Z radością informujemy, że nasza szkoła w ostatnim okresie
otrzymała dofinansowania na realizację programów
poprawiających jakość podejmowanych działań.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 20212025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez
wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych
ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z
budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury,
oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Aktywna Tablica

Jest to kolejna edycja rządowego

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna tablica” na lata 2020-2024.
Naszym celem jest utworzenie specjalistycznego gabinetu wspierającego nauczanie
i rozwój dzieci ze SPE oraz wyrównującego ich szanse społeczne i edukacyjne. Pomoże on
rozwijać ich umiejętności motoryczne, myślenie przestrzenne oraz umiejętności
planowania i komunikacji nauczyciela w pracy z uczniem zarówno w warunkach edukacji
stacjonarnej jak i zdalnej.
Manualne narzędzia terapeutyczne, wraz z elementem je wytwarzającym, pozwalają na
przeprowadzanie bardziej angażujących i skuteczniejszych zajęć dla uczniów ze SPE.
Łatwość ich użytkowania pozwala dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb
uczniów.

Oprogramowanie

do

zajęć

terapeutycznych

(kilkadziesiąt

tysięcy

interaktywnych ekranów i ćwiczeń) urozmaici je i poprawi skupienie. Ułatwi to
zapamiętywanie i interakcje z resztą uczniów oraz terapeutą.

Wartością dodaną jest: pakiet certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli, w-koordynatora
oraz technicznych; materiały na ponad 200h zajęć; zaproszenie do międzyszkolnej sieci
współpracy.

Program powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I- III.

Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci

w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Główne cele programu:


upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,



nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,



profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,



zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,



efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),



wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem
w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma
pływalni,



edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
W tym roku 30 osobowa grupa uczniów klas III, pod opieką nauczycieli i instruktorów
pływania realizuje naukę pływania na basenie w Krośnie.

Program Szkolny Klub Sportowy

SKS
Jest

to działanie

systemowe

skierowane

do

uczniów

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności
fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do
podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży
o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie
wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie
sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są
prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Akademia Małych Zdobywców

Główną ideą Projektu „Akademia Małych Zdobywców” jest zachęcenie uczniów klas I-III
szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia
sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza
dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Tegoroczna edycja
kierowana jest do uczniów klas III.

Program Serce i Pomoc

Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest zachęcenie szkół do podejmowania
autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne
przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania
niepowodzeń szkolnych. Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego
partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych

województwa podkarpackiego. Przejście z etapu do etapu wymaga łagodnego wprowadzenia
dziecka (ucznia klasy III/IV) w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty,
przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań
wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia. Tak
sformułowany postulat zawarty jest w preambule podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej.
W dniu 5 października 2021 r. dyrektor Marek Aftanas odebrał Akredytację do udziału
w programie.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne Panu Mateuszowi Liputowi oraz Radzie
Gminy Kroscienko Wyżne za wsparcie w ramach realizowanych programów i projektów.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstwawowej
im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym

