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Załącznik do Raportu z monitoringu „Strategii Rozwoju  

Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za rok 2019 

 

 
 

WYKAZ DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWE I POZOSTAŁE PLACÓWKI ZA 2019 ROK 

  
 
 
WYSOKA JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW 
B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.3. WSPIERANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 

Programy i działania zrealizowane 

PRZEDSZKOLA 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna” – poznawanie wielokulturowości Podlasia. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Udział dzieci z grup niepełnosprawnych w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Folklorystycznej 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w MDK dn. 03.04.2019. 
2) Bloki tematyczne dotyczące poznawania przez dzieci Podlasia i jego wielokulturowości: 

 promowanie wielokulturowości naszego miasta poprzez udział w projekcie przedszkola 
z Katowic pod nazwą „Wielka podróż Jasia i Małgosi”, tworzenie przez dzieci bajki o swoim 
mieście wg wymogów projektu oraz jej ilustrowanie, 

 promowanie wielokulturowości naszego miasta poprzez udział w projekcie przedszkola 
z Pruszkowa „Mapa Dwunastek”, polegającym na wysyłaniu listów i pocztówek ze swego 
miasta do przedszkoli z numerem 12 w całej Polsce, 

 projekt „Bella Italia”, przybliżanie dzieciom zwyczajów i kuchni Włoch oraz włoskiego języka, 
uczenie szacunku dla innych narodowości. 

3) „Przedszkole – moja mała ojczyzna” – uczenie dzieci akceptacji dla wszystkich przedszkolaków, 
oswajanie z niepełnosprawnością niektórych z nich, kształtowanie właściwych wzorców zachowań 
wobec dzieci niepełnosprawnych. 

4) Udział w kursie „Dzieci z doświadczeniem migracji uczęszczające do przedszkola” MODM. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Organizacja nauczania religii prawosławnej. 
2) Kultywowanie zwyczajów świątecznych wyznawców prawosławia poprzez wspólne organizowanie 

uroczystości świątecznych (jasełka, ubieranie choinki, wykonywanie palm wielkanocnych). 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku 
1) Międzynarodowy program działań wychowawczych „Przyjaciele Zippiego” – treści związane 

z nietolerancja, rozwijanie postawy otwartości i akceptacji innych ras. 
2) Zajęcia w grupach – przybliżanie kultury i tradycji innych narodów.  
 
Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć nauki języka ukraińskiego w dwóch grupach pozaprzedszkolnych w ramach 

współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce oraz przyznanych godzina na nauczanie 
uwzględnionych w Arkuszu Organizacji Przedszkola Samorządowego nr 26 Integracyjnego 
im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Wieloletni program rozwoju przedszkola „Dziecko jako Białostoczanin , Podlasianin, Polak ….- 

poznawanie kultury i tradycji Podlasia w kontekście wielokulturowości na terenie Polski”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć z zakresu tolerancji, szacunku do ludzi innych wyznań, narodowości i kultur np. 

Jestem Europejczykiem, Moi przyjaciele z innych Krajów, itp.s 
2) Organizacja konkursów dla dzieci i rodziców w przedszkolu. 
3) Realizacja programu edukacji regionalnej „Podlasie nasza mała ojczyzna” – poznanie 

wielokulturowości Podlasia. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Dzieci z Janem Pawłem II” – Świat wartości. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Program adaptacji w tym dzieci innych narodowości np. Czeczenów, Romów – Adaptacja. 
2) Przygody Innego – program kształtowania wrażliwości na odmienność, w tym poznanie kultur 

mniejszości narodowych: białoruskiej, żydowskiej, tatarskiej, romskiej. 
3) Program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna” – poznawanie jednego z elementów kultury 

Podlasia wielokulturowości. 
4) Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku – tańce różnych narodów. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Współpraca z Fundacją Tatarskie towarzystwo kulturalne – w ramach cyklu „Z Tatarami poznaję 

świat” – spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowej: przybliżenie kultury, pokazy 
strojów, kuchni itp. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) „Moje miasto, mój kraj” program edukacyjny regionalnej. 
2) Udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie miasta o tematyce tolerancji. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku 
1) Realizacja ogólnopolskiego programu „Piękna nasza Polska cała” z uwzględnieniem 

wielokulturowości Podlasia. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Otoczenie opieką i wszechstronną pomocą dzieci obcokrajowców, pomoc w poznawaniu języka 

polskiego, umożliwienie poznawania kultury polskiej, poznawanie kultury krajów, z których dzieci 
pochodzą. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Występ artystyczny Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” podczas Festynu 

Rodzinnego. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku 
1) Wsparcie dziecka z Białorusi. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Współpraca z przedszkolami na Litwie (dzielenie się umiejętnościami dydaktyczno-wychowawczymi 

nauczycieli, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli itp.). 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Ogólnopolski projekt „Piękna nasza Polska cała” – moduł „Pod wspólnym niebem” – 

wielokulturowość, poszanowanie inności, tolerancja. 
2) Program „Przygody Innego”. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna” – poznawanie jednego z elementów kultury 

Podlasia wielokulturowości. 
 

Przedszkole Samorządowe nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku 
1) „Terapia sztuką” – program działań terapeutycznych dla dzieci z mikro deficytami rozwojowymi, 

trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami emocjonalnymi i odroczonym obowiązkiem 
szkolnym realizowany przez nauczycielki przedszkola. 

2) „Pastelek” – program rozwoju twórczości dziecięcej poprzez cykl zajęć plastyczno-technicznych 
i doświadczenia malarskie. 

3) „Świat wyobraźni” – program edukacji literackiej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja 
cyklu różnorodnych zajęć, zabaw i spotkań literackich, wieczory tworzenia poezji dziecięcej 
podczas zajęć z rodzicami. Wydanie tomiku poezji rodzinnych (przedszkolaki i rodzice). 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej – PLASTUŚ w Białymstoku 
1) Poznajemy kulturę naszych sąsiadów – cykl spotkań dla dzieci. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 

1) Organizacja nauczania religii prawosławnej. 
2) Kultywowanie zwyczajów świątecznych wyznawców prawosławia poprzez wspólne organizowanie 

uroczystości świątecznych (jasełka, ubieranie choinki, wykonywanie palm wielkanocnych). 
 

Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Przedszkolne kolędowanie” – prezentacja ludowych zwyczajów szerokiemu gronu odbiorców 

(dzieci, rodzice, dziadkowie, zaproszeni goście). 
2) Innowacja patriotyczna „Piękna nasza Polska cała” – w tym: ukazanie różnorodności regionów 

i tradycji na terenie naszego kraju. 
3) Możliwość uczestniczenia dzieci wyznania prawosławnego i katolickiego w religii. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Zajęcia dydaktyczne „Białystok Moje Miasto”. 
2) Zajęcia dydaktyczne „Dzień Dziecka – dzieci z różnych stron świata”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) „Podlasie-moja mała ojczyzna” – program edukacji regionalnej – wielokulturowość regionu. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Uroczystości przedszkolne: „ Jasełka”, „Opłatek”, Dzień Babci i Dziadka z udziałem rodziców 

i wychowanków w ramach podtrzymywania tożsamości narodowej i lokalnej. 
 

Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek „w Białymstoku 
1) „Nasza mała ojczyzna – tradycje w polskim domu” – program edukacji międzykulturowej. 
2) „Podlasie – mój mały świat” – program edukacji regionalnej. 
3) Wojewódzki konkurs plastyczny „Podróże po Podlasiu”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna” – poznajemy Podlasie. 
2) „Najpiękniejsze zakątki Białegostoku” – konkurs fotograficzny. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku 
1) Włączanie do grup przedszkolnych dzieci posługujących się językiem rosyjskim, integracja ze 

społecznością przedszkolną, nauka o kulturze innych narodów, pomoc w nauce języka polskiego. 
2) Realizacja projektu „Magiczna moc bajek” – kształtowanie postawy szacunku, tolerancji, przyjaźni. 

Moduły: „Szanuję drugiego człowieka”, „Kto to jest przyjaciel”, „Czy inny znaczy gorszy”, 
„Jesteśmy razem – pomagamy sobie wzajemnie”, „Chciwość nie popłaca”, „Strach ma wielkie 
oczy”. 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Uczniowie cudzoziemcy byli objęci dodatkowymi godzinami języka polskiego . Zapewnienie 

obiadów w szkole uczniom cudzoziemcom w ramach akcji „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej 
we współpracy z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia „ELEOS”. 

2) Realizacja innowacji „Przygody Innego” – uwrażliwienie uczniów na inność, nauka tolerancji 
i empatii. 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku  
1) Zajęcia i wycieczki integracyjne. 
2) Warsztaty świąteczne – „Jak przygotowujemy się do świąt”. 
3) Wspólne śpiewanie kolęd z różnych obrządków chrześcijaństwa. 
4) Festyn rodzinny. 
5) Obchody międzynarodowego dnia praw człowieka – wystawa na tablicach. 
6) Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji. 
7) Organizacja lekcji języka polskiego dla dzieci uchodźców. 
8) Realizacja programu „Kiedy jesteśmy razem” – program integrujący społeczność szkolną. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku  
1) Nauka języka mniejszości białoruskiej. 
2) Nauka historii i kultury kraju mniejszości białoruskiej. 
3) Zajęcia przygotowujące uczniów do wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka 

białoruskiego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku 
1) Udział w X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu: Różnorodność przestrzenią dialogu. Temat: Moja 

mała ojczyzna – miejsce dialogu międzykulturowego. 
2) XVII Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej pt.: „Пушкин и другие поэты золотого 

века русской поэзии”, organizowanego przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe 
w Polsce oraz Uniwersytet w Białymstoku. Konkurs został objęty honorowym patronatem Komisji 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie. 
Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VI. 

3) Udział uczennicy w ogólnopolskim konkursie „Mój podręcznik do języka rosyjskiego”. Konkurs 
skierowany był do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z całej Polski. Jego celem było 
zwiększenie zainteresowania językiem rosyjskim i kulturą Rosji oraz kształtowanie wśród uczniów 
postawy otwartości na świat, ciekawości, tolerancji wobec innych narodów, ich kultur i języka. 

 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Dodatkowe godziny zajęć dla cudzoziemców na naukę języka polskiego oraz na zajęcia 

wyrównawcze. 
 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku 
1) Organizacja Tygodnia Języków Obcych. 
2) Dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów przyjeżdżających zza granicy. 
3) Pogadanki na godzinach wychowawczych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
4) Objecie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów z mniejszości narodowych. 
5) Diagnoza potrzeb uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Uczniowie z Czeczenii, Ukrainy i Białorusi otrzymali wsparcie nauczyciela wspomagającego 

w osobie p. Satsity Dzhamaldinovej.  
2) W naszej szkole uczniowie mają możliwość nauki j. ukraińskiego pod kierunkiem p. Aleksandry 

Iwaniuk. 
 
 



5 | S t r o n a  
 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Indywidualne zajęcia z języka polskiego dla dzieci obcojęzycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Festiwal Kultur 2018. Impreza cykliczna, prezentująca wielokulturowość i wieloreligijność. 

