły się w świecie ksiąŜek: tych współczesnych, ale teŜ tych dawnych z 

XVI wieku. Na wystawie stałej odkryły, Ŝe pierwsze polskie drukarnie zakładali śydzi i Ŝe 

drukowali w nich ksiąŜki w róŜnych językach i za pomocą róŜnych alfabetów. Uczniowie 

dowiedzieli się, jak działa prasa drukarska i sami mogli za jej pomocą wydrukować okładki starych 

ksiąg. Samodzielnie zaprojektowali okładki ksiąŜek, uŜywając symboli waŜnych  dla kultury 

Ŝydowskiej.   

•„Vivat wszystkie stany! Spotkanie z bohaterami jednego z najwaŜniejszych wydarzeń                      

w polskiej historii – z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Rozmowa                 

o genezie powstania Ustawy Rządowej oraz jej autorach, o miejscach, w których Konstytucja 

powstawała, o atmosferze tych dni 1791 r. Antek z klasy IV c przyniósł na lekcję Konstytucję  

3 maja 1791 - faksymile oryginału, wyd. PWN 1991 r., o której ciekawie i z dumą opowiedział.  

•Przygotowanie we współpracy z nauczycielami scenariusza inscenizacji z okazji Święta 

Niepodległości, Jasełek, Konstytucji 3 Maja; 

•Wykonanie ilustracji do legend w ramach konkursu świetlicowego „Legendy polskie”; 

•Przygotowanie przez uczniów folderów i stoisk prezentujących wybrane kraje  

w ramach podsumowania projektu ,,Kultura to MY’’; 

•Nauka tańca poloneza oraz piosenek ludowych; samodzielne ćwiczenie tańca – belgijka                     



w celu zaprezentowania społeczności szkolnej; 

•Zorganizowanie dzielnicowego konkursu EKOMODA „Stroje ze śmieci zrobione przez dzieci” 

we współpracy uczniów z nauczycielami; 

•Odgrywanie przez uczniów i nauczycieli scenek z Ŝycia szkolnego podczas lekcji „Szkolny 

savoir-vivre”; 

•Przygotowanie przez uczniów we współpracy z nauczycielami spektaklu teatralnego pt. 

„Pinokio” -  wystawienie go podczas obchodów Dnia Dziecka 1 czerwca; 

•Przygotowanie przez uczniów we współpracy z nauczycielem etiudy teatralnej pt. „Muchy” wg 

scenariusza jednej z uczennic podczas Biesiady u Warsa i Sawy (w konkursie teatralnym 

uczniowie zajęli III miejsce); 

•Projektowanie, przygotowywanie folderów turystycznych oraz stoisk informacyjnych na temat 

wybranych krajów; prezentacja wybranych państw europejskich przez kaŜdą z klas 4-6 podczas 

finału projektu „Kultura to MY”; 

•Tworzenie muzyki filmowej i scenariusza do bajki w ramach Dzielnicowego Konkursu                    

z okazji 50 rocznicy śmierci Jana Brzechwy pod patronatem Warszawskiej Szkoły Filmowej na 

adaptacje filmową utworu Jana Brzechwy 

•Utworzenie grupy pomagającej rozstrzygać klasowe i szkolne konflikty – MEDIATORZY - 

wybór przez uczniów szkolnych MEDIATORÓW; 

•Współudział w doborze materiałów i zagadnień realizowanych na zajęciach kół językowych; 

•Współdecydowanie przy wyborze spektakli, wystaw, seansów filmowych; 

•Przygotowanie happeningu plastycznego oraz strojów i rekwizytów, by jak najwierniej 

odtworzyć dzieła wielkich artystów w projekcie – Ŝywe obrazy 

 

Poprzez udział w uroczystościach szkolnych i apelach, dzieci miały moŜliwość pokazania,                         

Ŝe wartości i normy Ŝycia społecznego nie są im obce. Analizując i oceniając realizację 

zaplanowanych działań, moŜemy stwierdzić, Ŝe uczniowie: 

- rozumieją  pojęcia związane z patriotyzmem, tolerancją oraz  kulturą wysoką i codzienną  

