FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW
Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz
uczniów.
UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony.

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI
Województwo:
Powiat:
Miejscowość:
Nazwa szkoły/instytucji:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

zachodniopomorskie
gryfiński
Gryfino
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Gryfino, ul. Łużycka 22
91 4162521
sekretariatsp1gryfino@wp.pl
www.sp1gryfino.neostrada.pl

DZIAŁANIE 1
NAZWA DZIAŁANIA 1

KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej
lub dziedzina aktywności

OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.

Wycieczki piesze i rowerowe jako forma aktywnego wypoczynku. Poznawanie walorów
krajobrazowych środowiska lokalnego. Kształtowanie umiejętności poruszania się z mapą,
kompasem i innym sprzętem turystycznym. Poznawanie historii okolic Gryfina, elementy
edukacji ekologicznej.
Wykorzystywanie wiedzy i nabytych umiejętności w turniejach, konkursach, rajdach. Poprawa
ocen z przyrody, ale i widoczne efekty wychowawcze. Umiejętność współpracy w zespole,
kształtowanie postaw społecznych, ekologicznych, uwrażliwienie na piękno przyrody. Wysokie
lokaty w gminnych i powiatowych konkursach ekologicznych, LOP, Natura 2000.
Uczniowie chętnie uczestniczą w projekcie, rozwijają wyobraźnię, poszerzają wiedzę, są
bardziej ze sobą związani.

ZDJĘCIA (max. 2)

DZIAŁANIE 2
NAZWA DZIAŁANIA 2

RELIGIJNE KOŁO TEATRALNE

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej
lub dziedzina aktywności

OPIS DZIAŁANIA
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Przygotowywanie inscenizacji teatralnych, również w oparciu o własne scenariusze. Ćwiczenia
emisyjne, elementy pantomimy, ekspresji ciała. Rozwijanie kreatywności, otwartości i
współpracy w zespole, wspieranym przez aktora Teatru Uhuru.
Kwalifikacja do przeglądu teatralnego na szczeblu wojewódzkim, udział w Archidiecezjalnym

1

Przeglądzie Teatralnym, II m. w konkursie piosenki religijnej, wyróżnienie dla członka zespołu
za najlepszą grę aktorską w kategorii klas I-III na etapie wojewódzkim.

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.

ZDJĘCIA (max. 2)

DZIAŁANIE 3
NAZWA DZIAŁANIA 3

KOŁO SPORTOWE

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej
lub dziedzina aktywności

OPIS DZIAŁANIA
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.

Zajęcia w zakresie minigier zespołowych, biegi, rzuty, skoki. Udział w międzyszkolnych
zawodach organizowanych przez WSZS. Najaktywniejsi zawodnicy kierowani są do klubów lub
klas sportowych.
I m. w mistrzostwach powiatu w piłce nożnej dziewcząt, I m. w piłce koszykowej dziewcząt, III
m. w sztafecie szwedzkiej dziewcząt.
„Talentów nie wolno zakopywać, należy je rozmnażać bez względu na sferę, której dotyczą.
Mniej ważne są osiągnięcia, ważna jest chęć podjęcia aktywności i poszukiwanie pasji”
(nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe)

ZDJĘCIA (max. 2)

2

