
    

„„Szkoła Przyszłości w Gminach Szkoła Przyszłości w Gminach 
Ziemi Łukowskiej” – samorządy, Ziemi Łukowskiej” – samorządy, 

które podjęły wyzwanie.które podjęły wyzwanie.

• Gmina ŁUKÓWGmina ŁUKÓW
• Gmina KRZYWDAGmina KRZYWDA
• Gmina STANINGmina STANIN
• Gmina STOCZEKGmina STOCZEK

• Gmina TRZEBIESZÓWGmina TRZEBIESZÓW
• MIASTO ŁUKÓWMIASTO ŁUKÓW
• MIASTO STOCZEKMIASTO STOCZEK



    

Misja Szkoły Podstawowej Misja Szkoły Podstawowej 
w Staniniew Staninie

„„Uwzględniając wartości etyczne, Uwzględniając wartości etyczne, 
moralne i zdrowotne, tworzymy moralne i zdrowotne, tworzymy 

szansę rozwoju każdemu dziecku”szansę rozwoju każdemu dziecku”



    

Programy realizowane w szkole Programy realizowane w szkole 
Podstawowej w Staninie             Podstawowej w Staninie             

w ramach Projektu „Szkoła w ramach Projektu „Szkoła 
Przyszłości w Gminach Ziemi Przyszłości w Gminach Ziemi 

Łukowskiej”Łukowskiej”



    

Szkoła Przyszłości w SP Szkoła Przyszłości w SP 
w Staninie - programyw Staninie - programy

• Bądźmy razemBądźmy razem

• EkologikEkologik

• Koło Koło 
matematycznematematyczne



    

Szkoła Przyszłości w SP Szkoła Przyszłości w SP 
w Staninie - programyw Staninie - programy

• Moja mała Moja mała 
ojczyznaojczyzna

• Moje pierwsze Moje pierwsze 
spotkanie z kulturą spotkanie z kulturą 
wysokąwysoką

• Na turystycznym Na turystycznym 
szlakuszlaku



    

Szkoła przyszłości w SP Szkoła przyszłości w SP 
w Staninie - programyw Staninie - programy

• Od szkolnej aktywności Od szkolnej aktywności 
do dorosłej do dorosłej 
przedsiębiorczościprzedsiębiorczości

• Podlaski smakoszPodlaski smakosz

• Psychostymulacja dzieci Psychostymulacja dzieci 
z niepełnosprawnością z niepełnosprawnością 
umysłowąumysłową



    

Szkoła Przyszłości w SP Szkoła Przyszłości w SP 
w w Staninie - programyStaninie - programy

• Rozśpiewane i Rozśpiewane i 
roztańczone nutkiroztańczone nutki

• Siatkówka moją grąSiatkówka moją grą

• Siedzieć w domu to Siedzieć w domu to 
nie sztuka, zuch, kto nie sztuka, zuch, kto 
z nami przygód z nami przygód 
szukaszuka



    

Szkoła Szkoła PrzyszłościPrzyszłości w SP  w SP 
w Staninie - programyw Staninie - programy

• Słowo może skruszyć Słowo może skruszyć 
murymury

• The UK in zoomThe UK in zoom

• Widzimy więcej niż inniWidzimy więcej niż inni

• Zapasy w środowisku Zapasy w środowisku 
wiejskimwiejskim



    

Co się nam Co się nam 
szczególnie udało!szczególnie udało!



    

LUTYLUTY
  Obóz sportowy w LO im. T. Kościuszki w ŁukowieObóz sportowy w LO im. T. Kościuszki w Łukowie

Siatkówka moją grą
Trening piłki siatkowej

Uczestnicy obozu dotarli na miejsce



    

LUTYLUTY
Warsztaty kulinarneWarsztaty kulinarne

Podlaski smakosz

Uczniowie przygotowują pyszne potrawy 
regionalne



    

LUTYLUTY
Bal karnawałowyBal karnawałowy

Siedzieć w domu to nie sztuka, 
Zuch, kto z nami przygód szuka

Uczestnicy balu

Zwycięzcy konkursu na 
najciekawszy strój



    

MarzecMarzec
Wycieczka do Warszawy na spektakl „Akademia Pana Kleksa”Wycieczka do Warszawy na spektakl „Akademia Pana Kleksa”

Moje pierwsze spotkanie z kulturą wysoką

Zajmujemy miejsca na widowni

Przed teatrem ROMA



    

MarzecMarzec
Powstaje spółdzielnia uczniowskaPowstaje spółdzielnia uczniowska

Od szkolnej aktywności do dorosłej przedsiębiorczości



    

MarzecMarzec
Wiele zajęć przedmiotowych i tematycznychWiele zajęć przedmiotowych i tematycznych