- rozpoznają wybitne dzieła i ich twórców 

- aktywnie uczestniczą w Ŝyciu kulturalnym szkoły i miasta 

- są  kreatywnymi  i świadomymi odbiorcami dzieł sztuki 



- wiedzą  jak zachować się w instytucjach kultury, na koncercie, podczas uroczystości szkolnych, 

imprez sportowych, wycieczek oraz w środkach komunikacji miejskiej 

- wykazują  postawę proekologiczną, będącą wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie 

- stosują zasady kulturalnego zachowania w Ŝyciu codziennym 

 

Uczniowie uczestniczyli w licznych proponowanych warsztatach, koncertach i spotkaniach, 

grach miejskich, turniejach: 

•Cykliczne wyjścia do filharmonii  i na spektakle muzyczne wzmacniające zainteresowania 

uczniów kulturą; 

•Warsztaty artystyczne w szkole oraz  dla chętnych uczniów w Galerii Działań, Muzeum 

Narodowym, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Historii śydów Polskich POLIN, Muzeum 

Drukarstwa, Muzeum Warszawy, Centrum Nauki KOPERNIK; 

•Warsztaty ceramiczne w Mostówce  

•Warsztaty modelarskie w Muzeum Powstania Warszawskiego; budowanie wozu pancernego 

,,KUBUŚ” 

•Gra miejska: Muzeum Historii Polski -  Przystanek Niepodległość w ramach obchodów 

rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku. Mamy piękną historię i dumnie 

przypięte kotyliony, dlatego 11 listopada 2016 roku grupa uczniów klas IV - VI wyruszyła na 

Krakowskie Przedmieście, by uczestniczyć w tej niezwykłej lekcji historii.  

•Spacer z elementami gry miejskiej „Akcja pod Arsenałem" - 26.03.2017 uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w ciekawym spacerze z elementami gry miejskiej, zorganizowanym przez 

WawaGrę oraz Stowarzyszenie Historyczno - Edukacyjne im.                     7 Pułku 

Lansjerów Nadwiślańskich. Spotkanie odbyło się w 74. rocznicę zbrojnej akcji Grup 

Szturmowych Szarych Szeregów o kryptonimie „Meksyk II”, którą przeprowadzono 26 marca 

1943 w Warszawie  w pobliŜu Arsenału u zbiegu ulic: Bielańskiej, Długiej                        

i Nalewek. Uczestnicy, dzięki licznym rekwizytom przenieśli się w czasie                            

do okupowanej Warszawy, poznali szczegóły przygotowania akcji oraz odbicia z rąk hitlerowców 

Jana Bytnara „Rudego”. 

•Gra miejska: Tadeusz Kościuszko niezłomny bojownik w walkach o niepodległość - 

zorganizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i Szkołę Podstawową nr 88 im. 



Gabriela Narutowicza. Gra została przeprowadzona w sobotę  13 maja 2017 r.  na terenie 

Warszawy – Śródmieście. Zadaniem uczniów było poprawne rozwiązanie zadań                                           

w ksiąŜeczce. Na zwycięzców czekały dyplomy. 

•Rajd Niepodległości – zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 14.11.2016. 

Zadaniem uczniów klasy III a było wypełnienie kart rajdowych podczas pieszego przejścia na 

wyznaczonej trasie - opisanej dokładnie w materiałach startowych. 

 

Wszystkie szkoły, które ukończyły Rajd i wypełniły karty z zadaniami otrzymały dyplomy 

uczestnictwa.    

•W dniu 24.04. 2017 roku  klasa III a wzięła udział w   zorganizowanym przez Towarzystwo 

Przyjaciół Warszawy Rajdzie Śladami Janusza Korczaka. Uczniowie odwiedzili waŜne miejsca, 

zapoznali się z ich historią oraz wykonali wszystkie wyznaczone im zadania. Na zakończenie rajdu 

– klasa III a otrzymała pamiątkowy dyplom.  

•Turniej wiedzy „Wi ślanym szlakiem" - wpisał się w realizację projektu o rzece Wiśle pod 

patronatem Fundacji Wisła w Roku Rzeki Wisły (nasz szkoła otrzymała prawo uŜywania logo 

Roku Rzeki Wisły). Do turnieju - uczniowie wszystkich klas IV - VI przygotowywali się podczas 

lekcji przyrody, godzin wychowawczych i lekcji historii i plastyki. Poszerzali swoją wiedzę, 

poszukując informacji w Internecie, dodatkowych publikacjach ksiąŜkowych. KaŜdą klasę 

reprezentował 4-osobowy zespół. Turniej podzielono na 4 rundy, podczas których uczniowie 

odpowiadali na pytania z zakresu przyrody, ekologii, historii, matematyki. Zespoły pracowały z 

mapą zaznaczając na niej dopływy, nadwiślańskie miasta; rozpoznawały faunę i florę 

warszawskiego odcinka Wisły. Trzy najlepsze druŜyny zdobyły dla swoich klas puchary i dyplomy 

uznania.    

Uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe promowane w europejskiej przestrzeni 

edukacyjnej: 

•utworzenie grupy pomagającej rozstrzygać klasowe i szkolne konflikty - MEDIATORZY; grupa 

złoŜona z  3 osób po jednej z klasy 4, 5 i 6; mająca za zadanie współpracować z uczniami, by ci 

czuli się w szkole bezpiecznie 

•współpraca podczas pracy przy projektach edukacyjnych, przedstawieniach, apelach 

•przygotowywanie folderów turystycznych; wyszukiwanie informacji niezbędnych do utworzenia 

stoisk 



•współpraca przy realizacji filmów: scenariusz, reŜyseria, montaŜ 

•nauka poszanowania odrębności kulturowej, religijnej, narodowej, językowej i odrębności 

jednostki; wycieczka ,,Szlakiem tolerancji’’, gry miejskie, lekcje wychowawcze; 

Motywacja uczniów do samodzielnego uczenia się: 

•indywidualne podejście do kaŜdego ucznia 

•nagradzanie dzieci za działania artystyczne w formie dyplomów, pochwał, atrakcji – vouchery do 

kina 

•ogłaszanie  działań i osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, podczas apeli; 

wywieszanie wyników na tablicy szkolnej 

•zachęcenie uczniów do brania udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich, literackich 

•zachęcanie uczniów do zagrania w przedstawieniach; dostosowywanie ról do moŜliwości  

i umiejętności uczniów; danie moŜliwości wyboru roli czy stworzenia własnej wymyślonej postaci 

•wystawianie prac plastycznych uczniów na korytarzach szkolnych  

•organizacja wystawy prac uczniów „OBRAZ MOJEJ WARSZAWY” w Ratuszu Dzielnicy 

Ursynów 

•zapraszanie na warsztaty plastyczne i teatralne wybitnych artystów 

•otwarcie okna na świat uczniom poprzez umoŜliwienie im udziału w koncertach, spektaklach, 

przedstawieniach 

ZaangaŜowanie uczniów mniej aktywnych w działania szkolne:  

•dobór przez uczniów ról, w których czują się najlepiej podczas wystawiania przedstawień 

•umoŜliwienie uczniom przygotowania scenografii i kostiumów 

•umoŜliwienie wszystkim uczniom brania udziału w konkursach 

•zaangaŜowanie uczniów do włączenia się w przygotowanie folderów turystycznych i stoisk 

podczas Dnia Kultury Świata 

•motywowanie uczniów do publikowania w gazetce szkolnej opowiadań pod pseudonimem 

ZaangaŜowanie rodziców w realizację działań: 

•udział rodziców w warsztatach patriotycznych ,,Nasze polskie ABC’’; wykonanie kotylionów 

•przygotowanie materiałów, potraw i kostiumów na Dzień Kultur Świata 

•organizacja  przedstawienia edukacyjnego ,,PodróŜ dookoła świata’’ 

•organizacja przedstawienia muzycznego ,,Spotkanie bajek’’ 



•Rodzice Dzieciom - prezentacja  zawodów    

•zapewnienie potrzebnych produktów i naczyń  na zajęcia  dotyczące zdrowego odŜywiania   

,,Wiem co jem” 

•wspólne z nauczycielami opracowanie zadań do Turnieju wiedzy „Wiślanym szlakiem"  

•przygotowanie strojów na ,,Turniej mitologiczny’’ 

•wizyty rodziców w szkole i czytanie dzieciom na głos ,,Rodzice czytają dzieciom’’ 

•uczestnictwo rodziców podczas wyjść kulturalnych, wydarzeń szkolnych 

•finansowanie i wspieranie działań szkolnych przez Radę Rodziców 

 

 

ZaangaŜowanie nauczycieli w tworzenie wspólnoty szkolnej: 

•opracowanie projektów edukacyjnych w ramach realizacji Koncepcji Pracy Szkoły oraz jej 

modyfikacji w kolejnych latach: „Patriotyzm to sukces”,  ,,Kultura to MY’’, „Tolerancja                  

a MY” 

•opracowanie i wdroŜenie innowacji pedagogicznych ,,Nasze polskie ABC’’ 

i ,,Termometr wartości’’ oraz ,,Kto to zmalował?’’ 

