1. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2: E-usługi publiczne.
Okres realizacji projektu: 1.06.2013 – 31.12.2014
Całkowita wartość projektu: 22 902 270,00 zł
Wartość dofinansowania: 19 466 929,50 zł
Projekt ma na celu rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oświatowego, opartego o
elektroniczne usługi edukacyjne.
2. Projekt „Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy
doskonalenia nauczycieli szkól podstawowych” we współpracy z
Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W projekcie
uczestniczą dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. mgr W.
Grabarek I p. mgr M. Tomczyk. Realizacja projektu przypada na okres:
11.01.2014r. – 29.03.2014r. (10 sobotnich zjazdów)

3. „Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła” - projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od października 2013r. do
czerwca 2014r. w zakresie zajęć komputerowych (60 godzin) - skorzystało 10 nauczycieli z naszej
szkoły i języka angielskiego (60 godzin) – uczestniczy w zajęciach 10 nauczycieli z naszej szkoły.
Program obejmuje nauczycieli pracujących w szkołach wiejskich na terenie województwa łódzkiego.
Organizatorem projektu jest CNJK EDUKACJA z Krakowa
4. Ogólnopolska Akcja MEN
„Ćwiczyć każdy może”
organizowana w ramach projektu „Rok Szkoły w ruchu”.
Organem wspierającym akcje jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Szkolnym koordynatorem jest p. mgr A. Raj. Szkoła może uzyskać
tytuł „Szkoła w Ruchu jeśli spełni wymagane kryteria. Akcja była
ogłoszona 30.10.2013r., zakończenie akcji przewiduje się
20.05.2014r.. Pani A. Raj już przesłała formularze wraz z
załącznikami do weryfikacji, założyła szkolnego facebooka:
https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-wPi%C4%85tku/1414902722101140?hc_location=stream5.

5. Program Unii Europejskiej „Mleko w szkole” - „Dopłaty do spożycia mleka i
przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” we współpracy z ARR Program „Mleko w szkole" jest finansowany z trzech źródeł: dopłata unijna obejmuje
dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek
oświatowych , dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół
podstawowych. W naszej szkole spożywa mleko 97,22 % ogółu uczniów z klas I – VI.
6. Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” we współpracy z ARR - W Polsce
program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W roku szkolnym
2013/2014 w programie uczestniczy już przeszło 976 tys. dzieci, tj. prawie 84% grupy
docelowej. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%)
oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%), a całkowity budżet programu
w roku szkolnym 2013/2014 wynosi ok. 18,2 mln EUR (74,2 mln PLN). Dzieciom
uczestniczącym w programie udostępnia się kilka razy w tygodniu świeże owoce i
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warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz
soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki oraz soki
owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję
składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce, warzywa oraz
soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i
warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub
zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa
dzieciom. W programie uczestniczą wszyscy uczniowie z klas I – III – 100 %
ogółu uczniów.
7. „TRZYMAJ FORMĘ!” we współpracy z SANEPID w Łęczycy. Program
edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ!” organizowany na poziomie krajowym przez
Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja
Producentów Żywności Związek Pracodawców i został zatwierdzony do
realizacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego 9 listopada 2006 roku.
Realizacja programu uwzględnia kierunki działań określone przez Światową
Organizację Zdrowia, a także Stanowisko Rządu RP w tym zakresie. W
dotychczasowych edycjach programu „Trzymaj Formę!” wzięło udział łącznie 5215000 uczniów. W VII
edycji program realizowało 7946 szkół w całej Polsce. Zarówno pod względem liczby uczniów jak i
szkół objętych programem jest to największe tego typu przedsięwzięcie edukacyjne w Unii Europejskiej
oparte w pełni na partnerstwie publiczno - prywatnym. Trzecia edycja Konkursu wiedzy o
zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!" W roku szkolnym 2013/2014 – w ramach realizacji
programu „Trzymaj formę!” – ogłoszono III edycję konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia
„Trzymaj formę!” w wybranych powiatach województwa podkarpackiego, lubuskiego, podlaskiego,
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W naszym województwie do
udziału w konkursie zaproszono uczniów ze wszystkich gimnazjów powiatu nidzickiego, powiatu
szczycieńskiego i Olsztyna. Do etapu szkolnego przystąpiło 190 uczniów z 16 gimnazjów, do etapu
powiatowego zakwalifikowano 11 uczniów. Etap powiatowy konkursu odbył się 07.03.2014. Uczennica
z naszej szkoły zajęła II miejsce – Karolina Trzeciak kl. VI a. W nagrodę otrzymała dyplom i
plecak. Szkolnym koordynatorem projektu jest p. mgr Magdalena Wróblewska.