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia matematyczne



    

MarzecMarzec
Wiele zajęć przedmiotowych i tematycznychWiele zajęć przedmiotowych i tematycznych

Wyszywanki paraboliczne

Pierwsze kroki do garncarstwa



    

KwiecieńKwiecień
Wieczorek integracyjny z uczniami szkół Wieczorek integracyjny z uczniami szkół 

zaprzyjaźnionychzaprzyjaźnionych

The UK in zoom

Zabawy integracyjne
Wspólne zdjęcie z uczniami z 

Czerśli i ze Świdrów



    

KwiecKwieciieńeń
Biwak zuchowy na terenie szkoły – uczestniczyły 4 gromady Biwak zuchowy na terenie szkoły – uczestniczyły 4 gromady 

zuchowezuchowe

Siedzieć w domu to nie sztuka, 
Zuch, kto z nami przygód szuka

Przygotowania do ciszy nocnej

Biwakowe zawody sportowe



    

KwiecieńKwiecień
Biwak zuchowy na terenie szkołyBiwak zuchowy na terenie szkoły  

Siedzieć w domu to nie sztuka, 
Zuch, kto z nami przygód szuka

Zuchowa Miss biwaku

Biwakowa dyskoteka

Zajęcia plastyczne



    

KwiecieńKwiecień
Przygotowanie i prezentacja iPrzygotowanie i prezentacja innscenizacji pt. „Ziemia jest scenizacji pt. „Ziemia jest 

naszym wspólnym domem”naszym wspólnym domem”

Ekologik

Komisja konkursowa
Podsumowanie konkursów



    

KwiecieńKwiecień
Wyjazd uczniów na basen do Białej Wyjazd uczniów na basen do Białej 

PodlaskiejPodlaskiej

Bądźmy razem

Grupa na basenie



    

MajMaj
Przygotowanie i wystawienie sztuki o początkach państwa Przygotowanie i wystawienie sztuki o początkach państwa 

polskiego dla gości z Walii, Cypru i Portugaliipolskiego dla gości z Walii, Cypru i Portugalii

Moje pierwsze spotkanie z kulturą wysoką

Pierwsi Piastowie „Historia” relacjonuje wydarzenia



    

MajMaj
Kolejne warsztaty kulinarneKolejne warsztaty kulinarne  – tym razem pod okiem – tym razem pod okiem 

fachowcówfachowców

Podlaski smakosz

Prezentacja potraw 
narodowych Cypru, 
Walii i Słowenii



    

MajMaj
Wycieczka do Krakowa, Częstochowy i Wycieczka do Krakowa, Częstochowy i 

WieliczkiWieliczki

Moja mała ojczyzna

W kopalni soli w Wieliczce Dotkniecie serca Dzwonu Zygmunta 
przynosi szczęście



    

MajMaj
Tym razem zuchy na wycieczce w Białej Tym razem zuchy na wycieczce w Białej 

PodlaskiejPodlaskiej

„Siedzieć w domu to nie sztuka, 
Zuch, kto z nami przygód szuka”

W redakcji Słowa 
Podlasia W galerii



    

MajMaj
Tym razem Zuchy na wycieczce Tym razem Zuchy na wycieczce 

w Białej Podlaskiejw Białej Podlaskiej

„Siedzieć w domu to nie sztuka, 
Zuch, kto z nami przygód szuka”

Przed wejściem na pływalnię W swoim żywiole, czyli w wodzie



    

MajMaj
Trzy dni w Górach ŚwiętokrzyskichTrzy dni w Górach Świętokrzyskich

„Ekologik”

W Puszczy Jodłowej

Zajęcia garncarstwa w Krzemionkach 
Opatowskich



    

MajMaj
Rozpoczyna działalność sklepikRozpoczyna działalność sklepik

„Od szkolnej aktywności do dorosłej 
przedsiębiorczości”

Sklepowe zostały rzucone w wir pracy
Po drugiej stronie lady…



    

MajMaj
Przygotowanie i prezentacje wiązanek Przygotowanie i prezentacje wiązanek 

melodii ludowychmelodii ludowych

„Rozśpiewane i roztańczone nutki”
Występ zespołu muzycznego



    

MajMaj
Inne wydarzeniaInne wydarzenia

Prezentacja wyrobów z wikliny

Międzyszkolny Turniej Siatkarski



    

CzerwiecCzerwiec
Dzień Dziecka jak nigdy dotądDzień Dziecka jak nigdy dotąd

Bądźmy razem

Rozpoczęcie Dnia Dziecka
Jedna z atrakcji – jezioro z 

piłeczkami



    