Podlasia. Prezentacja zespołów tanecznych, muzycznych, chórów reprezentujących różne 
mniejszości narodowe i etniczne, zamieszkujące nasz region.  

2) Patriotyczne Śpiewanie 2018. Impreza cykliczna kształtująca postawy patriotyczne oraz tolerancji 
i akceptacji. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  
1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci uchodźców. 
2) Lekcje religii muzułmańskiej dla dzieci uchodźców i dzieci z rodzin tatarskich. 
3) Lekcje religii prawosławnej dla dzieci uchodźców z Gruzji, Ukrainy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Udział w IX Regionalnym Przeglądzie  Twórczości Folklorystycznej Dzieci i Młodzieży 

w Białymstoku. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Edukacja regionalna – program edukacyjny dla klas IV;  przybliżanie historii, tradycji 

i wielokulturowości Podlasia – Małej Ojczyzny. 
2) Ekumeniczne spotkanie wigilijne – koncert kolęd różnych wyznań chrześcijańskich. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku 
1) Program wychowawczo-profilaktyczny. 
2) Organizacja zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców. 
3) Poznawanie wielokulturowości Podlasia. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Współpraca z Fundacją Obywatelska Perspektywa w ramach projektu „Aktywny Białystok” – 

organizacja dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz warsztatów aktywności obywatelskiej, 
imprez okolicznościowych dla rodziców polskich i cudzoziemskich. 

2) Współpraca z Fundacją Dialog w ramach projektu „Podlasie otwarte na integrację” w celu 
zatrudnienia pomocy nauczyciela współpracującego z dziećmi cudzoziemskimi. 

3) Realizacja projektu „Kawiarnia Parolo” w ramach współpracy z Fundacją Dialog. 
 

Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Miejski Konkurs Plastyczny „Podlasie-wielokulturowość, tolerancja, współpraca”. 
2) Tydzień Edukacji Globalnej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Tydzień Tolerancji – kampania (konkursy, warsztaty), 
2) Organizacja Dnia Języków Obcych, 
3) Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla obcokrajowców. 
 
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 
2) Terapia logopedyczna. 
3) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
4) Terapia pedagogiczna. 
5) Koła przedmiotowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku  
1) Zajęcia integrujące, włączające uczniów pochodzących z mniejszości narodowych. 
2) Język polski dla obcokrajowców. 
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Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Organizowanie zajęć z języka polskiego dla Cudzoziemców. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Kazaneckiego w Białymstoku  
1) Warsztaty dla uczniów ukazujące kulturę i styl życia innych narodowości – wystawy, spotkania 

z ciekawymi ludźmi. 
2) Warsztaty integracyjne mające na celu ułatwienie funkcjonowania w klasie dzieci z Czeczenii, 

Białorusi, Ukrainy. 
3) Nauka języka polskiego dla obcokrajowców- zajęcia dodatkowe dla uczniów. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku 
1) Wspólne kolędowanie – impreza szkolna, Wigilie klasowe.  
2) Organizowanie zajęć dodatkowych z języka polskiego skierowanych do uczniów pochodzenia 

cudzoziemskiego. 
3) Organizacja obchodów Dnia Życzliwości – impreza ogólnoszkolna. 

 
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć nauczania języka polskiego dla cudzoziemców. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku  
1) Realizacja zajęć z zakresu edukacji międzykulturowej w kl. I – III i IV – VIII. 
2) Realizacja programu „przygody innego” bajki z edukacji międzykulturowej. 
3) Zajęcia prowadzone przez nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno–

pedagogicznej. 
4) Indywidualne zajęcia prowadzonych przez nauczycieli oraz wolontariuszy w ramach koła edukacji 

rówieśniczej „elf” – koleżeńska pomoc w nauce. 
5) Zajęcia tutoringowe w ramach ogólnopolskiego programu „Akademia przyszłości”. 
6) Zajęcia w ramach miejskiego programu „Wychowawca podwórkowy”. 
7) Zajęcia tutoringowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Wychować człowieka mądrego, 

który w przyszłości odniesie sukces”. 
8) Zajęcia indywidualne nauki języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach programu krajowego funduszu azylu, 
migracji pn. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie 
podlaskim” prowadzonych przez pomoc nauczyciela dla uczniów cudzoziemców na podstawie 
zawartego porozumienia fundacji ,,dialog” ze szkołą. 

9) Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich w ramach 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu krajowego 
funduszu azylu, migracji pn. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich 
w województwie podlaskim” prowadzonych przez nauczycieli SP nr 44. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 
1) Wojewódzki konkurs muzyczny „Przy wigilijnym stole” – występują soliści i zespoły prezentujące 

kulturę białoruską. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Koncert charytatywny na rzecz niepełnosprawnego wychowanka oddziałów przedszkolnych. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Zajęcia języka polskiego i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów 

przybyłych z zagranicy. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Dodatkowe zajęcia z języka polskiego uczniom powracającym z zagranicy i obcokrajowców. 
2) Objęcie innymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb. 
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z Fundacją Dialog – zajęcia skierowane do uczniów dotyczące uchodźców. 
2) Spotkania z wyznawcami mniejszości religijnych. 

 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Rozmowy indywidualne z uczniami na temat różnorodności. 
2) Rozmowy z osobami będącymi innej narodowości niż polska – wspieranie w podejmowaniu 

działań, nauki itp. 
3) Zorganizowano zajęcia wyrównawcze dla obcokrajowców. 
4) Udział uczniów IV LO w projekcie „Zakorzenieni w kulturze” (współpraca z polską szkołą 

w Mejszagole na Litwie). 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Organizacja Europejskiego Dnia Języków – quizy językowe, gry pamięciowe i językowe, 

prezentacja wybranych obszarów kultury. 
2) Udział w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej. 
3) Udział w konkursie o Francji i krajach frankofońskich w VI Liceum Ogólnokształcącym 

w Białymstoku. 
4) Udział w Przeglądzie Piosenki Europejskiej Śpiewać „Każdy może - nawet w obcych językach”. 
5) Udział w Zajęcia w Muzeum Pamięci Sybiru. 
6) Uczestnictwo w rosyjskim święcie – Maslenicy. 
7) Udział w konkursie Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego 2019. 
8) Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. 
9) „Etiudy Sybirackie” – pokaz szkolny krótkich filmów upamiętniających historie białostockich 

Sybiraków, zrealizowanych przez uczniów kl. I i III VIII LO w Białymstoku. To wartościowe 
historyczne przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Muzeum Pamięci Sybiru w ramach 
Wschodniej Akademii Filmowej. 

10) „Żywa korespondencja” – ucz. kl. III korespondowali w języku rosyjskim z maturzystami z Zespołu 
Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszyca w Łosicach. 

11) Udział w spotkaniu literacko-muzycznym „Zesłane pokolenie – rosyjskie losy filomatów w pamięci 
kulturowej”. 

12) Udział w projekcie Wspólnoty Polskiej Razem dla Edukacji. Rodzina polonijna. Integracja 
z uczniami Gimnazjum im. Lelewela w Wilnie. Poznanie kultury i historii polskiej. 

13) EURO LEKCJE zrealizowane przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany 
„ANAWOJ”.  

14) Wyjście do Teatru Dramatycznego na spektakle aktorów Teatru Czerva w ramach VI Festiwalu 
Teatralnego ODE: „Postrzyżyny” B. Hrabala i „Oświadczyny” A. Czechowa. 

15) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki i języka polskiego dla cudzoziemców. 
 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Europejski Dzień Języków Obcych – konkurs. 
2) Integracja w zespołach klasowych. 
3) Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla cudzoziemców. 
4) Warsztaty edukacyjne pt.: „Tolerancja jest ok” przeprowadzone przez pracownika Białostockiego 

Ośrodka Kultury/ Centrum im. Ludwika Zamenhofa. 
5) Wystawa w bibliotece „Mowa nienawiści”. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Dzień Ekumeniczny. 
2) Wspieranie edukacji, procesu socjalizacji i adaptacji uczniów. 
3) Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą dotyczące charakterystyki różnych kultur i religii oraz 

tolerancji wobec nich.   
4) Rozmowy i konsultacje indywidualne z uczniami i ich rodzicami. 
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Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą dotyczące charakterystyki różnych kultur i religii oraz 

tolerancji wobec nich, wynikające z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły. 
2) Poznawanie innych kultur w czasie obchodów Dnia Języków Obcych. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Tydzień Tolerancji mający na celu wpajanie istoty koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnego szacunku, 

empatii. 
2) Warsztaty w klasach pierwszych, przeprowadzone we współpracy z pracownikami poradni PPP nr 

1 w Białymstoku nt.: „Przemoc rówieśnicza – o tym jak szanować inność drugiego człowieka”. 
3) Akcja Życzliwości w ZST: „Weź miłe słowo i podziel się”. 
4) Warsztaty dla młodzieży „Europraca” w ramach akcji organizowanej przez Stowarzyszenie 

Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ. 
5) „Jak zdobyć doświadczenie w pracy za granicą”? Warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie 

Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ – w ramach programu Eurodesk Polska. 
 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) „Stalking, tolerancja, rasizm, pseudokibice’’ – zajęcia edukacyjne dla uczniów z przedstawicielem 

Komendy Miejskiej Policji.  
2) Szerzenie tolerancji poprzez programy wymiany międzykulturowej – realizacji projektu 

ERASMUS+POWER ,,Turystyka międzynarodowa” (Niemcy), „Mobilność edukacyjna kluczem do 
drzwi kariery” (Włochy), „Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”. 

3) Program – Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów – obcokrajowców. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku 
1) Rozmowy i konsultacje indywidualne z uczniami i ich rodzicami. 
2) Pomoc w wypełnianiu dokumentacji stypendialnej. 
3) Realizacja dodatkowych godzin z języka polskiego. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku: 
1) Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka – festyn rodzinny. 
2) Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów dla uczniów będących obcokrajowcami. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku w Białymstoku 
1) Objęcie 9 uczniów opieką psychologiczno- pedagogiczną, organizacja zajęć z języka polskiego – 

2 godziny w tygodniu, organizacja zajęć z matematyki, geografii, biologii, języka angielskiego – po 
1 godzinie w tygodniu. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Zajęcia dodatkowe z języka polskiego w grupach. 
2) Współpraca z Fundacją Dialog – uczniowie mogli korzystać z zajęć rozwijających z języka polskiego 

w ramach wolontariatu prowadzonego przez Fundację.  
3) Poznawanie kultury i historii mniejszości narodowych – lekcje wychowawcze, nauka otwartości na 

różnorodność, kształcenie tolerancji. 
4) Pomoc uczniom w adaptacji klasowej i szkolnej, pomoc rówieśników. 
5) Edukacja nauczycieli – nauczanie i wsparcie cudzoziemców w polskiej szkole. 