•opracowanie formuły i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu ,,Mała forma literacka w 

języku angielskim’’ pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów 

•opracowanie formuły i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu ,,Turniej wiedzy o 

Warszawie’’ pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów 

•opracowanie i realizacja dzielnicowego konkursu plastycznego ,, Zwierzęta naszych lasów’’ pod 

honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów 

•pomoc w organizacji konkursów plastycznych i fotograficznych 

•przygotowanie przedstawień i etiud  teatralnych z okazji rocznic państwowych, świąt 

•dzielenie się ciekawymi pomysłami na prowadzenie lekcji – ,,Bank scenariuszy’’ 

•prowadzono lekcje koleŜeńskie, umoŜliwiające wymianę doświadczeń 

•pomoc przy nagłośnieniu podczas przedstawień, imprez szkolnych 

•ścisła współpraca podczas organizacji konkursów, imprez szkolnych 

Udział w inicjatywach międzyszkolnych: 

•współpraca z ursynowskimi szkołami i Urzędem Dzielnicy Ursynów podczas organizacji 

Konkursu Mi ędzyszkolnego ,,Mała forma literacka w języku angielskim’’ 



•współpraca z ursynowskimi szkołami i Urzędem Dzielnicy Ursynów podczas organizacji 

Mi ędzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Warszawie. Konkurs został zorganizowany przy 

współudziale Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej przy ul. Sarabandy 16/22 w 

Warszawie. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o stolicy naszego państwa, jej historii, 

zabytkach, skarbach przyrody i sławnych ludziach z nią związanych, budzenie ciekawości i 

zachęcenie do zwiedzania Warszawy. Przedmiotem turnieju  były pytania i zadania dotyczące 

historii i współczesności Warszawy.  

•współpraca z ursynowskimi szkołami i Urzędem Dzielnicy Ursynów podczas organizacji 

Dzielnicowego Konkursu Fotograficznego „Miejsca Pamięci” 

•współpraca z warszawskimi szkołami, Prezydent m.st. Warszawy, Urzędem Dzielnicy Ursynów 

podczas organizacji I Warszawskiego Konkursu Fotograficznego „śycie codzienne 

Warszawy” 

•organizacja Dzielnicowego Konkursu Plastycznego ,,Zwierzęta naszych lasów’’ pod 

honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów i współpraca z Urzędem Dzielnicy 

Ursynów i szkołami podstawowymi  terenu dzielnicy 

•organizacja Mi ędzyświetlicowego Konkursu ,,Jedzenie jak marzenie, czyli poradnik 

zdrowego odŜywiania” we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów i lokalnymi szkołami 

podstawowymi 

•Udział w Dzielnicowych Konkursach: ,,Drugie Ŝycie płyty CD”; ,,Z przyrodą za pan brat’’; 

„How British Are You?”; z okazji 50 rocznicy śmierci Jana Brzechwy pod patronatem 

Warszawskiej Szkoły Filmowej na adaptację filmową utworu Jana Brzechwy, ,,Wiersz Jana 

Brzechwy w kadrze’’ oraz scenariusz; 

•Szkolny konkurs ,,Młode talenty muzyczne’’ 

ZaangaŜowanie w realizację partnerów zewnętrznych:   

•SCEK - zajęcia edukacyjne: ,,Kultura to my - świat teatru’’, ,,Kultura to my - sztuka wokół nas’’, 

,, Co się działo w Manko?’’- kultura pieniądza; aktywny udział w konkursie plastycznym „Obraz 

mojej Warszawy”; 

•Dom Kultury Imielin - przeprowadzenie warsztatów plastycznych ,,Podwodny świat’’; 

spotkania z muzyką: ,,W Krainie Małego Księcia’’, ,,Koty, ślimaki i inne historie’’,   

,,Klazmafour - sztukmistrze z Lublina’’; 

•Dom Kultury Stokłosy - organizacja przedstawienia ,,Florka w sieci’’- kultura Internetu 