8. „Zadbaj o swoje płuca” - program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy
i chorób płuc, długofalowy programu profilaktyki gruźlicy realizowany systematycznie w
Szkole od listopada 2008 roku we wszystkich klasach I-VI we współpracy z SANEPiD- em
w Łęczycy. Program ten opiera się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
i nawiązuje do głównych założeń Narodowego Programu Zwalczania Gruźlicy i Chorób
Płuc. Głównym celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o chorobach płuc
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wzmocnienie zachowań zdrowotnych poprzez
umiejętne jej wykorzystanie i przekazywanie innym. Adresatami Programu są uczniowie
szkół podstawowych, rodzice i opiekunowie oraz grono pedagogiczne. Szkolnym koordynatorem
programu jest p. mgr Wanda Grabarek.

9. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno-Edukacyjnej we współpracy
z GOPS-em w Piątku. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia jest p. mgr Marzena Skowron.

10. Programu zbierania baterii w placówkach oświatowych i
wychowawczych organizowany przez REBA. Wieloletni szkolny koordynator p.
mgr W. Grabarek doskonale zajmuje się realizacją programu na terenie szkoły i
środowiska lokalnego.
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11. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy
projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z
najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach –
szkołach

i

przedszkolach

z

całej

Polski

nowoczesnego

modelu

współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt
skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów
szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz
organizacji pozarządowych. Do udziału w projekcie zaproszono szkoły i przedszkola z całej Polski o
uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Podczas etapu rekrutacji spośród zgłoszonych deklaracji
udziału w projekcie wybranych zostało co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. W sumie wsparciem w
ramach projektu objętych zostało ponad 6600 uczestników. Nasza szkoła zakwalifikowała się wśród 5
% szkół i przedszkoli z całej Polski. Szkołę reprezentują w projekcie grupa 6 RUM: 2 Rodziców –
p. Grażyna Grzelak, p. Agnieszka Karbowiak, 2 Uczniów – Zuzia Bagrowska, Angelika
Grzelak, 2 nauczycieli – p. dyrektor Krystyna Grabowska i p. Beata Wójcik. Projekt rozpoczął
się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze
środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach Programu

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
12. Program Aktywna edukacja jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie
podstawy
programowej
kształcenia
ogólnego
w
przeszkolą
i
szkołach
współfinansowanego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki.
Liderem
programu
jest Ośrodek
Rozwoju
Edukacji,
natomiast
Centrum
Edukacji
Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną..
Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i
nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu
poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w
taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów. W naszej szkole
odbyły się dwa spotkania sieci zorganizowane prze4z szkolnych koordynatorów przedmiotowych: p.
mgr B. Wójcik – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i p. mgr A. Adamiak – nauczyciela języka
angielskiego. W dniach 26 – 27.03.2014r. pani dyrektor K. Grabowska uczestniczyła w II konferencji
dyrektorów i koordynatorów szkolnych w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział blisko 140 osób z
całej Polski, które pod opieką pracowników programu oraz trenerów i trenerek doskonaliło swoje
umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.
Koordynatorem przedmiotowym (historia i społ.) jest p. wicedyrektor A. Przybylak. Funkcje
koordynatora szkolnego pełni p. R. Wojciechowski.
13. Program „Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj” – III edycja programu
Fundacji Państwo Obywatelskie działając w partnerstwie ze Studium Prawa
Europejskiego W Warszawie ma na celu wypracowanie działań profilaktycznych
przeciwko agresji i przemocy. Celem programu jest utrwalenie postaw i zachowań
społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana przekonań nt. stosowania
agresji i przemocy. Program rozwija umiejętności współpracy, akceptacji i tolerancji.
Szkolnym koordynatorem jest p. mgr M. Tomalak we współpracy z p. pedagog mgr A.
Kacprzak.
14. Program integracyjny „Razem” realizowany w klasach IV – VI przez pedagoga szkolnego p.
mgr A. Kacprzak.
15. Program profilaktyczno – wychowawczy „Spójrz inaczej” realizowany w
klasach I, elementy programu w klasach II przez pedagoga szkolnego p. mgr A.
Kacprzak. Program uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspakajania
własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie
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z problemami dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach.
Program jest pozytywnie zaopiniowany przez MEN i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
16. Program redukowania niepożądanych zachowań (nieodrabianie prac domowych, agresywne
zachowania realizowany przez pedagoga szkolnego p. mgr A. Kacprzak.
17. Projekt „Pomocna Dłoń – wypoczynek dzieci z terenów klęsk
żywiołowych”. Warsztaty ekologiczne w Zakopanem 24 – 28.03.2014r. dla 47
uczniów ze szkoły pod opieką p. mgr M. Tomalak, p. mgr M. Skowron, p. mgr D.
Pałczyńskiej. Organizatorem warsztatów ekologicznych z elementami edukacji
prozdrowotnej jest ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Łask we współpracy z
Wójtem Gminy Piątek.
18. V Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
Projekt
skierowany jest do klas I szkół podstawowych w całej Polsce. Jego misją jest
edukowanie dzieci na temat bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do
szkoły, ale także w Internecie. Pierwszy rok w szkole to odpowiedni czas na
wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na sytuacje im
zagrażające. Razem z „Klubem Bezpiecznego Puchatka" dzieci poznają
podstawowe zasady bezpieczeństwa. Szkolnym koordynatorem jest p. mgr A.
Wasiak.
19.