 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) „Młodzi i skuteczni w podlaskim”. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Szkolenia Rady Pedagogicznej dot. pracy z uczniem – obcokrajowcem. 
2) Dodatkowe lekcje języka polskiego dla obcokrajowców. 
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POZOSTAŁE PLACÓWKI 
MODM w Białymstoku 
1) Szkolenie: „Wielokulturowa szkoła-praktyczne metody pracy z uczniem cudzoziemskimi klasą 

zróżnicowaną kulturowo”. 
 
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 
1) Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów „POLSHA PRIVET” – występują zespoły 

prezentujące kulturę litewską, białoruską, ukraińską i rosyjską. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Test wiedzy o Białymstoku pt.: „Białystok moje miasto”. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1) Wykonywanie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży mniejszości narodowych pochodzenia 

czeczeńskiego i romskiego itp. 
2) Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami 

kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym 
kształceniem za granicą (diagnozowanie, udzielanie porad). 

3) Każdy realizowany program przez PP-P nr 2 był równocześnie adresowany do odbiorców  
z mniejszości narodowych (mieli możliwość z korzystania tego rodzaju oferty). 

4) Realizowanie porad, konsultacji, dyżurów na terenie szkół – również dla chętnych rodziców 
należących do mniejszości narodowych. 

  

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA  
 

Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Pomyślna adaptacja w grupie dziewczynki pochodzącej z Białorusi. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Miejski przedszkolny konkurs „Podlasie pędzlem i muzyką malowane”. 
2) Miejski konkurs kolęd i pastorałek.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Organizacja w przedszkolu zajęć katechezy katolickiej i prawosławnej. 
2) Coroczne jasełka ekumeniczne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna” – poznawanie jednego z elementów kultury 

Podlasia wielokulturowości. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku 
1) Program działalności koła ludowego „Podlasiaczki z Pułaskiego” – dzieci uczą się piosenek i tańców 

ludowych z Podlasia i Białorusi. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Współpraca z przedszkolami na Litwie (dzielenie się umiejętnościami dydaktyczno-

wychowawczymi nauczycieli, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli itp.). 
 

Przedszkole Samorządowe nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku 
1) „Gimnastyka buzi i języka” – program zabaw logopedycznych dla przedszkolaków prowadzonych 

przez nauczycielki poszczególnych grup mający na celu poprawę artykulacji głosek, wyrazów oraz 
ćwiczenia języka. 

2) „Mały odkrywca” – koło badawczo-eksperymentalne. 
3) „ Pinokio” – program koła teatralnego. 
4) „Mól książkowy” – program edukacji czytelniczej realizowany we współpracy z Książnicą Podlaską. 

Jest to cykl zajęć propagujących czytelnictwo wśród dzieci. W trakcie realizacji w bibliotece 
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przedszkolaki spotykają się z zaproszonymi twórcami literatury. Program wprowadza w świat 
literatury dziecięcej, dzieci poznają etapy powstawania książki, są zachęcane do korzystania 
z zasobów biblioteki i wdrażane do poszanowania książek. 

5) Koło kulinarne. 
6) Koło matematyczne. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) „Przedszkolne kolędowanie” – prezentacja ludowych zwyczajów szerokiemu gronu odbiorców 

(dzieci, rodzice, dziadkowie, zaproszeni goście). 
2) Innowacja patriotyczna „Piękna nasza Polska cała” – w tym: ukazanie różnorodności regionów 

i tradycji na terenie naszego kraju. 
3) Możliwość uczestniczenia dzieci wyznania prawosławnego i katolickiego w religii. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) „Podlasie-moja mała ojczyzna” – kontynuacja programu edukacji regionalnej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Kontynuacja uroczystości przedszkolne: „Jasełka” , „Opłatek”, Dzień Babci i Dziadka z udziałem 

rodziców i wychowanków – podtrzymywanie tradycji przedszkolnych w/w zakresie działań. 
 

Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) „Nasza małą ojczyzna – tradycje w polskim domu” – program edukacji międzykulturowej.   
2) „Podlasie – mój mały świat” – program edukacji regionalnej. 
3) Wojewódzki konkurs plastyczny „Podróże po Podlasiu”. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku  
1) Udostępnianie pomieszczeń na zajęcia teatralne i taneczne realizowane przez inne podmioty 

z dziećmi mniejszości białoruskiej. 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Dodatkowe godziny zajęć dla cudzoziemców na naukę języka polskiego oraz na zajęcia 

wyrównawcze. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
1) Objecie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów z mniejszości narodowych. 
2) Diagnoza potrzeb uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego. 
2) Monitorowanie sytuacji uczniów przez wychowawców i pedagoga szkolnego. 
3) Udzielanie porad dla rodziców – pedagog szkolny. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Kontynuacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci uchodźców. 
2) Kontynuacja lekcji religii muzułmańskiej dla dzieci uchodźców i dzieci z rodzin tatarskich. 
3) Kontynuacja lekcji religii prawosławnej dla dzieci uchodźców z Gruzji, Ukrainy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku 
1) Program wychowawczo-profilaktyczny. 
2) Organizacja zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców. 
3) Poznawanie wielokulturowości Podlasia. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Współpraca z Fundacją Obywatelska Perspektywa w ramach projektu „Aktywny Białystok” – 

organizacja dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz warsztatów aktywności obywatelskiej, 
imprez okolicznościowych dla rodziców polskich i cudzoziemskich.  
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2) Współpraca z Fundacją Dialog w ramach projektu „Podlasie otwarte na integrację” w celu 
zatrudnienia pomocy nauczyciela współpracującego z dziećmi cudzoziemskimi. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  
1) Edukacja globalna: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego 

się świata!”. 
 
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 
2) Terapia logopedyczna. 
3) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
4) Terapia pedagogiczna. 
5) Koła przedmiotowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Organizowanie zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców. 
 
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Realizacja międzynarodowego projektu „Wspólnota Polonijna” Białystok-Grodno. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Prowadzenie zerówki czeczeńskiej. 
2) Zorganizowano VIII Edycję Miejskiego Konkursu Plastycznego „Ja i mój kolega innej 

narodowości”. 
3) Zatrudnienie nauczyciela religii muzułmańskiej, prowadzone są lekcje religii dla dzieci 

pochodzenia czeczeńskiego. 
4) Współpraca z Fundacją Twórczość i Edukacja, w ramach której zatrudniono pomoc nauczyciela 

narodowości czeczeńskiej, organizowano zajęcia edukacyjne o tolerancji, wycieczki edukacyjno-
rekreacyjne klas, w których uczą się dzieci narodowości czeczeńskiej. 

5) Współpraca z Biurem Informacji dla Migrantów i Uchodźców w zakresie wsparcia, pomocy 
i kontroli realizacji obowiązku szkolnego uczniów z Czeczenii. 

 
Przedszkole Samorządowe przy Szkole Podstawowej Nr 51 im. L.Zamenhofa w Białymstoku 
1) Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy i obcokrajowców. 
2) Objęcie innymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z fundacją Dialog – zajęcia skierowane do uczniów dotyczące uchodźców. 
2) Spotkania z wyznawcami mniejszości religijnych. 

 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Dodatkowe lekcje języka polskiego dla cudzoziemców. 
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
3) Szkoła zapewnia uczniom wyznania prawosławnego dni wolne podczas Świąt Wielkanocnych 

i Świąt Bożego Narodzenia. 
4) Uczniowie należący do mniejszości narodowych są zachęcani do aktywnego udziału w życiu szkoły, 

uczniowie należący do mniejszości narodowych biorą udział w wyjeździe integracyjnym wszystkich 
uczniów klas pierwszych. 

 
VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Opieka pedagogiczna i psychologiczna. 
2) Realizacja Programu Postępowania Wobec Uczniów Dotkniętych Problemem Eurosieroctwa. 
3) Zapewnienie uczniom mniejszości narodowych, uczniom powracającym z zagranicy dodatkowych 

lekcji z języka polskiego. 
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) Szerzenie tolerancji poprzez programy wymiany międzykulturowej – realizacji projektu ERASMUS+ 

POWER „Turystyka międzynarodowa” (Niemcy), „Mobilność edukacyjna kluczem do drzwi kariery” 
(Włochy), „Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”. 

2) Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów – obcokrajowców. 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Pogadanki z wychowawcą, psychologiem i pedagogiem szkolnym dotyczące edukacji 

międzykulturowej. 
 
Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Dzień Ekumeniczny. 
2) Wspieranie edukacji, procesu socjalizacji i adaptacji uczniów. 
3) Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą dotyczące charakterystyki różnych kultur i religii oraz 

tolerancji wobec nich.   
4) Rozmowy i konsultacje indywidualne z uczniami i ich rodzicami. 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 
1) Język obcy dla cudzoziemców – zajęcia dodatkowe. 
2) Zakupienie podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. 

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka – festyn rodzinny. 
2) Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów dla uczniów będących obcokrajowcami. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim przez dzieci cudzoziemskie 

i powracające z zagranicy – kontynuacja zajęć dodatkowych. 
2) Ciągła edukacja nauczycieli w zakresie metod pracy z dzieckiem ze słabą znajomością języka 

polskiego. 
3) Zajęcia psychoedukacyjne – rozwijanie szacunku i tolerancji, poczucia własnej wartości. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Dodatkowe lekcje języka polskiego dla obcokrajowców. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 
1) Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów „POLSHA PRIVET” - występują zespoły prezentujące 

kulturę litewską, białoruską, ukraińską i rosyjską.  
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Test wiedzy o Białymstoku pt.: „Białystok moje miasto”. 
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku  
1) Organizacja zajęć tanecznych Zespołu Tańca Kaukaskiego Lowzar. 
2) Współpraca artystyczna oraz przy organizacji imprez z Zespołem Tańca Tatarskiego „Buńczuk”. 
3) Wieczory integracyjne dzieci polskich i czeczeńskich - pokaz kultur. 
4) Konkurs plastyczny dotyczący wielokulturowości. 
5) Współorganizacja z przedszkolami konkursów tańców ludowych i mniejszości narodowych.  
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku 
1) Wolontariat europejski we współpracy z organizacją pozarządową Stowarzyszeniem 

Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany Anawoj. 
2) Działania podejmowane przez wolontariuszy z innych krajów na terenie SOSW – Dzień Europejski, 

Bożonarodzeniowe tradycje, konkursy, quizy wiedzy o Europie, wsparcie nauczycieli podczas 
działań edukacyjno-wychowawczych przez wolontariuszy z innych krajów. 
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3) „Dzień Europejski” spotkanie z wolontariuszami z różnych krajów itd. 
 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku 
1) Współpraca z ośrodkiem dla uchodźców w związku z uczniami pochodzenia Czeczeńskiego. 
2) Realizacja projektu innowacyjnego „Teatr bez granic”. 

