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„Szkoła bez przemocy” Patronat Honorowy Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej; 
Organizatorzy – Grupa Wydawnicza 
Polskapresse, Fundacja Orange, 
Media Regionalne 

Działania szkoły w ramach programu społecznego „Szkoła bez 
przemocy” w roku szkolnym 2008/2009: 
Dla ucz. klas I – III: 
Program zap. stosowaniu agresji i przemocy„Agresji stop”  
Profilaktyczno-wychowawczy pr. przeciwdziałania agresji u dzieci 
w młodszym wieku szkolnym realizowany na świetlicy szkolnej. 
Program adaptacyjno – integracyjny „Jestem pierwszakiem” dla 
klas I. 
Szkolny Piknik Integracyjny „Zdrowo żyć – lepiej żyć” dla ucz. i ich 
rodziców. 
Wdrożenie programu własnego „Bezpieczna szkoła z Koziołkiem 
Matołkiem” 
Turniejada sportowa dla ucz. klas II i ich rodziców. 
Dla ucz. klas IV – VI 
Pr. zapobiegający stosowaniu agresji i przemocy „Przeciw 
przemocy”  
Cykl zajęć „Jestem w grupie” dla klas IV. 
Konkurs „Lady & Dżentelmen” 
Turnieje, zawody i rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach. 
Dla całej społeczności szkolnej: 
Tydzień Praw Dziecka - „K. Makuszyński przyjacielem i obrońcą 
dzieci”  
Szkolne obchody „Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia 
Dzieci” 
Uroczystości z udziałem rodziców: Wigilia, Dzień Matki itp. 
Koła zainteresowań (przedmiotowe, taneczne, chór, 
cheerleaderki, sportowe, z. twórczości) jako alternatywne metody 
spędzania wolnego czasu. 
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„Nasza szkoła – szkołą wspierająca 
uzdolnienia” 

Urząd Miasta Płocka, 
Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, 
Towarzystwo Wspierania 
Szkolnictwa Wyższego i Oświaty, 
Polskie Stowarzyszenie 
Kreatywności 
 

• Przeprowadzenie      testu zdolności twórczych wszystkich 
uczniów w szkole,  

• Wyłonienie 67 najbardziej twórczych uczniów.  
• Opracowanie i wdrożenie 5 programów własnych przez 

nauczycieli uczestniczących w projekcie 
• Prowadzenie 5 godzin pozalekcyjnych zajęć twórczości 
• Uczestnictwo następnych 3 nauczycieli w doskonaleniu 

zawodowym w tym zakresie i opracowanie programu 
własnego (wdrożenie w roku szkolnym 2009/2010) 
 
Nauczyciele prowadzący te zajęcia podkreślają wysokie 
efekty pracy tych uczniów. Wytwory ich działalności można 
było oglądać podczas wystawy na sali gimnastycznej. 
Dwie uczennice uczestniczyły w warsztatach twórczych w 
Szkole Podstawowej nr 11, gdzie zaprezentowały 
wspaniałe prace. Spod pióra uczestników tych zajęć 
wyszły ciekawe opowiadania, wiersze, komiksy, gazetki, 
konstrukcje oraz prace plastyczne. 

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” Z ramienia Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Płocka – 
główny organizator Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Płocku 
Patronaty: 
Minister Edukacji Narodowej, 
Minister Turystki i Sportu, 
Komendant Główny Policji 
Polski Związek Tenisa Stołowego 
Partner: 
nasza klasa.pl. 
Natalia Partyka 

• Przeprowadzenie w klasach IV i V zajęć „Przygoda tuż za 
progiem”  konkursów indywidualnych oraz klasowych. 

• Turnieje sportowe o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Płocku: 
- turnieje siatkówki  – szkoły podstawowe,  gimnazja, 

szkoły średnie z Płocka 
- turnieje piłki nożnej -– szkoły podstawowe,  

gimnazja, szkoły  z Płocka 
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Deltaklub Urząd Miasta Płocka, 
Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, 
Towarzystwo Wspierania 
Szkolnictwa Wyższego i Oświaty, 
 

• Udział dwóch uczniów ze szkoły w grupie matematycznej 
• W celu zachęcenia uczniów do udziału w programie 

opracowanie i wdrożenie programu własnego „Tajemniczy 
szyfr”- program z zakresu techniki uczenia się oraz 
kształtowania kreatywności dla uczniów szkół 
podstawowych klasy IV-VI. 

Ogólnopolska akcja edukacyjno- 
informacyjna pod hasłem 
„Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze” 

Statoil Poland Sp. Z o.o. • Spotkania z policjantem z sekcji ruchu drogowego, 
• Quiz na temat treści przekazywanych przez policjanta 
• Wręczenie odblasków i upominków (gier planszowych) dla 

wszystkich uczniów klas pierwszych 
• Konkurs plastyczny wśród uczniów klas I-III na temat 

bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach 
publicznych 

• Ogłoszenie wyniku konkursu rysunkowego, wręczenie 
nagrody głównej- roweru oraz nagród pocieszenia.  

„Nauczyciel na starcie” Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 

• Uczestnictwo 6 nauczycieli stażystów w doskonaleniu 
zawodowym 

• Opracowanie i wdrożenie programu „Wspieramy awans 
zawodowy nauczycieli” 

• Kontrola i analiza spełniania funkcji opiekuna stażu 
 


