Dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole
Gmina Drezdenko jako organ prowadzący szkoły złożyła wniosek do Wojewody Lubuskiego
o dotację w 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie gabinety profilaktyki zdrowotnej
w szkole. Wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 40 200,00 zł dla wszystkich szkół
posiadających gabinety pomocy i profilaktyki przedlekarskiej:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J Nojiego w Drezdenku,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku,
Szkoła Podstawowa w Niegosławiu,
Szkoła Podstawowa w Trzebiczu,
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie.

AKTYWNA TABLICA
Wniosek Gminy Drezdenko został rekomendowany do dofinansowania dzięki któremu
pozyska 42 000,00 zł (maksymalna kwota możliwa do pozyskania dla szkoły to 14 000,00 zł)
dla realizacji rządowego programu Aktywna tablica w trzech Szkołach Podstawowych.
- Szkole Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku
Podstawowym wymaganiem, dla szkoły przystępującej do programu, który spełniły trzy
powyższe szkoły jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne,
projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe.
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego
organów prowadzących szkołę.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 400, 00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.

W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach wniosku złożonego przez Gminę
Drezdenko o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” –
Priorytet 3, poniżej lista szkół którym zostało udzielone wsparcie finansowe.
Lp.

Nazwa szkoły

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
J. Korczaka
w Drezdenku

2.

Zespół Szkół im. H.
Sienkiewicza
w Drezdenku
Szkoła Podstawowa
w Goszczanowie
Szkoła Podstawowa
w Grotowie
Szkoła Podstawowa
w Drawinach
Szkoła Podstawowa
w Trzebiczu
Gimnazjum nr 1 im. J.
Nojiego w Drezdenku
Szkoła Podstawowa
w Gościmiu
Szkoła Podstawowa
w Niegosławiu
Szkoła Podstawowa
w Rąpinie
Szkoła Podstawowa
w Starych Bielicach

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wnioskowana kwota
(w zł)
12 000,00

Wkład własny
(w zł)
3 000,00

Koszt całkowity
(w zł)
15 000,00

12 000,00

3 000,00

15 000,00

4 000,00

1 000,00

5 000,00

2 480,00

620,00

3 100,00

2 480,00

620,00

3 100,00

4 000,00

1 000,00

5 000,00

12 000,00

3 000,00

15 000,00

2 480,00

620,00

3 100,00

4 000,00

1 000,00

5 000,00

2 480,00

620,00

3 100,00

2 480,00

620,00

3 100,00

Za pieniądze uzyskane z NPRCz będzie można kupić dowolne książki (z wyjątkiem
podręczników), także lektury i e-booki. W interesie bibliotek szkolnych jest rozszerzenie oferty
o książki spoza kanonu lektur, cieszące się zainteresowaniem uczniów. Wskazówką mogą
być wyniki Ogólnopolskich Wyborów Książek.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz
biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych przedstawiamy zasady realizacji
zadań:
1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami

pedagogicznymi, obejmujące:
 planowanie zakupów książek
 Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego
czytelnictwo z udziałem uczniów
4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas
zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami
5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej
6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności
poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek
8. Rozliczenie środków otrzymanych oraz sprawozdanie z realizacji programu

• Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać:
o zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach
Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w §
3 ust. 1 lub 3 rozporządzenia;
o wnioski z realizacji programu.
9. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po
zakończeniu(sprawozdania). Monitorowanie może obejmować m.in. następujące
zagadnienia:
a. liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
b. liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,
c. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,
d. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie
w poprzednim roku szkolnym.

Program Bezpieczna +
W roku szkolnym 2017/2018 program będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego
w Drezdenku pod tytułem: „Wiem jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych”
W ramach programu Gmina pozyskała wsparcie w wysokości 7 635,20 zł
Głównym celem programu „Bezpieczna+” jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole,
ale i poza nią.
Program jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.
Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych
poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych
rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania
sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami
zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.
Tytuł projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku: "Wiem jak
dbać o bezpieczeństwo swoje i innych"
Zaplanowane w ramach projektu działania w zależności od specyfiki podejmowanych czynności
przybiorą zróżnicowaną formę realizacji. Będą to spotkania z osobami reprezentującymi służby
mundurowe, ratownictwo medyczne, warsztaty umiejętności np. nauka udzielania pierwszej pomocy,
konkursy plastyczne, turnieje wiedzy, obserwacja wydarzeń, rozmowa, wywiady, sporządzanie

sprawozdań, organizacja ekspozycji prac, wypełnianie kwestionariuszy ankiet i inne wykorzystujące
aktywność uczniów.