 

Programy i działania nowo utworzone 

PRZEDSZKOLA 
 
Przedszkole Samorządowe nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku 
1) „Twórczy przedszkolak eksperymentuje ruchem” – program koła twórczego przedszkolaka mający 

na celu rozwijanie dziecięcych uzdolnień. 
2) „Kabarecik TRUSKA|WK|A_ ZEMENE” – twórczy udział dzieci w scenkach rodzajowych, kreowanie 

małego aktora – artysty, wspólne przygotowywanie skeczy, niezbędnych rekwizytów. Działalność 
kabareciku ma na celu podniesienie samooceny dziecka, otwarcie się na publiczne występy oraz 
przełamanie nieśmiałości. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Poznaję kraje pochodzenia moich kolegów – Białoruś, Ukraina. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Uczniowie cudzoziemscy z klasy VII wzięli udział w projekcie badającym sytuację szkolną 

prowadzonym przez p. dr. Anną Sokołowską-Młynarczuk z UwB. 
 

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Projekt „Razem dla edukacji”. 

 
B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców  

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.1 ZWIĘKSZENIE SZANS EDUKACYJNYCH, W TYM PODEJMOWANIE SZCZEGÓLNEJ 
TROSKI O PROCES WYCHOWANIA ORAZ KSZTAŁCENIA I POPRAWY WARUNKÓW NAUKI DZIECI I MŁODZIEZY 
UZDOLNIONEJ, NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ WYRÓWNANIE SZANS ZANIEDBANYCH WYCHOWAWCZO  

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Zorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Baśnie i legendy polskie”  – X edycja – 

rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci. 
2) Zorganizowanie Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki „Baśnie i legendy polskie”  – VIII edycja – 

rozwijanie uzdolnień wokalnych dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku 
1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III 
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ 
ŚWIAT, nr RPPD.03.01.01-20-0202/16. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych 
oraz kształtowanie postaw/umiejętności(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych. 

2) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III 
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ  
W PRZEDSZKOLU, nr WND-RPPD.03.01.01-20-0236/17.Celem projektu jest wzrost dostępu do 
edukacji przedszkolnej dla dzieci poprzez utworzenie nowych oddziałów dla dzieci 3 i 4 letnich 
oraz zniwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci, a także udoskonalenie 
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umiejętności  nauczycieli w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 
wzmocnienie kompetencji wychowawczych  rodziców. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Nauka gry na dzwonkach diatonicznych. 
2) „Barwne motyle” – zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. 
3) Zajęcia logopedyczne. 
4) Sensoplastyka – warsztaty. 
5) „Kuchcikowo” – warsztaty. 
6) Zespół ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej powołany do dziecka z orzeczeniem 

niepełnosprawności. 
7) Obserwacje pedagogiczne i diagnoza gotowości szkolnej. 
8) Organizacja konkursu recytatorskiego „Emocje wierszem malowane”. 
9) Realizacja innowacji „Sami i dzielnie” wychowanie przez pracę. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w warsztatach „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej  

i deficytem uwagi w przedszkolu” Jak rozmawiać z dziećmi o różnych rodzajach 
niepełnosprawności? Zaburzenia ze spektrum autyzmu.” – poznanie metod, form pracy z dziećmi 
z mikrodeficytami rozwojowymi, niepełnosprawnościami. 

  
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Stopniowe wyposażanie Sali Doświadczania Świata. 
2) Udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych oraz w Festynie integracyjnym  

w dn. 09.05.2019. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Prowadzenie koła plastycznego „Akwarelki” dla dzieci uzdolnionych plastycznie, udział 

w konkursach na terenie miasta i województwa. 
2) Organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Mój zwierzaczek – przytulaczek”. Promocja 

twórczości dzieci uzdolnionych plastycznie. 
3) Prowadzenie zespołu tańca ludowego „Sowlanie” dla dzieci uzdolnionych, udział w przeglądach 

i konkursach tanecznych na terenie miasta. 
4) Współpraca z MOPR w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Zorganizowanie w przedszkolu konkursów o zasięgu miejskim i wewnątrz przedszkolnym: 

„Jesienne śpiewanie”, „To miejsce warto ocalić od zapomnienia”, „Żyj z przyrodą w zgodzie”, 
„Bożonarodzeniowy stroik”. 

2) Prowadzenie koła teatralnego „Puchatki”. 
3) Prowadzenie koła plastycznego „Kleks”. 
4) Zorganizowanie Jasełek Bożonarodzeniowych. 
5) Zajęcia z kodowania. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku 
1) Koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, matematyczne, wczesnej nauki czytania, koło origami. 
2) Zajęcia dodatkowe: rytmika, tańce, j. angielski. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku 
1) Zorganizowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego: „Mundurowy  w oczach dziecka”. 
2) Zorganizowanie rodzinnego konkursu „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”. 
3) Zorganizowanie miejskiego konkursu plastycznego „Mój Anioł Stróż”. 
4) Zorganizowanie zajęć grupowych i indywidualnych o charakterze terapeutycznym dla dzieci 

z opiniami w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 
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Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku 
1) „W Krainie zmysłów”, to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: 
OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie 
i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie MY DLA INNYCH. Celem projektu było 
podniesienie poziomu edukacji w przedszkolu poprzez realizację kompleksowego programu 
rozwojowego skierowanego do 120 dzieci i 30 nauczycieli w okresie 09.2017 do 06.2019 r. 
Wartość projektu to 335 594,66 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 282 212,73 zł. 

2) Projekt z programu FRSE POWER Edukacja szkolna „Nauczyciel – nawigator dziecka” („European 
teacher – child nawigator”). Okres realizacji projektu 01-09-2018 do 30-12-2019 r. Koszt całkowity 
31 779,00 EUR. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Kontynuacja programu wychowawczego „Optymistyczne przedszkole”. 
2) Praca kół zainteresowań w przedszkolu, prowadzenie chóru przedszkolnego – rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym. 
3) Prowadzenie zajęć terapeutycznych w przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na terenie Białegostoku. 
4) Refundacja żywienia w ramach współpracy z MOPR, wspomaganie rodzin w trudnej sytuacji. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
5) Program z terapii pedagogicznej. 
6) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne. 
7) Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. 
8) Program Wychowawczy Przedszkola. 
9) Praca z dzieckiem zdolnym – przygotowanie dzieci i udział w konkursach przedszkolnych, 

miejskich, wojewódzkich.  
10) Programy kół zainteresowań: teatralnego, plastycznego, matematycznego, badawczego, 

literackiego: „Przedszkolaka potyczki ze słowem”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) „Dziecięce spotkania z plastyką” – program koła zainteresowań przeznaczony do realizacji  

z dziećmi 5-6-letnimi – zajęcia dodatkowe. 
2) „Mali badacze przyrody” – program pracy koła przyrodniczo – badawczego dziećmi 4-5-6-letnimi – 

zajęcia dodatkowe. 
3) „Miłe muzykowanie” – autorski program koła gry na flażoletach dzieciom 4-6-letnim uzdolnionym 

muzycznie – zajęcia dodatkowe. 
4) „Skaczące nutki” – autorski program koła muzycznego dzieciom 5-6-letnim, uzdolnionymi 

muzycznie – zajęcia dodatkowe. 
5) „Magiczny świat origami” – autorski program koła origami dzieciom 4-6-letnim, zajęcia 

dodatkowe. 
6) „Zwinne języczki” – autorski program profilaktyczno-terapeutyczny koła logopedycznego. 
7) „Dobrze, że jesteś” – autorski program socjoterapeutyczny dla dzieci 5-6-letnich z przejawami 

nadpobudliwości psychoruchowej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. 
2) Organizacja zajęć rewalidacyjnych. 
3) Objęcie dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
4) Organizacja akcji charytatywnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Program z Terapii pedagogicznej. 
2) Program Wychowawczy Przedszkola – należy kontynuować co roku. 
3) Bieżące działania wyrównujące poziom rozwoju dzieci, wynikające z prowadzonych obserwacji  

i diagnozy. 
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4) Uroczystości i imprezy przedszkolne integrujące środowisko przedszkolne. 
5) Chór przedszkolny „Promyczki” – zajęcia muzyczne dla dzieci zdolnych. 
6) Program logopedyczny. 
7) Zajęcia z Tańca Towarzyskiego. 
8) Zajęcia szachowe. 
9) Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych. 
10) Innowacja pedagogiczna z „Dary zabawy – innowacja z darami Froebla”. 
11) Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego "English is easy". 
12) Innowacja pedagogiczna „W świecie sztuki”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) „Bezpieczny Przedszkolak” – Wojewódzki Turniej Wiedzy objęty honorowym patronatem 

Prezydenta Miasta Białegostoku. 
2) „Baje, bajki, bajeczki” – międzyprzedszkolny konkurs plastyczny. 
3) Zajęcia terapii pedagogicznej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych. 
4) XXIV Akcja Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowa Piramida Dzisiaj Nam Się Przyda” – 

ogólnopolski projekt prozdrowotny.  
5) „Mały miś w świecie wielkiej literatury” ogólnopolski projekt czytelniczy. 
6) „Mamo, tato idę do przedszkola” – program adaptacyjny wspomagający dziecko w procesie 

przystosowania do warunków przedszkolnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Udział w olimpijkach sportowych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Białymstoku. 
2) Udział w konkursach plastycznych i muzycznych na terenie miasta. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Prowadzenie nieodpłatnych zajęć w ramach kół zainteresowań (plastyczne, badawcze, tańca 

ludowego, teatralne, chór). 
2) Regularne prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ich 

potrzebujących.  
3) Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze  zdiagnozowanymi wadami postawy. 
4) Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z Orzeczeniem o kształceniu specjalnym. 
5) Dostosowywanie metod, form i treści zajęć do możliwości intelektualno- psychicznych dziecka. 
6) Uzupełnianie bazy materialnej przedszkola wg aktualnych potrzeb wychowanków oraz trendów 

edukacyjnych. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 
2) Opracowanie i realizacja programu pracy z dziećmi zdolnymi. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Roczny plan pracy przedszkola. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku 
1) Program wychowawczy „Razem wychowujemy”. 
2) Program edukacji matematycznej „Dziecięca Matematyka” Ewy Gruszczyk- Kolczyńskiej. 
3) Realizacja projektu grantowego „Z angielskim za pan brat odważnie idę w świat”. 
4) Realizacja projektu grantowego „Akademia fascynacji – ruch jest nieodłączną częścią uczenia się 

i myślenia”. 
5) Projekt edukacyjny „To Polska”. 
6) Projekt edukacyjny „Ścieżkami naszej małej ojczyzny”. 
7) Program edukacji zdrowotnej „Woda to zdrowie”. 
8) Program wychowawczo-dydaktyczny „Poznaje prawa dziecka”. 
9) Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”. 
10) Program zajęć przyrodniczych „Jestem Ekologiem”. 
11) Program edukacji matematycznej „Liczydełko”. 
12)  Program nauki języka angielskiego „Playing with English”. 

https://www.ps31.bialystok.pl/baza/podstrony/innowacje_pedagogiczne/Innowacja_Angielski_-_P._Faszcza_2019_na_strone.pdf
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Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku 
1) Organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań rozwijających talenty muzyczne, plastyczne, 

taneczne, szachowe i aktorskie. 
2) Prowadzenie zajęć wyrównawczych z dziećmi mającymi problemy edukacyjne. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Udzielanie wsparcia dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi – współpraca z poradnią i rodzicami  
2) Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne dzieci. 
3) Zorganizowanie zajęć szachowych dla dzieci 5- 6 letnich. 
4) Prowadzenie pracy wyrównawczej z dziećmi przejawiającymi trudności z rozwijaniem 

umiejętności, oraz przyswajaniem wiedzy – współpraca z rodzicami. 
5) Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z orzeczeniem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola. 
2) Przeprowadzenie badań diagnostycznych przez pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. 
3) Prowadzenie zajęć z elementami integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej oraz zajęć 

rozwijających kompetencje emocjonalne . 
4) Terapia logopedyczna – realizacja programu wspomagania mowy i wymowy dzieci w wieku 

przedszkolnym – „Loguś”. 
5) Organizacja kół zainteresowań oraz realizacja programów: Zatańcz z nami przedszkolakami, 

Wesołe Skrzaty, Kuchcikowo – matematyka na stolnicy, Olimpijczyk, Laboratorium Przedszkolaka, 
Rozgrywki matematyczne. 

