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NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE,  LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ 
 
 
 

1 „Szkoła Bez 
Przemocy” 

organizacja „Dnia 
Życzliwości”. 
Celem programu 
jest 
przeciwdziałanie 
przemocy w 
szkołach przez 
zwiększenie 
świadomości 
problemu, zmianę 
postaw wobec 
przemocy, a także 
dostarczenie 
szkołom 
konkretnego 
wsparcia i 
narzędzi, które 
skutecznie i 
systemowo 
zwalczają to 
zjawisko. 
 

http://www.szkolabezprzemocy.pl/ 

 
 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 

       
      program realizowany od 2003 r. do 2013 r. 

2 „Szkoła 
zdrowego 
uśmiechu”  
 

Celem jest 
zachęcanie 
uczniów do 
dbałości o higienę 
jamy ustnej, 
nabywanie wiedzy 
z zakresu higieny 
jamy ustnej, 
wyrabianie 
umiejętności 
szczotkowania 
zębów, ukazanie 
zależności 
pomiędzy 
odżywianiem, a 
stanem uzębienia 
(Blend-a-med) 

 

 
 

 
 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej-  klasa I-III 

 
      program realizowany od 2010 r. -  w trakcie 

3 „Czytamy 
Dzieciom” 
 
„M ądra 
szkoła czyta 
dzieciom” 

współpraca z 
ciekawymi  ludźmi 
w celu wspólnego 
czytania wierszy, 
bajek itp. 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ 

 
 



Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 

 
      program realizowany od 2012 r.  - w trakcie  
 
 

4 „Dzieci 
Dzieciom” 

Celem jest 
zachęcanie 
uczniów do 
pomocy innym 
dzieciom, niesienie 
wsparcia dzieciom 
chorym, 
pokrzywdzonym, 
biednym, 
współpraca z 
Biblioteką Miejską 
w Krotoszynie. 
 

http://www.biblioteka.krotoszyn.pl/ 
 
 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 

 
      program realizowany w roku szkolnym 2013/2014  

5 „Trzymaj 
formę – Żyj 
Zdrowo”  

projekt SANEPiD-
u, zachęcający 
młodzież do aktyw
negoo stylu życia 
oraz kształtowanie 
nawyków 
prozdrowotnych 

www.trzymajforme.pl 

 
 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 

  

     program  realizowany od 2008 r. - w trakcie      
 
 

6 „Jedz 
kolorowo”  

program 
uświadamiający 
dzieci i młodzież 
jak ważne jest 
codzienne 
spożywania 
warzyw i owoców 
tak potrzebnych do 
ich prawidłowego 
rozwoju. 

 
Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 

 
      program realizowany  od 2012 r. - w trakcie 
 
 

7 „Dzieciństwo 
bez  

Celem programu 
jest przekazanie  

http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl 



Przemocy”  dzieciom i ich 
rodzicom 
prawidłowych 
relacji między  
nimi . Ukazanie 
jak z szacunkiem i 
miłością można 
wyznaczyć 
dziecku granice 
nie stosując wobec 
nich przemocy 

 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 
program realizowany od 2009 r. -  w trakcie 

8 „Bezpieczny 
powiat”  

program we 
współpracy z 
Powiatową 
Komendą Policja 
w Krotoszynie 

http://www.pyrek.pl 
http://www.krotoszyn.policja.gov.pl 
 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 
 
program realizowany od 2012 r. - w trakcie 

 
 

9 „Pi ęć porcji 
warzyw”  

uświadomienie 
uczniom jak 
istotne jest 
spożywanie 
owoców i warzyw 
w ciągu dnia 

http://www.5porcji.pl 

 
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 

Grzegorzewskiej 
Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 

 
       program realizowany od 2011 r. -  w trakcie 
 
 
 



10 „Mi ędzy 
nami 
kobietkami”  

program 
realizowany w 
ramach zajęć 
wychowania do 
życia w rodzinie. 
Porusza problemy 
okresu 
dojrzewania. 

 
Dziewczynki:  

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej - Klasy V-VI 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 
 
program realizowany od 2003 r. - w trakcie  

 

11 „Żyj 
smacznie i 
zdrowo”  

Program 
edukacyjny 
mówiący o 
zasadach 
zdrowego i 
smacznego 
odżywiania, 
kształtowanie 
postaw szacunku 
do żywności, 
dzielenie się nim 
oraz ograniczenie 
marnowania 
jedzenia 

https://www.winiary.pl/zyjsmacznieizdrowo 
 

 
 
 
 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
 
program realizowany od 2011 r. -  w trakcie 

 
 
 
 

 
12 
 
 
 
 

„Wszystko 
powinno być 
czyste to 
oczywiste”, 
„Tu byłem - 
Domestos” 

wdrażanie w życie 
ucznia dbałości o 
zachowanie 
czystości w 
otoczeniu, 
uświadomienie 
dziecka o 
zagrożeniu 
rozwojem 
mikroorganizmów 
nie widocznych 
gołym okiem oraz 
przybliżenie 
tematu groźnych 

 
 
 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

  
      program realizowany od 2010 r. -  w trakcie 



chorób, które 
mogą być 
spowodowane 
brakiem higieny w 
życiu osobistym. 