W roku szkolnym 2016/2017 program był realizowany w Gimnazjum nr 2 w Drezdenku oraz
Szkole Podstawowej w Drawinach w ramach Rządowego programu wspomagania w latach
2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +”
W ramach programu zostało pozyskane wsparcie finansowe:
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza – Gimnazjum nr 2 w Drezdenku – 8 757,60 zł
Szkoła Podstawowa w Drawinach – 5 512,00 zł
Celem programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w
szkole, jak i poza nią.
Realizowane w ramach programu działania obejmowały następujące obszary:
 bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
 kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
 poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
 tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki
Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

Szkolny Klub Sportowy
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek,
płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej
aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Celem programu:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci
i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym
profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej
aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury
przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
Program realizowany jest w 2017 roku w czterech Szkołach Podstawowych na terenie gminy
Drezdenko:
- Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku,
- Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza,
- Szkole Podstawowej w Trzebiczu
- Szkole Podstawowej w Goszczanowie

W roku szkolnym 2015/2016 nasze biblioteki szkole przystąpiły do programu
ogólnopolskiego, pod patronatem MEN, "Książki naszych marzeń". Celem tego programu jest
popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia
zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży. Program umożliwił wybór i zakup
książek, o których marzą uczniowie.
Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych
zależna jest od liczby uczniów. Dla Gminy Drezdenko wyniosła 13 240,00 zł. Za dotację z
programu oraz wkład własny Gminy, biblioteki 10 szkół podstawowych zakupiły książki za
kwotę 16 550,00zł . Wybór książek był konsultowany z uczniami, dzięki temu są to książki,
którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i
rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą rozbudzają ciekawość młodego
czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirują do twórczego działania. Uczniowie są też
zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i
zimowych, co pogłębia w nich nawyk czytania i podtrzymuje zainteresowanie czytaniem.

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem
Pływać”
Program realizowany był w roku szkolnym 2014/2015.
Program Powszechnej Nauki Pływania adresowany
jest do uczniów klas III szkół podstawowych.
Nauczanie pływania w ramach programu jest
uzupełnieniem szkolnych zajęć ogólnorozwojowych,
bez selekcjonowania na mniej lub bardziej
uzdolnionych uczniów. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych
zajęciach z nauki pływania. Głównym celem programu jest nabycie przez dzieci umiejętności
w zakresie pływania, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w
miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, również wyrównanie szans dzieci
niezależnie od statusu materialnego rodziców, pełniejsze wykorzystanie infrastruktury
sportowej (baseny).
Program ma za zadanie zaspokoić określone zainteresowania uczniów w zakresie aktywności
fizycznej, nauczyć bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnić rozrywkę
i
aktywny wypoczynek po zajęciach w szkole, zaspokajać potrzeby ruchowe oraz zapobiegać i
korygować wady postawy. Do programu przystąpiło 30 uczniów szkół: Szkoła Podstawowa w
Goszczanowie i Szkoła Podstawowa w Trzebiczu. Od września 2014 roku do programu
przystąpiły kolejne dwie grupy uczniów ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku -15 uczniów,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku – 15 uczniów.) Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu
na basenie w Centrum-Sportowo - Rehabilitacyjnym „Słowianka” w Gorzowie Wlkp. w ramach
zajęć pozalekcyjnych.
Lubuska Federacja Sportu finansuje wynajem pływalni, wynagrodzenie opiekunów,
wynagrodzenie instruktorów oraz ubezpieczenie uczestników Programu. Gmina finansuje
transport do realizacji Programu dla wszystkich grup, jest to koszt 20 000,00 zł.

Program „MultiSport”
Program realizowany
od 23 kwietnia 2014r. jest
kontynuowany w roku szkolnym 2015/2016.
Założeniem i celem Programu jest upowszechnienie postaw sportowych, społecznych
i zdrowotnych poprzez udział dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych w aktywności
ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie na ich wszechstronny i
harmonijny rozwój oraz zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubów
sportowych i wdrożenie do współzawodnictwa wydaje się jednym z kluczowych zadań.
Najważniejszym celem sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie postaw obywatelskich,
kreowanie postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim wychowanie przez sport.
W roku 2016/2017 programie udział bierze grupa 20 osobowa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Drezdenku. Szkoła otrzymała komplet sprzętu sportowego na potrzebę realizacji Programu.

Program „Mały Mistrz”
Program realizowany jest od 1 września 2014r.
Główną ideą Projektu 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
podnoszenie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
wychowania fizycznego.
Do programu w roku szkolnym 2016/2017 przystąpili uczniowie klas I szkół: Szkoła
Podstawowa nr 3 w Drezdenku, Szkoła Podstawowa w Niegosławiu, Szkoła Podstawowa w
Goszczanowie.
Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska przekazał Szkołom biorącym udział w programie
sprzęt sportowy. Gmina natomiast finansuje wynagrodzenie nauczyciela wychowania
fizycznego, który prowadzi jedną lekcję wychowania fizycznego tygodniowo wspólnie z
nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jako asystent.