CzerwiecCzerwiec
Dzień Dziecka jak nigdy dotądDzień Dziecka jak nigdy dotąd

Bądźmy razem

zjeżdżalnia

Konkurs plastyczny
Gminny przegląd piosenki dziecięcej



    

CzerwiecCzerwiec
Dzień Dziecka jak nigdy dotądDzień Dziecka jak nigdy dotąd

Bądźmy 
razem

Miedzyklasowe rozgrywki sportowe

Rodzice przygotowali pyszny 
poczęstunek



    

CzerwiecCzerwiec
Wycieczka do LondynuWycieczka do Londynu

„The UK in zoom”

Tower of London

London EYE

Big Ben



    

CzerwiecCzerwiec
Zuchy zwiedzają LublinZuchy zwiedzają Lublin

„Siedzieć w domu to nie sztuka, 
Zuch, kto przygód szuka”

W Muzeum Wsi Lubelskiej



    

CzerwiecCzerwiec
Zuchy zwiedzają Kazimierz Dolny Zuchy zwiedzają Kazimierz Dolny 

i Janowieci Janowiec

„Siedzieć w domu to nie sztuka, 
Zuch, kto z nami przygód szuka”

Na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Zamek w Janowcu



    

CzerwiecCzerwiec
Wycieczka do WłochWycieczka do Włoch

„Na turystycznym szlaku”

Bazylika Świętego Piotra Podczas audiencji u Ojca Świętego



    

CzerwiecCzerwiec
Wycieczka do WłochWycieczka do Włoch

        „Na turystycznym szlaku”

Kanały weneckie Na wzgórzach ASYŻU



    

LLiipiecpiec
Obóz zuchowy w Białce ParczewskiejObóz zuchowy w Białce Parczewskiej

„Siedzieć w domu to nie sztuka, 
Zuch, kto z nami przygód szuka”

TOTEM jednej z gromad zuchowych

Momentami było kolorowo              
i wesoło



    

LipiecLipiec
Obóz zuchowy w Białce ParczewskiejObóz zuchowy w Białce Parczewskiej

„Siedzieć w domu to nie sztuka, 
Zuch, kto z nami przygód szuka”

Kąpiele sprawiały zuchom ogromną 
przyjemność

Jak widać, kadrze także humory 
dopisywały



    

LipiecLipiec
Obóz sportowo-wypoczynkowy w OkuninceObóz sportowo-wypoczynkowy w Okunince

„Siatkówka moją grą”

Uczestnicy obozu w ośrodku SANVIT



    

LipiecLipiec
Obóz sportowo-wypoczynkowy w OkuninceObóz sportowo-wypoczynkowy w Okunince

„Siatkówka moją grą”
Turniej piłki siatkowej

Zajęcia plastyczno - techniczne



    

WrzesieńWrzesień
Wycieczka do TrójmiastaWycieczka do Trójmiasta

„Bądźmy razem”

Na czołgu na Westerplatte
Na Starówce Gdańska



    

WrzesieńWrzesień
Wycieczka do Woli Gułowskiej Wycieczka do Woli Gułowskiej 

i Woli Okrzejskieji Woli Okrzejskiej

„Moja mała ojczyzna”

Uczestnicy wycieczki



    

WrzesieńWrzesień
Kolejny numer gazety szkolnej Kolejny numer gazety szkolnej 

„To i owo” – nakład 50 egz.„To i owo” – nakład 50 egz.

„Słowo może skruszyć mury”



    

Efekty realizacji Projektu...Efekty realizacji Projektu...

• Uczniowie zwiedzili miejsca ważne Uczniowie zwiedzili miejsca ważne 
dla regionu, kraju i Europydla regionu, kraju i Europy

• Uczniowie doskonalili umiejętności    Uczniowie doskonalili umiejętności    
z wielu dziedzin – odbywały się z wielu dziedzin – odbywały się 
zajęcia tematyczne i przedmiotowezajęcia tematyczne i przedmiotowe

• Uczniowie mieli możliwość spędzenia Uczniowie mieli możliwość spędzenia 
wolnego czasu z pożytkiem dla siebie wolnego czasu z pożytkiem dla siebie 
       i innych       i innych



    

Efekty realizacji Projektu...Efekty realizacji Projektu...

• Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki 
we współzawodnictwie z innymi we współzawodnictwie z innymi 
szkołamiszkołami

• Zakupiony sprzęt technodydaktyczny Zakupiony sprzęt technodydaktyczny 
ułatwia pracę nauczycielom                 ułatwia pracę nauczycielom                 
i uczniomi uczniom



    

-Dziękujemy za uwagę-
Szkoła Podstawowa w Staninie

Jarosław Michalak – 
szkolny koordynator Projektu