6) Realizacja projektów edukacyjnych: „Franklin moim przyjacielem”, „Na ludową nutę”, „Popołudnia 
z Kicią Kocią”, „Poznajmy się: jestem królik Franek”, Znamy swoje prawa i obowiązki, Polska – 
moja ojczyzna, „W małym sercu Polska”, „Ja też potrafię”, „Bezpieczny 4-latek”, „Mały patriota”. 

7) Współpraca z Przedszkolem Terapeutycznym „Barwny Świat”. 
8) Udział w akcjach „Łańcuch Dobra”, „Prezent bez pudła” oraz udział w obchodach 

Międzynarodowego Dnia praw Dziecka – utworzenie „Łańcucha Przyjaźni” we współpracy z PS Nr 
5 w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Bajki – Rysowajki”, „Programik”, „Przedszkolak filozofem”. 
2) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
3) Zorganizowanie XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Lokomotywą z Janem 

Brzechwą i Julianem Tuwimem”. 
4) Zorganizowanie XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Za co kochamy wiosnę”. 
5) Projekt edukacyjny „Ja to wiem”. 
6) Szkolenie członków rady pedagogicznej: „Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach”, „Zmiany w przepisach prawa oświatowego”, 
„Zadania nauczycieli przedszkola”, „Wolno, nie wolno – jak wyznaczać granice”, „Jak rozmawiać  
z dziećmi o różnych rodzajach niepełnosprawności”. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Projekt unijny „Małe jest wielkie – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola 

Samorządowego nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Udział w konkursach zewnętrznych i wewnątrzprzedszkolnych. 
2) Prezentowanie na uroczystościach przedszkolnych umiejętności recytatorskich, wokalnych, 

tanecznych. 
3) Wykonywanie prac plastycznych do dekoracji sali, galerii przedszkolnej. 
4) Opracowanie „Programu relaksacyjnego dla dzieci”. 
5) Prowadzenie zabaw i ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny dziecka.  
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6) Udział w zajęciach rozwijających zdolności: taniec, szachy, zajęcia sportowe. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Organizacja dwóch konkursów o zasięgu miejskim (plastyczny i muzyczny). 
2) „Model absolwenta przedszkola” – opracowanie broszury dla rodziców dotyczącej gotowości 

szkolnej. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 55 w Białymstoku 
1) Koła zainteresowań. 
2) Udział w konkursach. 
3) Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku 
1) Program pracy z dzieckiem zdolnym. 
2) Przedszkolak Dobrym Uczniem – wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 
3) Dziecięca matematyka. 
4) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
5) Indywidualne programy dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z trudnościami. 
6) IPET dla dzieci z niepełnosprawnością. 
7) Programy kół zainteresowań (Badacza zoologa, Twórczy przedszkolak, Koła origami, Koła 

warcabowego). 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Prowadzenie koła plastycznego dla dzieci uzdolnionych plastycznie, udział w konkursach na 

terenie miasta i województwa. 
2) Organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy”. 
3) Współpraca z MOPR w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Prowadzenie kół zainteresowań rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci (koło 

plastyczne, teatralne, sportowe, matematyczne, origami, terapeutyczno-czytelniczy, przyrodniczo- 
badawczy). 

2) Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają 
świat” – zajęcia szachowe, taneczne, matematyczne, język angielski, „Mały konstruktor”, 
„Przedszkolni Naukowcy”. 

3) Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. 
4) Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, terapii logopedycznej  

w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
5) Uczestnictwo dzieci w warsztatach, eksperymentach prowadzonych przez Akademię Nauki 
6) Zajęcia edukacyjne – kino Sferyczne. 
7) Zakupienie nowoczesnego sprzętu do realizacji zajęć z dziećmi m.in. tablic multimedialnych, 

projektorów. 
8) Kreatywne zabawy plastyczne „Jestem twórcą”. 
9) Zabawy badawcze „Co potrafią sprawne ręce”.  
10) Organizowanie wycieczek do różnych zakładów pracy, muzeów, galerii, teatrów, Białowieży, 

Krainy Krasnoludków, Wioski Bocianiej Pentowo. 
11) Wycieczki – zwiedzanie Miasta Białegostoku. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przedszkolaki odkrywają 

świat” – zakończenie XII 2019. 
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  – objęcie pomocą  dzieci z potrzebami edukacyjno-

rozwojowymi. 
3) Praca wyrównawcza w grupie. 
4) Przedszkolne koła zainteresowań – rozwijanie uzdolnień dzieci. 
5) Udział dzieci w konkursach, festiwalach, przeglądach. 
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6) Organizacja wewnątrzprzedszkolnych konkursów  celem zwiększenia szans prezentacji uzdolnień 
i możliwości dzieci. 

7) Praca wyrównawcza oraz z dzieckiem zdolnym we wszystkich grupach przedszkolnych – udzielanie 
dzieciom niezbędnego wsparcia. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) „Program pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie” – udział dzieci w zajęciach dodatkowych 

koła plastycznego „Dwa łyki plastyki’, zajęcia warsztatowe w Galerii Sleńdzińskich, udział  
w konkursach. 

2) Koło teatralne „Entliczek-Pentliczek”- praca z dziećmi uzdolnionymi, przygotowywanie 
przedstawień, występy przed publicznością- wojewódzki przegląd „Kolędy to czas”. 

3) „Podlaskie nutki”- praca z dziećmi uzdolnionymi muzycznie. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne udzielane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3 wychowankom przedszkola na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 
diagnozy i arkuszy obserwacji nauczycieli w grupach w formie terapii pedagogicznej prowadzonej 
przez nauczycieli-specjalistów przedszkola (terapeutów pedagogicznych) w wymiarze 1,5 godziny, 
tygodniowo: 1x 30 minut dziecko 5-letnie, 1 x30 minut dziecko 4-letnie, 1 x 30 minut dziecko  
6-letnie. 

2) Organizowanie w przedszkolu cyklicznych imprez: o zasięgu wojewódzkim – X edycji Przeglądu 
Recytatorskiego „Co w trawie piszczy?” Simony Kossak, X edycji o zasięgu wojewódzkim konkursu 
plastyczno-edukacyjnego „Przedszkolaki kochają przyrodę”. 

3) Organizowanie konkursów plastycznych wewnętrznych dla wychowanków placówki związanych ze 
świętami, wydarzeniami przedszkolnymi oraz patronem przedszkola „Siomna Kossak przyjacielem 
zwierząt”. 

4) Organizowanie cyklicznej imprezy o zasięgu lokalnym – Święto Patrona Simony Kossak połączony 
z Festynem Rodzinnym z udziałem wychowanków i ich rodzin, absolwentów przedszkola oraz 
mieszkańców osiedla Zielone Wzgórza. 

5) Organizowanie konkursu literackiego kierowanego do rodziców i wychowanków przedszkola – 
„Nasze autorskie książeczki”. 

6) Zorganizowanie Biblioteczki Przedszkolnej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dla 
wychowanków przedszkola i rodziców. 

7) Promowanie uzdolnień dziecięcych na forum miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym 
poprzez udział i zdobywanie nagród w konkursach plastycznych, recytatorskich, olimpiadach, 
festiwalach piosenki i przeglądach. 

8) Udział wychowanków przedszkola w zajęciach dodatkowych opłacanych przez organ prowadzący: 
zajęć z umuzykalniania, tańca. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 79 w Białymstoku 
1) Diagnozowanie i obserwowanie dzieci w celu podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych. 
2) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w trakcie pracy bieżącej dzieciom wymagającym wsparcia. 
3) Koła zainteresowań dla dzieci zdolnych. 
4) Terapia pedagogiczna na podstawie orzeczeń poradni. 
5) Terapia logopedyczna na podstawie orzeczeń poradni. 
6) Plan wspomagania nauczycieli poprzez zaplanowane szkolenia dotyczące wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci. 
7) Spotkania indywidualne nauczycielek z rodzicami dzieci wymagającymi wspomagania w celu 

ustalenia strategii postępowania. 
8) Indywidualizacja procesu wychowawczo- dydaktycznego ze względu na możliwości dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna podczas bieżącej pracy. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku 
1) Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli: koło plastyczne, koło teatralne, zajęcia ruchowe, 

koło matematyczne, koło małego kierowcy, biblioteka, koło grafomotoryczne, koło kulinarne, koło 
badawcze, koło wokalno-instrumentalne. 

2) Udział wychowanków w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych w placówce oraz 
przez placówki oświatowo-wychowawcze na terenie całego kraju. 

3) Praca indywidualna z dziećmi. 
4) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna). 
5) Zajęcia logopedyczne. 
6) Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
7) Realizacja programów własnych nauczycielek przedszkola: „Na zdrowie” – program promujący 

zdrowy styl życia, „Wesoła podróż do krainy tęczy” – program rozwijający twórczą aktywność 
plastyczną, „Gimnastyka buzi i języka” – profilaktyczny program logopedyczny, „Pod okiem 
ciekawskiego badacza” – program rozwijający twórczą aktywność badawczą, „Zaczarowany świat 
książek” – program rozwijania zainteresowań czytelniczych, „Jestem sprawny, jestem zdrowy” – 
program zachęcający do aktywności fizycznej z elementami gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej, „Zabawy literkami” – program własnej nauki czytania. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku 

1) Działania realizowane w ramach kół zainteresowań: koło rozrywek umysłowych „Mądre sówki”, 
teatralne „Bajeczka”, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z wadami na 
podstawie programu „Gimnastyka dla smyka” oraz chór „Rozśpiewane nutki”. Działania pracowni 
tematycznych rozwijających uzdolnienia dzieci: origami „Małe origami”, muzyczno –taneczne 
„Pląsik”, muzyczno-rytmiczne „Tuputan”. Zajęcia realizowane od września 2019: „Kodowanie na 
dywanie Tuputanie”, przyrodniczo-ekologiczne „Mali strażnicy przyrody”, „Zaczarowane koło”. 