13 „Nie pal przy 
mnie proszę”  

program 
profilaktyczny dla 
uczniów szkoły 
podstawowej w 
ramach 
współpracy z 
SANEPiD-em 
        mający  na 
celu  edukację 
antynikotynową, 
propagującą  
zdrowy styl życia.  

 

 Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej klasa I-III 

 
program realizowany od 2012 r.-  w trakcie 

 
 

14 „Mówimy 
nie 
uzależnienio
m”  

program 
profilaktyczny dla 
uczniów całej 
szkoły mający na 
celu zapobieganie 
wszelkim 
        uzależnienio
m : internet, 
używki,  hazard 
 

 
 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 

 
      program realizowany od 2003 r. - w trakcie  
 
 

15 „B ądź 
dobrym 
chrześcijanin
em” 

program 
realizowany w 
ramach lekcji 
religii i zajęć 
pozalekcyjnych, z 
uczniami ZSS w 
Krotoszynie, ma 
na celu krzewienie 
wartości 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  

     Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 
 
     program  realizowany od 2013 r. – w trakcie 



chrześcijańskich 

16 „Owoce w 
Szkole” 

promujący zdrowe 
odżywianie,  
realizowany przez 
Agencje Rynku 
Rolnego. 

http://owocewszkole.org/ 
 

 
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 

Grzegorzewskiej – klasa I-III 
 
program realizowany od 2009 r. – w trakcie 

 
 

17 „Szklanka 
Mleka”  

Celem programu 

„Mleko w szkole” 

jest kształtowanie 

wśród dzieci i 

młodzieży dobrych 

nawyków 

żywieniowych 

poprzez 

promowanie 

spożycia mleka i 

przetworów 

mlecznych. 

http://www.arr.gov.pl/index.php/mleko-w-szkole 
 

 
 
 Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 

Grzegorzewskiej -  klasa  I-VI  
 
program realizowany od 2012 r. – w trakcie 
 

18 Radosna 
Szkoła” 

Program rządowy 
„Radosna Szkoła” 
umożliwia szkołom 
podstawowym 
publicznym i 
niepublicznych 

http://www.radosnaszkola.pl/ 
 



otrzymanie wsparcia 
finansowego na 
wyposażenie 
szkolnego placu 
zabaw i sali zabaw. 
Celem programu 
jest zapewnienie 
najmłodszym 
uczniom właściwego 
rozwoju 
psychofizycznego i 
warunków do 
aktywności 
ruchowej 
porównywalnej ze 
standardami 
wychowania 
przedszkolnego 

 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej klasa I-III 
 
program realizowany w roku szkolnym 2013/2014 

19 Akademia 
czystych rąk - 
CAREX 

W ramach Akademii 
Czystych Rąk Carex, 
staramy się dbać o 
to, aby przekazywać 
najmłodszym 
podstawową wiedzę 
z zakresu 
prawidłowej higieny 
rąk oraz tego, jak 
duży wpływ ma ona 
na nasze życie i 
zdrowie. 
Najważniejsza jest 
profilaktyka, a 
odpowiednia 
edukacja to klucz do 
jej propagowania. 

http://www.carex.pl 
 

 
 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 
 
program realizowany w roku szkolnym 2013/2014 
 

20 Manifest 
Drugiego 
Śniadania – 
KUBUŚ 
 
 

Propagowanie 
wśród uczniów 
wartości drugiego 
śniadania w szkole 

http://popierwsze.kubus.pl/ 
 

 
 



 
 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  

     Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 
 
     program realizowany od  2014 r. - w trakcie 

 
 
 
 
 

21 Szkoła 
Promująca 
Zdrowie – etap 
przygotowawc
zy 

Szkoła promująca 
zdrowie tworzy 
warunki i podejmuje 
działania, które 
sprzyjają: dobremu 
samopoczuciu 
społeczności 
szkolnej, 
podejmowaniu 
przez jej członków 
działań na rzecz 
zdrowia własnego i 
innych ludzi oraz 
tworzenia zdrowego 
środowiska 

http://www.ore.edu.pl/strona-
ore/index.php?option=com_content&view=article&id=
249&Itemid=966 
 
WWW.ore.edu.pl 
 

 
 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  

     Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 
       
     program realizowany od  2013 r. - w trakcie 

 
 
 

22 „Trzeci 
Elementarz" 
czyli 
Program 
Siedmiu 
Kroków  

dostarczenie 
informacji o 
substancjach 
uzależniających, 
ich unikanie, 
perspektywy 
zdrowego życia. 

www.parpa.pl 

 



  
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii 

Grzegorzewskiej klasaVI 
Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 
 
program realizowany od 2003  r. – w trakcie 

 

23 „Ci ąża bez 
alkoholu”  

Celem programu 
jest zmniejszenie 
liczby kobiet 
pijących w czasie 
ciąży, zwiększenie 
wiedzy na temat 
negatywnego 
wpływu na płód, 
większa 
świadomość 
młodych ludzi na 
negatywne 
działanie  alkoholu 

http://www.ciazabezalkoholu.pl/ 
 
 
 

 
 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 Specjalna  
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy 
program realizowany od 2009 r. –  w trakcie 
 
 

24 „Nie Jesteś 
Sam na 
Drodze” 

edukacja związana 
z przedstawieniem 
sytuacji i 
bezpieczeństwa na 
drodze 

 
program realizowany od 2009 r. – w trakcie  

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