•Dom Kultury Ursynów – spektakl profilaktyczny pt. ,,Felek w sieci’’; 

•Czytanie bajek przesz szkolny wolontariat w pobliskim przedszkolu specjalnym; 

•Przygotowanie przedstawienia dla dzieci z przedszkola specjalnego; 

•Galeria Działań na  Ursynowie – warsztaty artystyczne prowadzone przez znakomitych 

współczesnych artystów; 

•Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno - Medialnych – warsztaty filmowe                   

z reŜyserem, operatorem, montaŜystą: storyboardy, ujęcie, krótki 5-minutowy film 

•Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ulicy Chełmskiej – warsztaty na 

planie filmowym. Kim jest reŜyser czy operator filmowy to wszyscy wiedzą, ale kim jest 

mikrofoniarz, ostrzyciel czy szwenkier, dowiedzieliśmy się dopiero podczas tego niezwykłego 

spotkania na planie filmowym „KARBALA”. Uczniowie wzięli równieŜ udział w warsztatach 

charakteryzatorskich 

 

Zakres i poziom zaangaŜowania innych partnerów zewnętrznych, w tym organizacji 

pozarządowych, uczelni wyŜszych 

•wieloletnia współpraca ze stowarzyszeniem ,,Wiosna”, Akademii Przyszłości – prowadzenie 

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 

•Centrum Sportów Umysłowych – prowadzenie turniejów gier planszowych 

•Sklep papierniczo - dekoracyjny ,,Czarny kot, biały kot’’ – prowadzenie tematycznych 

warsztatów plastycznych dla dzieci 

•Hakiel Akademia Tańca – pokazy tańca przy okazji apeli i waŜnych uroczystości 

•Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Hipoterapia’’  – zaprezentowano 

przedstawienie przez grupę teatralną ,,Kucyki’’ i uwraŜliwienie widzów na potrzeby osób 

niepełnosprawnych 

•Ambasada Japonii – wypoŜyczenie strojów i innych materiałów potrzebnych do 

zaprezentowania stoiska o Japonii podczas Dnia Kultur; dostarczenie róŜnych pomocy 

dydaktycznych dla szkoły 

•współpraca z Klubem Eko - Edukator – prowadzenie warsztatów kształtujących postawy 

proekologiczne i odpowiedzialność za własne działania 

•Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno - Medialnych  

•Ratusz Dzielnicy Ursynów – organizacja wystawy „Obraz mojej Warszawy”  



 

5. Nowatorstwo i jakość działań 

Wykorzystanie  nowoczesnych technik i narzędzi edukacyjnych oraz oryginalnych metod 

pracy z uczniami 

•projekty edukacyjne - zaangaŜowanie wszystkich uczniów w wykonywanie przydzielonych 

zadań - foldery, plakaty, stoiska 

•przygotowanie w formie prezentacji multimedialnej relacji z literackiej podróŜy 

•przedstawienie za pomocą plastycznego przekazu zasad racjonalnego i zdrowego Ŝywienia oraz 

kształtowanie prawidłowych nawyków Ŝywieniowych 

•zamieszczanie na bieŜąco informacji na stronie internetowej szkoły na temat wydarzeń i działań 

jakie są podejmowane w szkole 

•,,śywe obrazy’’- odtwarzanie dzieł wielkich malarzy 

•przygotowanie happeningu w szkole, przygotowanie tańca integracyjnego zwanego belgijką 

•przygotowanie happeningu plastycznego, tworzenie dzieła sztuk z dorysowaniem róŜnych 

elementów na białych kartonach 

•innowacja pedagogiczna ,,Termometr wartości’’; wdraŜanie uczniów do stosowania zasad 

kulturalnego zachowania się w Ŝyciu codziennym, kształtowanie postaw otwartości i szacunku dla 

innych 

•innowacja pedagogiczna ,,Nasze polskie ABC’’ - warsztaty patriotyczne, kształtowanie  

szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków, świąt 

państwowych i rocznic 

•innowacja pedagogiczna ,,Kto to zmalował?’’; wspomaganie rozwoju dziecka, rozbudzanie i 

rozwijanie wraŜliwości estetycznej, jego indywidualnych zdolności twórczych oraz rozwój 

swobodnej ekspresji plastycznej 

•Ŝywe lekcje historii, pokazy, warsztaty, zajęcia poszerzające wiedzę, kulturę  

i tradycje: Zielone Szkoły – Szlak Piastowski, Toruń, Golub-Dobrzyń, Sierpc 

•odgrywanie ról w przedstawieniach 

•praca z tablicą interaktywną; prezentowanie dzieł sztuki, tańców, ruchu scenicznego 

