
„Oddolne inicjatywy edukacyjne 
w Szkole w Królewie”  



Urząd Gminy w Joocu/Szkoła  
Podstawowa  w Królewie 

od 1.04.2011 r. do 31.11.2011 r.  
– z przerwą wakacyjną – 

 realizowała  projekt  
 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne w obszarach 
wiejskich”. 

Projekt swoimi działaniami objął 56 uczniów SP w Królewie 
oraz 10 uczniów Publicznego Gimnazjum w Joocu 

( absolwentów naszej szkoły). 
 

„Oddolne inicjatywy edukacyjne w Szkole w Królewie ” 



W ramach zaplanowanych działao zorganizowano 
szereg dodatkowych zajęd dla uczniów. 

Były to: 
 

Zajęcia pozalekcyjne  
 

13 uczniów kl. IV –VI    
 33 godziny, 

„ Matematyka jest wszędzie” 



GRY I ZABAWY 
MATEMATYCZNE 



KORZYSTAMY Z NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII 

MATEMATYKA ONLINE 

PRACA  Z TABLICĄ 
MULTIMEDIALNĄ 



PRACUJEMY 
PODCZAS ZAJĘD 

Zajęcia 
zakooczyły 
się 
konkursem 

Z materiałów wykorzystywanych na 
zajęciach powstała gazetka 



Zajęcia pozalekcyjne 
„ Matematyka w działaniu”  

20 uczniów kl. I-III   
22 godziny, 



Bawimy się w sklep- planujemy zakupy 



Odczytujemy wskazania 
zegara 

Odczytujemy wskazania 
termometru 



Mierzymy 
długośd 

skoku koleżanki 

Ważymy drobne 
przedmioty na 

wadze szalkowej 



Rozwiązujemy łamigłówki 
matematyczne 



Biblioterapia 
„Z książką za pan brat” 

20 uczniów kl. I- III 
11 godzin, 



  
 Podczas zajęd z biblioterapii 

„Z książką za pan brat” 
zapoznawaliśmy się ze znanymi i lubianymi przez 

pokolenia baśniami. 
 

 Czytaliśmy, słuchaliśmy jak również 
wykonywaliśmy wiele zadao związanych z tekstami i 

bohaterami książek. Był czas na scenki dramowe, 
zagadki słowne i ruchowe, opowiadania, nowe 

zakooczenia, prace plastyczne i wiele innych form 
aktywności. 

 
 Zajęcia zakooczyły się konkursem czytelniczym 

pt. „Baśnie wielu pokoleo”. 

 



Czytamy i słuchamy 
ulubionych 

baśni. 







Wręczenie nagród laureatkom 
konkursu 'Baśnie wielu pokoleo‘. 



Warsztaty językowe z j. angielskiego  
„ Jesteśmy Europejczykami” 

12 uczniów kl. IV –VI 
23 godziny,  

16 uczniów kl. IV – VI 
10 godzin, 



Warsztaty z języka angielskiego 

  Na zajęciach uczniowie 
poznali bliżej kulturę i tradycję 

poszczególnych paostw Unii 
Europejskiej, rozszerzali 
słownictwo i powtarzali 

zagadnienia gramatyczne. 
 Zajęcia zakooczyły się 

konkursem z wiedzy o krajach 
Unii Europejskiej. 



Warsztaty językowe z j. niemieckiego  
„ Jesteśmy Europejczykami” 

 16 uczniów kl. IV – VI 
11 godzin, 



Warsztaty z języka niemieckiego 

  Zajęcia te umożliwiły uczniom 
zdobycie wiedzy na temat 

ciekawych i 
charakterystycznych miejsc w 

krajach Unii Europejskiej, 
poznali tradycje i ciekawostki 
kulinarne różnych paostw, jak 

również zapoznali się z 
symbolami narodowymi i 
hymnem Unii Europejskiej 



Zajęcia rekreacyjno – sportowe na basenie 
wraz z nauką pływania , dowozem i opieką 

45 uczniów  
20 godzin zajęd, 



NASZA GRUPA 
PRZED HALĄ SPORTOWĄ W PŁOOSKU 



NAUKA 
PŁYWANIA 



POZNAJEMY 
RÓŻNE STYLE 
PŁYWACKIE 



ZABAWY NA 
ZJEŻDŻALNI 







 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe –unihokej 
( wyjazdy na halę sportową  do Sochocina) 

24 uczniów 
22 godziny, 







 Uczniowie szkoły uczestniczyli również w 
dwóch  wycieczkach. Były to zajęcia 
integracyjno- edukacyjne w terenie dla 
wszystkich chętnych uczniów szkoły tj. 54 dzieci 
kl. 0- VI: 
 

 Warszawa „ Gdzie mieszkali królowie   Polski”, 
 Warszawa „ Warszawa inaczej”. 
 



UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY 
MIELI OKAZJĘ POZNAD 

NAJPIĘKNIEJSZE ZAKĄTKI 
STOLICY.  

OTO CO ZOBACZYLI:  









 













BYŁ TEŻ CZAS 
NA 

PRAWDZIWĄ 
ZABAWĘ 





To niezwykłe miejsce, w którym nie 
ma mowy o chwili nudy. Uczniowie 
przemieszczali się po sześciu salach, 
a każda z nich to była zupełnie inna 

dawka filmowych emocji. 







  
 W sumie przeprowadzonych zostało 152 godziny 
zajęd pozalekcyjnych oraz dwie całodniowe wycieczki.  
 Prawie każdy uczeo szkoły uczestniczył w kilku 
rodzajach tych zajęd. 
 Każdy uczeo kl. IV –VI miał możliwośd 
korzystania  ze 121 godzin 
różnorodnych zajęd i warsztatów. 
Uczeo kl. I-III mógł korzystad 
z 77 godzin dodatkowo. 
Wychowankowie „0” korzystali z wyjazdów na basen 
oraz wycieczek. 
 Projekt objął swym działaniem wszystkie chętne 
dzieci; tj. 36 chłopców i 30 dziewcząt. 



 Mnożąc liczbę biorących w projekcie 
uczniów oraz odbytych przez nich zajęd 
otrzymujemy imponującą liczbę              godzin. 
 

  Całkowity koszt projektu to 
                                     

- całośd z funduszy europejskich. 
 
 Koszt realizacji Projektu przypadający na 
jednego uczestnika to - 

3045 

49 853,60 zł 

923,21 zł. 



  

 Szkoła wzbogaciła się też  o tablicę 
interaktywną , która pozwala w 
atrakcyjny sposób zapoznawad dzieci z 
wiadomościami oraz kształtowad nowe 
umiejętności 
naszych 
uczniów i 
wychowanków. 



    

  Rozmowy z dziedmi,  rodzicami, 
obserwacje, monitoring i ewaluacja 
prowadzonych w trakcie projektu działao 
pozwala stwierdzid , iż każdy uczeo biorący 
udział w Projekcie zdobył dodatkową wiedzę 
i umiejętności oraz wyzwolił w sobie 
aktywnośd – będącą kluczem do sukcesu. 



 
FOTORELACJA  

 z podsumowania projektu  
 

„ODDOLNE INICJATYWY 
EDUKACYJNE W SZKOLE W 

KRÓLEWIE” 


