„MOJA

WYMARZONA

EKOPRACOWNIA”

Wojewódzki

Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił kolejną edycję
Konkursu na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona
ekopracownia”. Wnioski można składać do dnia 04.04.2014 r. Nasza szkoła
także ubiega się o dotację. Wniosek wpłynął do WFOŚiGW w Łodzi w dniu 02
.04.2014r.. Nad wnioskiem pracowały: p. dyrektor Krystyna Grabowska, p.
Wanda Grabarek, p. Małgorzata Tomczyk, p. Magdalena Wróblewska. Organ
prowadzący na czele z p. Wójtem Gminy Piątek ogromnie wspiera inicjatywę szkoły, Wnioskodawcą w
imieniu szkoły jest Gmina Piątek.
20.
„Śniadanie daje Moc” – ogólnopolski program edukacyjny będący
elementem edukacji zdrowotnej. Najważniejsze cele programu to:
zwiększenie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie
dziecka, przyczynianie się do obniżenia poziomu niedożywienia dzieci w
Polsce
poprzez
edukację
oraz
promocję
prawidłowego
żywienia.
Organizatorem programu jest „Partnerstwo dla Zdrowia” oraz Instytut Matki i
Dziecka W naszej szkole w programie uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas I
– III pod opieką wychowawców I a – p. A. Wasiak, I b – p. W. Grabarek, I c – p. M. Wróblewska p. M.
Adamiak, II a – p. M. Skowron, II b – p. B. Wójcik, III a – p. T. Kazimierczak III b – p. M. Tomczyk,
wsparciu rodziców oraz klasy VI a, VI b pod opieką K. Grabowskiej
21.
„Między nami kobietkami” - kontynuujemy realizację programu
edukacyjnego „Między nami kobietkami” - program adresowany jest do dziewcząt
klas VI, jako pomoc dydaktyczna w realizacji ścieżki edukacyjnej „Wychowanie do
życia w rodzinie”. Celem programu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii
dojrzewania i wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. Podczas realizacji
programu wykorzystywane są zestawy pomocy dla dziewcząt i dla nauczycieli
zawierające poradniki, zeszyty ćwiczeń oraz tablice poglądowe. Zajęcia prowadzone
są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble
z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
22.
„DECYDUJ albo GIŃ! – projekt, który daje Ci wybór” projekt
współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działań POLCENTRUM ze Strykowa oraz
GOPS w Piątku. Celem projektu jest promowanie udziału mieszkańców w życiu
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społecznym. Celem głównym jest stworzenie obywatelskiego projektu Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych, która
odpowiadałaby potrzebom mieszkańców gminy Piątek. Badania
przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. W warsztatach konsultacyjnych, konsultacjach
społecznych
prowadzonych przez socjologów z UŁ uczestniczą z naszej szkoły p. dyrektor K.
Grabowska, p. M. Stepniak, p. D. Pałczyńska. Poruszane są tutaj problemu naszej gmin, dzielimy się
swoimi opiniami i pomysłami tak, by w efekcie wypracować najlepsze rozwiązania, dewagujemy o
ważnych sprawach i przyszłości gminy Piątek.
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