•praca w grupach; współpraca uczniów nad wykonywanymi zadaniami  

•tworzenie dzienniczków lektur szkolnych; opisywanie przez uczniów głównych wątków lektury, 

wykonywanie ilustracji 



•„Pudełko zwane wyobraźnią”, konkurs „Mała forma literacka w języku angielskim”; rozwijanie 

wyobraźni literackiej i twórczości własnej, kreatywności 

Rozwijanie postaw twórczości i innowacyjności, adekwatnych do wieku i moŜliwości 

odbiorców 

•organizacja tablicy informacyjnej: „Z kulturą za pan brat” - regularne zamieszczanie przez 

uczniów informacji kulturalnych takich jak: zaproszenia do kin, teatrów i muzeów, na koncerty i 

wystawy oraz inne uroczystości czy imprezy kulturalne; 

•utworzenie tablicy informacyjnej „Co w kulturze piszczy?” – zamieszczanie przez nauczycieli 

informacji dotyczących savoir-vivre, waŜne pojęcia dotyczące teatru  

i opery; 

•redagowanie  artykułów do gazetki szkolnej ,,Gagatek’’  

•udział w warsztatach filmowych, których efektem były samodzielnie wykonane filmy: film 

warsztatowy „Kredowa dziewczynka”, „Złota kaczka”, „Warszawska syrenka” 

•aktywny udział w grach miejskich – samodzielna analiza róŜnych tekstów kultury, źródeł 

historycznych i opracowanie zadań do wykonania; 

•,,śywe obrazy’’- odtwarzanie dzieł wielkich malarzy 

•realizacja projektów ,,Ursynowskie Ekoszkoły’’, kształtowanie postaw proekologicznych  

i szacunku do przyrody 

•aktywny udział w warsztatach artystycznych realizowanych we współpracy z artystami 

reprezentującymi Galerię Działań na Ursynowie; efektem są kolejne wernisaŜe prac uczniów na 

terenie szkoły oraz jeden zorganizowany wraz z uczniami w Urzędzie Miejskim na Ursynowie; 

•wykonanie przez uczniów klas pierwszych i drugich - rzeźb oraz klas trzecich plakatów; 

opracowanie ciekawostek przyrodniczych w ramach Dzielnicowego konkursu plastycznego 

„Zwierzęta naszych lasów” 

•napisanie krótkiego utworu literackiego w języku angielskim w międzyszkolnym konkursie 

„Mała forma literacka w języku angielskim” 

•systematyczne redagowanie przez uczniów wypowiedzi: opowiadania, szkice, esej                         

w cyklicznym konkursie szkolnych „Pudełko zwane wyobraźnią” 

•przygotowanie przez uczniów spektakli kukiełkowych dla rodziców 

•Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny „EKO-MODA”- wykonanie przedmiotów z odpadów                   

- wykorzystanie ich w Ŝyciu codziennym;  



•tworzenie regulaminów oraz zasad współpracy podczas róŜnych zajęć pozalekcyjnych 

•obserwacja pracy aktorów, muzyków i tancerzy na scenie i za kulisami 

 

Cykliczność prowadzonego przedsięwzięcia i jego spójność z programem pracy szkoły                            

i przeprowadzoną diagnozą potrzeb. 

•realizacja koncepcji pracy szkoły w formie projektów edukacyjnych: „Patriotyzm to sukces”,  

„Kultura to MY”, „Tolerancja a MY”: zapoznawanie uczniów z pojęciami związanymi z 

patriotyzmem, kulturą i tolerancją; z instytucjami i ośrodkami propagującymi patriotyzm, kulturę i 

sztukę oraz tolerancję; zapoznawanie uczniów z wybitnymi postaciami historycznymi, twórcami i 

ich dziełami 

•organizacja róŜnorodnych wydarzeń okolicznościowych (spotkań, uroczystości, inscenizacji, 

wycieczek, koncertów, wyjść) 

•organizacja zajęć pozalekcyjnych - działalność kół: teatralnego, filmowego, plastycznego, 

redakcyjnego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego 

•szkolny turniej mitologiczny oraz inne turnieje wiedzy, które są dostosowane do wydarzeń 

