
Projekty Edukacyjne: 

1. "Wesoła Pomarańcza", „Wesoła Mandarynka” - zajęcia sportowe                                 
z minikoszykówki dla uczniów klas III SP i przedszkolaków organizowane 
przez nauczycieli wf Zespołu Szkół nr 1.  

2. "Jestem bezpieczny na drodze" - spotkania uczniów klas I SP z policjantami                     
z Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.  

3. Program edukacyjny "Rajdy Piesze" związany z turystyką, krajoznawstwem                      
i ochroną środowiska przyrodniczego naszego regionu realizowany w Zespole 
Szkół nr 1 przy współudziale Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej, Klubu Turystów 
Pieszych PTTK "Delta": 

o 53 Ogólnopolski Jesienny Rajd po Wysoczyźnie Elbląskiej  
o XII Złaz Mikołajkowy "Bażantarnia 2015"  
o 43 Ogólnopolski Złaz Śladami Żołnierzy Powstania Listopadowego do 

Fiszewa 
o 40 Ogólnopolski Zlot Pamięci Narodowej do Nadbrzeża 
o 43 Elbląski Rajd Wiosenny EL-WI-RA 

4. Akcja "Sprzątanie Świata" - sprzątanie osiedla i terenów przyległych pod 
hasłem "Wyprawa – poprawa”  

5. Ogólnopolski program "Owoce w szkole" - kształtowanie odpowiednich 
nawyków żywieniowych uczniów klas I - III SP  

6. „Szklanka mleka” – promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych 
wśród uczniów szkoły podstawowej 

7. "Mikołajkowy Prezent  Dla Ziemi" - zbiórka elektrośmieci na terenie osiedla 
"Nad Jarem"  

8. Współpraca z Uniwersytetem III Wieku - integracja międzypokoleniowa: 
wspólne warsztaty, obchody Dnia Babci i Dziadka, występy artystyczne 
podczas wigilii dla seniorów.  

9. "Żyrafka Lokatka – SKO” – oszczędzanie pieniędzy na indywidualnych 
kontach przez uczniów szkoły podstawowej 

10. „Szkoła z Klasą 2.0” – ukazanie i rozwijanie wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w Gimnazjum nr 4  

11. Program Międzynarodowy „Eco-Schools” (Szkoły dla Ekorozwoju) - jest 
zaadresowany do szkół  i lokalnych społeczności. Włącza do działań uczniów, 
nauczycieli, rodziców, organizacje, władze lokalne – tak by każdy mógł się 
przyczynić do kształtowania przyjaznego środowiska przyrodniczego  

12. Program Edukacyjno -Terapeutyczny Ortograffiti (kl. IV – VI) dla dzieci 
dyslektycznych. 

13.  „Edukacja przez szachy” – projekt edukacyjny dla klas I – III szkoły 
podstawowej 

14.  „Tańcz z Mażoretką” – zajęcia taneczne dla uczennic kl. I – III szkoły 
podstawowej 

15. Program edukacyjny „Lepsza szkoła” – program matematyczny pod 
patronatem GWO 

16. Program WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować” – nauka zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej w szkole podstawowej 

17.  „WF z Klasą” – ogólnopolski program mający na celu podnoszenie 
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Gimnazjum nr 4 



18. „Światowy Dzień Żywności” – akcja Strajk Żywności: zmiana nawyków 
żywieniowych, zwrócenie uwagi na marnowanie żywności 

19. „Zdrowy – czy na pewno?” („Healthy – Are you sur?”) – projekt w ramach 
międzynarodowej współpracy szkół eTwinning, w którym partnerem jest 
PWSZ w Elblągu  

20. Projekt czytelniczy GWO „Między nami czytelnikami” – popularyzacja 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

21. Ogólnopolska akcja społeczna „Czytam w podróży Herberta” – 
upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta 

22.  Ogólnomiejski program "Umiem pływać" - nauka pływania dla najmłodszych 
23. Ogólnopolska akcja "Godzina dla Ziemi" - propagowanie oszczędzania 

energii elektrycznej 
24. Projekt "Jestem małym Europejczykiem" - popularyzacja kultury                               

i zwyczajów krajów anglojęzycznych w klasach I - III SP. 

 

 

 

 