•Szkolna Kawiarenka - cykliczne spotkania  

•przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i kreatywnego uczestnictwa  

w Ŝyciu kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta, kraju 

•promowanie zasad savoir-vivre na co dzień – pogadanki, konkursy, gry i zabawy, wycieczki, 

wyjścia 

•promowanie postaw proekologicznych – uczestnictwo w konkursach o tematyce przyrodniczej i 

proekologicznej, udział w projektach „Ursynowskie Ekoszkoły” 

•klasowa akcja promująca czytanie wśród dzieci, nie tylko czytanki z elementarza, ale ksiąŜki 

własnego wyboru – „Codziennie czytam 15 minut” 

•,,Rodzice czytają dzieciom’’ - wizyty rodziców w klasie i czytanie na głos 

•cykliczne wyjścia do filharmonii i spektakle muzyczne 

•organizacja wycieczki jednodniowej ,,Szlakiem tolerancji’’; zwiedzanie świątyń róŜnych 

wyznań, nauka tolerancji i poszanowanie odmienności religijnej, uczestnictwo w grach miejskich 

– spotkania sobotnio-niedzielne 

 

 



6. Ocena efektów działań 

Metody ewaluacji działań 

•analiza dokumentacji 

•wyniki konkursów; osiągnięcia w konkursach muzycznych, plastycznych, 

językowo-kulturowych 

•debaty na zakończenie projektów 

•praca w zespołach – nauczyciele i uczniowie: analiza scenariuszy przedstawień  

•omówienie lekcji koleŜeńskich 

•informacje zwrotne na podstawie rozmów z rodzicami po zakończonych uroczystościach 

•gazetki tematyczne: „Patriotyzm to sukces” ,,Z kulturą za pan brat’’ i ,,Co w trawie piszczy?’’, 

„Tolerancja a MY” 

•quiz ,,Ile wiem?’’ 

•test wiedzy ,,Polska – moja ojczyzna’’ 

•Turniej wiedzy o Warszawie 

•Turniej wiedzy "Wiślanym szlakiem" - pod patronatem Fundacji Wisła w Roku Rzeki Wisły  

 

Porównanie zgodności zakładanych celów z rezultatami działań: 

•zwiększenie aktywności uczniów w organizowanych konkursach 

•rozwój kreatywności 

•wzrost zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi i historycznymi 

•świadomy odbiór dzieł sztuki 

•aktywny udział w spacerach, rajdach i grach miejskich, organizowanych w dniach wolnych od 

nauki 

•lepsze rozumienie pojęć związanych z patriotyzmem, kulturą i tolerancją 

•aktywne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym i kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta 

•umiejętność zachowania się w instytucjach kultury, na koncertach i spektaklach, podczas 

uroczystości szkolnych, imprez sportowych, wycieczkach oraz w środkach komunikacji miejskiej 

•stosowanie zasad kulturalnego zachowania w Ŝyciu codziennym 

•okazywanie poszanowanie dla ludzkiej odmienności kulturowej, językowej  

i narodowej 



•zdolność percepcji zjawisk przyrodniczych 

•ciekawość świata i praw nimi rządzących 

•poczucie więzi z przyrodą i ludźmi 

•aktywna praca w grupie 

Wprowadzone zmiany w pracy szkoły: 

•cykliczne spotkania w kawiarence szkolnej mające na celu dzielenie się swoimi pasjami, 

zainteresowaniami, podróŜami 

•tablice informacyjne: ,,Co w kulturze piszczy?’’ i ,,Z kulturą za pan brat’’ informujące                      

o wydarzeniach kulturalnych widzianych z perspektywy uczniów i nauczycieli   

•konkursy:  ,,Mała forma literacka w języku angielskim’’, ,,Zwierzęta naszych lasów’’,  

•Turnieje: Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Warszawie dla klas I – III;  Szkolny Turniej Wiedzy 

o rzece Wiśle 

•innowacje pedagogiczne: ,,Termometr wartości’’, ,,Nasze polskie ABC’’, ,,Kto to zmalował?’’ 

•aktywny udział w spacerach, rajdach i grach miejskich, organizowanych w dniach wolnych 

od nauki 

•wycieczki jednodniowe: ,,Szlakiem tolerancji’’, ,,Skansen w Sierpcu’’ 

•warsztaty: artystyczne, literackie, przyrodnicze w ramach realizacji programu: Kultura 

dostępna – Łazienki Królewskie, Pałac w Wilanowie, Muzeum Historii śydów Polskich POLIN, 

Muzeum Drukarstwa, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Współczesnej, Centrum Nauki 

KOPERNIK,  

•warsztaty ceramiczne w Mostówce i Goździówce 

•wizyty rodziców w szkole i czytanie dzieciom na głos ,, Rodzice czytają dzieciom” 

•Festiwal Kultury StaroŜytnej - ,,Turniej mitologiczny’’ 

•,,Bank scenariuszy’’ 

•lekcje koleŜeńskie, umoŜliwiające wymianę doświadczeń 

•udział uczniów w warsztatach prowadzonych w instytucjach kultury 

•happeningi szkolne - ,,Ŝywe obrazy’’ 

•wyjścia do filharmonii i teatru, kina, muzeum 

•raz na trzy lata cykliczne wyjścia do Teatru Wielkiego – „Kulisy teatru” 

 



Organizacja ciekawych zajęć pozalekcyjnych: 

•Koło Teatralne: przygotowanie i wystawianie spektakli oraz etiud teatralnych z udziałem 

uczniów 

•Koło Redakcyjne: redagowanie gazetki szkolnej ,,Gagatek’’ 

•Koło Filmowe: realizacja filmów podczas warsztatów ze scenarzystą, reŜyserem, montaŜystą 

•Koło Plastyczne: od pomysłu do techniki; wernisaŜe  

•Koła j ęzykowe: Koło języka francuskiego i Koło języka hiszpańskiego 

•Koło gier planszowych - uczy współpracy, czytania ze zrozumieniem, wykorzystania wiedzy w 

praktyce, analizy i syntezy oraz myślenia przyczynowo-skutkowego 

 

7. Działania promocyjne 

Sposoby promocji działań w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

•zamieszczenie informacji o konkursach, wydarzeniach, akcjach na stronie internetowej szkoły i 

tablicach informacyjnych w szkole 

•przekazanie informacji na zebraniach z rodzicami, dniach otwartych, przez dziennik Librus 

•przesłanie informacji o konkursach i akcjach do szkół ursynowskich 

•przedstawienie informacji w formie ulotek, plakatów, posterów, gazetek szkolnych 

 

Świętowanie sukcesu/osiągnięć 

•finał projektu „Patriotyzm to sukces”, dwuletniego projektu ,,Kultura to MY’’,  „Tolerancja a 

MY”: debaty, prezentacje, wystawy; przedstawione zostały przez uczniów stoiska państw (stroje, 

tradycje, flagi, godła, potrawy regionalne, atrakcje turystyczne, tańce, piosenki) oraz wykonano 

foldery turystyczne, nagradzanie  

•wystawiono spektakl pt. ,,Calineczka’’ na podstawie baśni J. Ch. Andersena, patrona naszej 

szkoły 

•zaprezentowano polski taniec narodowy – polonez 

•Turniej wiedzy "Wiślanym szlakiem" - Trzy najlepsze druŜyny zdobyły dla swoich klas puchary 

oraz dyplomy uznania.    

•uroczyste rozdanie nagród za udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz 

dzielnicowych 



•wszystkie informacje dotyczące kolejnych projektów, realizowanych w naszej szkole, 

zamieszczono na stronie internetowej szkoły 

•reagowanie artykułów z realizacji finału projektów: gazetka szkolna ,,Gagatek’’ 

•podzielenie się sukcesem ze społecznością lokalną  poprzez lokalną gazetę ,,Passa’’ 

•podzielenie się sukcesami i osiągnięciami ze społecznością lokalną podczas Rodzinnego Pikniku 

Integracyjnego 

Dzielenie się doświadczeniami z innymi szkołami 

•współpraca z nauczycielami szkół ursynowskich w ramach przygotowania uczniów                        

do konkursów międzyszkolnych 

•prezentacja dorobku pracy szkoły nauczycielom i uczniom reprezentujących szkoły ursynowskie 

podczas uroczystości wręczania nagród i dyplomów laureatom organizowanych przez nas 

konkursów dzielnicowych 

•informacje o konkursach na stronach internetowych innych szkół 

 

 

 

 

 

 

 