2) Realizacja projektów edukacyjnych: „Mali patrioci”, „Nasza Ziemia-planeta zielona”, ”Bezpieczne 
wakacje”, „Wychowanie przez czytanie”; „Kreatywny Przedszkolak”, „Piękna Nasza Polska Cała” 
„Kodowanie na dywanie Tuputanie”, „Mali Strażnicy Przyrody, „Gimnastyka dla smyka”. 

3) Program adaptacyjny „Razem bawić się weselej”. 
4) Realizacja programu profilaktyki agresji „Spotkania z Leonem”. 
5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w toku bieżącej pracy w formie indywidulanej 

lub zespołowej dla dzieci (zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne, konsultacje logopedyczne). 
6) Uroczystości, imprezy przedszkolne integrujące środowisko przedszkolne. 
7) Akcje charytatywne „Światełko dla poległych”, zbiórka nakrętek dla Zuzi, „Pola nadziei”, „Góra 

Grosza”. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku 
1) Zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań, zajęcia 

socjoterapeutyczne. Wzmacnianie pożądanych zachowań uczniów poprzez stosowanie metod: słój 
z makaronem, odliczanie, krokowa komunikacja niewerbalna, gesty, list na ławce. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1)  Zajęcia rozwijające zainteresowania – po zdiagnozowaniu zainteresowań uczniów została 

przygotowana oferta zajęć pozalekcyjnych poszerzająca wiadomości i umiejętności zawarte 
w podstawie programowej. 

2) Zajęcia wyrównawcze. 
3) Praca wychowawcza skierowana na integrację klasy i rozwój osobowy uczniów. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku 
1) Zajęcia języka angielskiego dla najmłodszych. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku (diagnoza wstępna, 

konsultacje pracownika poradni, kierowanie dzieci z podejrzeniem dysfunkcji na konsultacje do 
poradni, umożliwienie specjalistom indywidualnej obserwacji dziecka na terenie przedszkola  
w celu dokładnej diagnozy). 

3) Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
stwierdzającą dysfunkcje lub nieharmonijny rozwój. 
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4) Badania przesiewowe przedszkolaków pod kątem dysfunkcji, prowadzone przez pracowników 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku. 

5) Realizacja projektu „Do przedszkola idzie maluch" – dogoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej, wyposażenie sali terapeutycznej. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (kołach zainteresowań, zajęciach wyrównywania 

wiedzy, rewalidacyjnych, logopedycznych). Zapewnienie nauczyciela wspomagającego uczniom 
z orzeczeniem o potrzebnie kształcenia specjalnego.  

2) Pomoc materialna – program „Stypendium szkolne” dla uczniów pochodzących z rodzin w trudnej 
sytuacji materialno-bytowej. Zapewnienie uczniom posiłku w szkole poprzez udział w programie 
PAH „Pajacyk” we współpracy z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS. Korzystanie 
poszczególnych uczniów z oferty świetlic socjoterapeutycznych. 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku  
1) Organizacja zespołów dydaktyczno-wyrównawczych. 
2) Przygotowanie i udział uczniów w konkursach przedmiotowych. 
3) Pedagogizacja rodziców w zakresie technik efektywnego uczenia się. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Realizacja kształcenia specjalnego dla 12 uczniów.  
2) Realizacja nauczania indywidualnego dla 3 uczniów  
3) Realizacja zajęć z języka polskiego oraz zajęć wyrównawczych dla 20 obcokrajowców. 
4) Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla 1 ucznia. 
5) Realizacja nauczania domowego dla 1 ucznia. 
6) Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” przy organizacji projektów Akademia Przyszłości 

i Szlachetnej Paczki. 
7) Innowacja pedagogiczna „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. 
8) Program Ogólnopolski „Podaj Dobro Dalej” Fundacji Heleny Kmieć. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku 
1) Organizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów (z przyznanych 

dodatkowo środków finansowych z przeciwdziałania alkoholizmowi) z języka polskiego 
i matematyki, gimnastyka korekcyjna. 

2) Klub „Fair Play” – zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami kl. IV-VI poruszające zagadnienia 
z Treningu Zastępowania Agresji. 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych. 
2) Bogata oferta zajęć dla uczniów zdolnych (koła zainteresowań). 
3) Wnioskowanie do Prezydenta miasta Białegostoku o przyznanie stypendiów za osiągnięcia  

w nauce i w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym. 
4) Udział w wielu konkursach o zasięgu szkolnym, pozaszkolnym (miejskim, wojewódzkim, 

międzynarodowym), bogata oferta konkursów, motywowanie uczniów do udziału, 
przygotowywanie do konkursów. 

5) W szkole funkcjonują klasy muzyczne „Śpiewająca klasa” w ramach innowacji pedagogicznej (klasy 
od I do VI). 

 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2) Pedagogizacja rodziców poprzez organizację spotkań ze specjalistami i prelekcji dla rodziców. 
3) Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą dzieciom i rodzicom z trudnościami 

dydaktycznymi i wychowawczymi. 
4) Udział w programie Akademia Przyszłości. 
5) Pomoc materialna. 
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Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
1) Objecie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży uzdolnionej, niepełnosprawnej 

oraz wyrównanie szans zaniedbanych wychowawczo (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła 
zainteresowań, rewalidacja, zajęcia specjalistyczne i inne). 

2) Diagnoza potrzeb uczniów. 
3) Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym. 
 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Uczniowie mieli możliwość brania udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania, zajęcia 

wyrównujących wiedzę prowadzonych na terenie szkoły.  
2) Szczególną opieką objęci zostali uczniowie przebadani w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Uzyskali oni pomoc zgodnie z zawartymi zaleceniami w opiniach i orzeczeniach. 
 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Udział w programie Białostockie Talenty XXI w. – w ramach współpracy z Centrum Kształcenia 

Ustawicznego zostali wytypowani uczniowie zdolni, którzy uczestniczyli w zajęciach na 
białostockich uczelniach. 

2) Zajęcia rozwijające zainteresowania – po zdiagnozowaniu zainteresowań uczniów została 
przygotowana oferta zajęć pozalekcyjnych poszerzających wiadomości i umiejętności zawarte 
w podstawie programowej. 

3)  Realizacja innowacji pedagogicznych: Klasa I – „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”; Klasa IV-VII 
– muzyka „Wybrane elementy kształcenia słuchu”. 

4) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – zorganizowane zgodnie z potrzebami uczniów. 
5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
6) Zajęcia integracyjne – MONAR Białystok. 
7) Realizacja programu integracyjnego „Ja i mój młodszy kolega”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Projekt „Nauka-inwestycją w przyszłość” (RPPD.03.01.02-20-0276/16) miał na celu wyrównywanie 

szans młodzieży uzdolnionej oraz z trudnościami w nauce, także niepełnosprawnej poprzez 
organizacje zajęć zakresu pracy z uczniem zdolnym oraz z trudnościami w nauce.  

2) Projekt Erasmus+ KA1 (2017-1-PL01-KA101-036491) „Praca z uczniem z trudnościami jako 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” miał na celu pomoc uczniom z trudnościami w nauce 
oraz ich rodzicom, poprzez organizację zajęć, a także publikację, której zadaniem było 
inspirowanie rodziców do pracy z dziećmi w domu.  

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Zespoły wyrównywania wiedzy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. 
2) Zespoły korekcyjno-kompensacyjne. 
3) Koła zainteresowań, np. informatyczne, teatralne, przedmiotowe, artystyczne, sportowe. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku  
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom i rodzicom. 
2) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 
3) Profilaktyka wychowawcza. 
4) Poradnictwo dla rodziców i opiekunów w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-

wychowawczych. 
5) Współpraca z MOPR, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie finansowania obiadów 

szkolnych, pomocy materialnej, organizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych. 
6) Realizowanie zadań szkoły związanych z organizacją pomocy w formie: dofinansowania 

podręczników, stypendiów socjalnych, stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia sportowe. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku 
1) Zajęcia pozalekcyjne. 
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Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) „Skrzydła” – wspieranie uczniów i rodziców w potrzebach związanych z edukacją. Uczenie 

gospodarowania posiadanymi środkami oraz dofinansowywanie zajęć dodatkowych. 
2) „Czy słowa są oknami czy ścianami” z programu Porozumienie w szkole z modelu „Porozumienie 

bez Przemocy” – ucz. kl. I-VI; przeciwdziałanie przemocy i agresji, budowanie empatycznej 
komunikacji. 

3)  Uczniowie kl. III  uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy straży miejskiej w Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego w ramach programu 
Wychowania Komunikacyjnego. 

4) Bezpieczna droga do szkoły – zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 

5) Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze – zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone 
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

6) Uwaga na obcych – zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej. 

7) Wychowanie komunikacyjne – zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej  

8) Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” – współpraca z Powiatową Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczną; propagowanie zdrowego trybu życia. 

9) Program „Szkoła dobrego wyboru” – propagowanie zdrowego trybu życia. 
10) Program „Napełnij worek świętego Mikołaja” – uczenie dzieci wzajemnej pomocy, wspieranie 

rodzin w zakresie materialnym, rzeczowym. 
11) Świąteczna zbiórka żywności we współpracy z Bankiem Żywności i szkołami znajdującymi się 

w rejonie szkoły. 
12) Program socjoterapeutyczny „Podróż w poszukiwaniu samego siebie” – poznawanie swoich 

mocnych i słabych stron, uczenie się porozumiewania się bez przemocy i rozwiazywania 
konfliktów. 

13) Program integracyjno-adaptacyjny „Nie jestem sam” kl. I – program wspierający uczniów na 
starcie szkolnym, budowanie umiejętności bycia w grupie. 

14) Cyberprzemoc – zagrożenia w sieci, jak ich uniknąć, odpowiedzialne korzystanie z internetu przy 
współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem „ETAP”. 

15) Uzależnienie od komputera – mechanizmy uzależnień, jak mądrze korzystać z komputera przy 
współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem „ETAP”. 

16) Odpowiedzialność prawna nieletnich – przy współpracy ze Strażą Miejską. 
17) Moje bezpieczne wakacje – przy współpracy ze Strażą Miejską. 
18) Wyprawka szkolna – PCK i prywatny darczyńca, mieszkaniec osiedla Starosielce – wsparcie 

materialne rodzin na początku roku szkolnego.  
19) Finansowanie i dofinansowanie obiadów – PCK i Monar. 
20) Jestem odblaskowy organizowanym przez Straż Miejską w Białymstoku – zajęcia z uczniów kl.I-III. 
21) Piknik rodzinny – z inicjatywy rady rodziców i nauczycieli, integrowanie szeroko rozumianej 

społeczności szkolnej, gry, zabawy, koncert muzyczny, pokaz pracy straży pożarnej oraz 
zaprezentowanie funkcji wozu. 

22) Ekumeniczne spotkanie wigilijne – koncert kolęd różnych wyznań chrześcijańskich. 
23) Uczestnictwo uczniów w licznych kołach zainteresowań, zwłaszcza kształcących zdolności 

artystyczne – koło teatralne, plastyczne, gitarowe, chór szkolny. 
24) Program „Warzywa i owoce w szkole”. 
25) Program „Szklanka mleka”. 
26) Uroczystości szkolne – np. ślubowanie klas pierwszych, czwartych, święto szkoły, uroczystości 

związane z rocznicami świąt państwowych i szkolnych – pomoc rodziców w przygotowaniach, 
organizacji, przebiegu. 

27) Prelekcje dla rodziców – wykłady dotyczące podnoszące umiejętności wychowawcze rodziców, 
ukierunkowane na rozwój dziecka i rodziny. 

28) Szlachetna Paczka – program ogólnopolski. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku 
1) Stała współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy rodzinie, 

poradniami specjalistycznymi. 
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2) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 
3) Projekt Erasmus+ „Smart school & creative teachers” – specjalne potrzeby edukacyjne. 
4) Innowacja pedagogiczna z zastosowaniem metody CLIL w matematyce, biologii, języku polskim 

i godzinie wychowawczej. 
5) Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych w szkole. 
6) Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Akademia Przyszłości” skierowanego do uczniów zmagających się 

z trudnościami w nauce, pochodzącymi z rodzin niezamożnych. 
2) Realizacja programu „Skrzydła” i „Dwa talenty” w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji 

Białostockiej. 
3) Realizacja projektu „Wakacyjna szkoła” w ramach współpracy z Fundacją Dialog. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku  
1) Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające uzdolnienia uczniów (chór, zespół taneczny, teatrzyk, origami, 

koło plastyczne, koło robótek ręcznych, koła językowe, wolontariat, kodowanie). 
2) Udział w projekcie „Talenty XXI wieku”. 
3) Zajęcia rewalidacyjne. 
4) Zajęcia terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze. 
5) Zajęcia logopedyczne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  
1) Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań. 
2) Tutoring. 
3) Innowacje pedagogiczne. 
4) Realizacja programu Poprawy Czytelnictwa. 
5) Organizacja zajęć kreatywnych dla uczniów. 
6) Programy autorskie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Zajęcia wyrównawcze. 
2) Zajęcia rozwijające uzdolnienia – SKS, wolontariat, koła zainteresowań. 
3) Zajęcia logopedyczne. 
4) Stypendia socjalne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów. 
2) Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawnych poprzez 

indywidualizacje pracy z uczniem w trakcie bieżącej pracy na lekcjach, udzielane porad  
i konsultacji psychologiczno-pedagogicznej. 

3) „Program zwiększenia efektywności wychowawczej”. 
4) „Program zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów „Spróbuję, poradzę sobie”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 
3) Zajęcia sportowe w ramach SKS. 
4) Język polski dla obcokrajowców. 
5) Realizacja projektu "Mądrość i zdrowie największym bogactwem" – przedsięwzięcia edukacyjno-

wychowawcze, warsztaty, doposażenie pracowni. 
6) Realizacja projektu "Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP 4" – zajęcia dodatkowe dla 

uczniów, wycieczki. 
7) Zgłaszanie i przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w różnego rodzaju konkursach 

(sukcesy uczniów na różnych szczeblach konkursów). 
8) Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.  
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9) Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę na rzecz dzieci zaniedbanych 
wychowawczo (Policja, MOPR, PPP nr 1). 

10) Konsultacje dla rodziców – pedagog, psycholog, nauczyciele, specjaliści z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 1. 

11) Diagnoza uczniów: ryzyko dysleksji, program „Widzę", program „Słyszę" – przy współpracy z PPP 
nr 1 w Białymstoku. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku 
1) Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
2) Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, projektach e-twinning. 
3) Udział w projekcie „Talenty XXI wieku”. 
4) Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. 
5) Udział w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. 
6) Organizacja Szkolnego Dnia Talentów. 
7) Lekcje w instytucjach kultury, banku, sądzie. 
8) Pomoc rodzinom w uzyskiwaniu stypendium szkolnego, o charakterze motywacyjnym za bardzo 

dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, typowanie uczniów do stypendiów – za wyniki 
w nauce lub osiągnięcia sportowe Prezydenta Miasta. 

9) Organizowanie dożywiania finansowanego przez MOPR oraz z programu osłonowego. 
10) Współpraca z Caritas, MOPR, włączenie potrzebującej rodziny do programu „Szlachetna paczka”. 
11) Organizowanie zajęć zgodnych z potrzebami uczniów, projektów edukacyjnych, udział 

w wolontariacie, udział pedagoga w grupach roboczych organizowanych przez MOPR 
w Białymstoku. 

12) Zapewnienie dostępu do biblioteki, świetlicy, pracowni multimedialnej w godzinach 
popołudniowych. 

 
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych. 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki. w Białymstoku  
1) Program „Akademia Przyszłości”. 
2) Organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 
3) Realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych „Akademia Liderów Społeczności Lokalnych”, 

„Dobro to norma – bądź normalny”. 
3) Wdrażanie innowacji pedagogicznych „Zdrowo – kolorowo” oraz ,,Pomagamy z pasją!”. 
4) Program „Wychowawca Podwórkowy”,. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św, Jana Pawła II w Białymstoku 
1) Żyj zdrowo i wesoło – zachęcanie do zdrowego stylu życia. 
2) Szkoła z zasadami – wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad społecznych. 
3) Znajdź właściwe rozwiązanie - zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkoły. 
4) Cyberprzemoc – przestrzeganie uczniów przed niepotrzebnymi i niebezpiecznymi działaniami 

w Internecie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku  
1) Zajęcia terapeutyczne. 
2) Zajęcia wspierające kompetencje społeczno- emocjonalne. 
3) Wsparcie rodziny w załatwianiu formalności związanych z opieką medyczną, socjalną, urzędową. 
4) Zajęcia z doradztwa zawodowego. 
5) Pomoc materialna i rzeczowa. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku  
1) Oddziały integracyjne. 
2) Dowóz uczniów niepełnosprawnych. 
3) Wyposażenie w pomoce dydaktyczne 2 sal (chemiczno-fizyczna, geograficzno-biologiczna). 
4) Wsparcie dzieci uzdolnionych i zaniedbanych wychowawczo w ramach zajęć rozwijających 

uzdolnienia szkolnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Szkoła Podstawowa  Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  im Świętej Jadwigi Królowej Polski 

w Białymstoku 

1) Zajęcia matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, muzyczne, informatyczne dla uczniów 
uzdolnionych. 

2) Festiwal Integracyjny „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” –impreza o zasięgu miejskim 
integrująca uczniów niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. 

3) Akademia Przyszłości – program mający na celu pomoc w nauce uczniom zaniedbanym 
wychowawczo. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych. 
2) Udział dzieci uzdolnionych sportowo oraz niepełnosprawnych w olimpijce. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Szczególna opieka nas uczniami niepełnosprawnymi. 
2) Objęcie uczniów rewalidacją. 
3) Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia (origami, koło teatralne, zajęcia taneczne itp.), 

korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne.  

4) Udział w projekcie dzieci uzdolnionych muzycznie. 
5) Współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi. 
6) SKS-y, zajęcia tenisa stołowego i kajakarstwo. 
 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. 
2) Stypendia socjalne. 
3) Innowacje pedagogiczne. 
4) Międzynarodowe wymiany uczniowskie. 
5) Diagnoza potrzeb ucznia. 
6) Aktualizacje programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. 
7) Wdrażanie nowych technologii informacyjnych. 
8) Edukacja rodziców. 
9) Praca z uczniem zdolnym. 
10) Praca z uczniem słabym. 
11) Indywidualizacja nauczania. 
12) Programy indywidualne dla uczniów zdolnych. 
13) Liczne koła zainteresowań. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Koła zainteresowań. 
2) Wyjazdowe obozy naukowe z informatyki (ilocampy). 
3) Współpraca z organizacjami młodzieżowymi, np. harcerzami. 
4) Prelekcje i prezentacje dla rodziców o tematyce cyberprzemocy oraz profilaktyki uzależnień. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. 
2) Stypendia socjalne. 
3) Innowacje pedagogiczne. 
4) Międzynarodowe wymiany uczniowskie. 
5) Diagnoza potrzeb ucznia. 
6) Aktualizacje programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. 
7) Wdrażanie nowych technologii informacyjnych. 
8) Edukacja rodziców. 
9) Praca z uczniem zdolnym. 
10) Praca z uczniem słabym. 
11) Indywidualizacja nauczania. 
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12) Programy indywidualne dla uczniów zdolnych. 
13) Liczne koła zainteresowań. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Organizacja nauczania indywidualnego. 
2) Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania ucznia niepełnosprawnego. 
3) Organizacja pomocy materialnej dla ucznia w trudnej sytuacji bytowej i rodzinnej. 
 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
5) W trakcie roku 2019 odbywały się zajęcia wyrównawcze z przedmiotów warunkujących zdanie 

matury: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego. 
6) Zaproponowano zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. 
7) Zorganizowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze zdiagnozowanymi 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysortografią, dysleksją oraz dysgrafią). 
8) Informowano rodziców uczniów niepełnosprawnych: o możliwości skorzystania z rządowego 

programu „Wyprawka szkolna” – dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i książek 
pomocniczych; o możliwości skorzystania z programu „Dofinansowania zakupu i wydruku 
podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących”. 

9) Informowano rodziców o możliwości skorzystania ze stypendiów dla rodzin w trudnej sytuacji 
finansowej. 

10) Organizowano wsparcie uczniów z rodzin pozostających w trudnej sytuacji finansowej. 
11) W stosunku do uczniów ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

indywidualizowano nauczanie zgodnie z zaleceniami określonymi w opiniach poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, dostosowywane były wymagania edukacyjne. 

12) Zapewniono wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniom mającym orzeczenia 
o  niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadających opinię 
psychologiczno-pedagogiczną. 

13) Zorganizowano również dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego 
zgodnie z odpowiednimi komunikatami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

14) Organizowano zajęcia przygotowujące zainteresowanych uczniów do olimpiad i konkursów. 
15) Uczniowie IV LO wzięli udział w zbiórce charytatywnej na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”, organizującej program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne uzdolnionej 
młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku  
1) Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów. 
2) Objęcie opieką i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych 

poprzez indywidualizację pracy w trakcie bieżącej pracy na lekcjach, dostosowanie warunków  
i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, porady i konsultacje psychologiczno-
pedagogiczne, realizację indywidualnego nauczania. 

3) Udział uczniów i uczennic w zajęciach rozwijające kompetencje kluczowe, cyfrowe, umiejętności 
społeczne w ramach realizowanego projektu „Kształcenie w V LO– inwestycją w rozwój” (EFS RPO 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020). 
 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Wyprawka szkolna. 

VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Indywidualna opieka pedagogiczna, psychologiczna i dydaktyczna. 
2) Współpraca ze Stowarzyszeniem „Droga” (zbiórka słodyczy, przygotowanie paczek), Domem 

Samotnej Matki. 
3) Współpraca z Domem Dziecka w Krasnym. 
4) Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych u uczniów posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
5) Ubieganie się o stypendia dla młodzieży uzdolnionej. 
6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły. 
7) Realizacja zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 
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8) Systematyczna współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę w jej 
funkcjach opiekuńczych i wychowawczych. 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Akcje charytatywne podejmowane przez Szkolny Wolontariat na rzecz osób chorych 

i  niepełnosprawnych – stała współpraca z Fundacją „Pomóż im”, Bankiem Żywności i Caritas. 
2) Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych. 
3) Organizacja/współorganizacja konkursów: Polska Piastowska, Kontynenty Świata, Olimpiada 

Języka Angielskiego. 
4) Współpraca z białostockimi uczelniami wyższymi: udział młodzieży w wykładach, laboratoriach 

i  zajęciach warsztatowych, dniach otwartych uczelni. 
5) Udział młodzieży w inicjatywach miejskich i uczelnianych, takich jak: Festiwal Nauki, Studiuj 

z nami, Dzień na Politechnice Białostockiej. 
6) Prowadzenie kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do matury. 
7) Prowadzenie indywidualnych konsultacji i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 
8) Dostosowanie metod nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Organizacja nauczania indywidualnego w Ośrodku METANOIA. 
2) Organizacja kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, konsultacji dla maturzystów. 

 
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY – realizacja wymaganych działań, 

dopasowanie tematyki zajęć do potrzeb uczniów, stała ewaluacja pracy wychowawczej. 
2) Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 

28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

3) Wieloobszarowa diagnoza klas pierwszych (m.in. kwestionariusze osobowe, diagnoza zdrowotna 
i sprawnościowa, diagnoza psychologiczno-pedagogiczna klas i uczniów pod kątem specjalnych 
potrzeb edukacyjnych). 

4) Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców – szkolenia i praca  
w ramach Zespołu Doskonalenia Pracy Wychowawczej XILO: systematyczne spotkania dyrekcji, 
psychologa i pedagoga, współpraca z wychowawcami klas; szkolenie ZDPW oraz dla chętnych 
nauczycieli i rodziców „Dorosły – dobrym coachem w  życiu nastolatka – elementy psychologii 
pozytywnej w edukacji” w dn. 4.06.19 r. 

5) Szkolenia Rady Pedagogicznej. 
6) Działalność Ośrodka Kariery XILO – doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne oraz zajęcia ze 

specjalistami. 
7) Szkolenia dla grupy doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez MODM 

w  Białymstoku. 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Współpraca ze Stowarzyszeniem Droga. 
2) Stypendia motywacyjne. 
3) Współpraca z kuratorami i Zespołami Interdyscyplinarnymi. 
4) Organizacja nauczania indywidualnego oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych. 
 

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Stypendia motywacyjne Dyrektora ZSHE. 
2) Upowszechnianie informacji o różnego typu stypendiach oraz pomoc w wypełnianiu wniosków. 
3) Umożliwianie młodzieży z terenów wiejskich zdobycia wykształcenia oraz zamieszkania na czas 

nauki w Internacie ZSHE (zapewnienie całodobowej profesjonalnej opieki oraz wyżywienia). 
4) Nagrody dla uczniów za 100% frekwencję. 
5) Podejmowanie działań interwencyjnych. 
6) Organizacja pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
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7) Prowadzenie kół rozwijających zainteresowania uczniów. 
8) Opracowywanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla 

uczniów. 
9) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 
10) Przeprowadzenie badań ankietowych, diagnozujących całościowo środowisko szkolne. 
11) Zajęcia dla uczniów z doradztwa i preorientacji zawodowej. 
12) Indywidualne konsultacje pedagogiczne. 
 
Zespół Szkół Budowlano- Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Udział 24 uczniów w projekcie „Technika dla natury” w ramach programu PO WER (praktyki 

zawodowe w Hiszpanii). 
2) Organizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uwzględnianie zaleceń 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
3) Organizacja pomocy materialnej uczniom – współpraca z MOPR, PCK. 
4) Stypendia naukowe dla 20 uczniów w ramach projektu EFS ,,Wiemy więcej – budujemy więcej”.  
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku  
1) Nie rezygnuj-zostań. 
2) Egzamin zawodowy bez lęku. 
 
Zespół Szkół Technicznych im gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 
2) Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. 
3) Udział uczniów w działalności kół zainteresowań: „Kulinarne Abrakadabra”, Koło miłośników 

intarsji, Koło miłośników pirografii, Koło aranżacji wnętrz, Koło historyczne, Koło szachowe, Koło 
Młodego instruktora, Koło młodego wynalazcy, Koło miłośników kultury i turystyki, Koło 
Wolontariatu, Koło miłośników rzeźby, Koło młodego przedsiębiorcy. 

4) Zajęcia sportowe: boks i strzelectwo sportowe. 
5) Objęto pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów posiadających opinie i z orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznych oraz uczniów przejawiających trudności w nauce i mających 
problemy emocjonalne poprzez: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, porady i konsultacje 
indywidualne uczniów z pedagogiem/psychologiem, zajęcia rewalidacyjne, warsztaty w zespołach 
klasowych, konsultacje z rodzicami, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

6) Organizacja Młodzieżowej Debaty „Białystok – miasto młodych” z udziałem młodzieży ZST oraz 
przedstawicieli władz samorządowych oraz radnych we współpracy z Fundacją Laboratorium 
Badań i Działań Społecznych SocLab w Białymstoku. 

7) Udział w XVI zbiórce żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!” w ramach akcji Caritas. 
8) Udział w akcji Kilometry Dobra, zorganizowanej przez Caritas Białystok. 
9) Akcja: „Sposoby efektywnego uczenia się – mnemotechniki”. 
10) Monitorowanie realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 
 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku  
1) Szkolna układanka – program wspierania motywacji oraz efektywnej pracy nad poprawą 

frekwencji uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. 
2) Wyrażam siebie i tworzę swoje życie – program rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych 

dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. 
3) Jeśli ryzyko, to tylko rozsądne – program wspierania młodzieży przejawiającej zachowania 

ryzykowne dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – promowanie kształcenia zawodowego 

i praktyk zagranicznych podczas uroczystości z okazji. 
2) Programy stypendialne; Wyprawka Szkolna 2018. 
3) Program – rozwój Banków Zadań do egzaminów zawodowych – fryzjerzy i mechatronice. 
4) Szkolny konkurs „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje 

między ludźmi”. 
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5) Konwersatorium pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące 
niepełnosprawność”. 

6) Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej poświęcone zagadnieniu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

7) Kontrakty naprawcze dla ucznia. 
8) Konkurs plastyczny „Przeczytaj namaluj”. 
9) Wolontariat szkolny na rzecz pomocy osobom potrzebującym w ramach akcji i kampanii: 

Kilometry Dobra, Świąteczne Co Nieco, Świąteczna Zbiórka Żywności, Góra Gorsza. 
10) „Moja pasja początkiem drogi do kariery”, „Turniej wiedzy o zawodach” – rozwój umiejętności 

uczniów przez udział w konkursach. 
11) Udział nauczycieli w cyklu spotkań koalicji na rzecz kształcenia zawodowego, których celem jest 

popularyzacja kształcenia zawodowego i zawodów związanych z regionem. 
12) Zwiększenie szans edukacyjnych, rozwój osobowy i zawodowy uczniów poprzez programy 

wymiany międzynarodowej – projektu ERASMUS+ POWER ,,Turystyka międzynarodowa” 
(Niemcy), Mobilność edukacyjna kluczem do drzwi kariery” (Włochy), ,,Turystyka 
w  międzynarodowej praktyce zawodowej”; Program „Szkoła KAN” praktyka zawodowa innowacją 
techniczno-technologiczna. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
2) Realizacja zajęć dodatkowych (rewalidacyjnych i specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 

terapia pedagogiczna, logopedycznych itp.). 
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, porady i konsultacje edukacyjne dla uczniów. 
4) Wsparcie rodziców. 
5) Wykorzystywanie techniki i multimediów w procesie edukacyjnym. 
6) Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie oraz maturalnych do potrzeb uczniów. 
7) Udogodnienia architektoniczne na terenie placówki (windy, podjazdy, platformy do 

przemieszczania się, oznaczenia schodów, sal – brail). 
8) Organizacja konkursów i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych. 
9) Stypendia motywacyjne. 
10) Nagrody dla uczniów za wysoką frekwencję i średnią ocen. 
11) Podejmowanie działań interwencyjnych. 
12) Organizacja pomocy rzeczowej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
13) Przeprowadzenie badań ankietowych, diagnozujących zagrożenia i sytuację wychowawczą 

uczniów. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Udział w ogólnopolskich olimpiadach technicznych, współpraca z placówkami i instytucjami 

pomocowymi, świadczącymi wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, współpraca z internatami. 
2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, koła zainteresowań. 
3) Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, akcji społecznych, charytatywnych, 

integrujących, spotkań z ciekawymi osobami, przedstawicielami pracodawców, uczelni wyższych, 
warsztatów w zakresie kompetencji społecznych. 

4) Podnoszenie kompetencji zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF. 
5) Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć wychowawczych na temat „Czynniki warunkujące 

bezpieczeństwo w szkole, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz obowiązki 
wynikające z poszanowania drugiego człowieka”. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku w Białymstoku 
1) Objęcie uczniów posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej opieką 

psychologiczno-pedagogiczną oraz zaleconymi zajęciami.    
2) Zapoznanie uczniów rodziców i nauczycieli z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

nr 2 w Białymstoku.  
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3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku – doradztwo edukacyjno 
– zawodowe (badanie predyspozycji) 

4) Rozmowy indywidualne z rodzicami podnoszące świadomość na temat wychowania, adolescencji 
i sposobów radzenia w trudnych sytuacjach.  

5) Wywiady środowiskowe. 
6) Praca w grupach interdyscyplinarnych związanych z procedurą Niebieskiej Karty. 
7) Współpraca z ośrodkami wspierającymi pracę wychowawczą szkoły (Ośrodek Terapii dla 

Młodzieży i Dorosłych ETAP, MONAR, Urząd Miasta, Komenda Miejska Policji, Poradnia 
Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, Ośrodek Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Eureka, Centrum 
Pomocy Dziecku i Rodzinie Klanza w Białymstoku, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z  Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku, Uniwersytecki 
Szpital w Białymstoku, Akademia Rodziny w Białymstoku, Sąd Rejonowy w Białymstoku, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku). 

8) Pomoc materialna – stypendia szkolne, dożywianie. 
9) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ustalanie odpowiednich form związanych 

z  danym problemem i diagnozą. 
10) Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspieranie rodziców tych uczniów. 
11) Psychoedukacja rodziców. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku 
1) Udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania – przedmiotowych, językowych, 

sportowych, artystycznych. 
2) Udział uczniów w zajęciach uzupełniających wiedzę i konsultacjach z nauczycielami. 
3) Rozwijanie postaw społecznych poprzez działania charytatywne na terenie szkoły w ramach 

Szkolnego Koła Caritas i wolontariatu. 
4) Udział uczniów klas VIII w Projekcie „Akademia Talentów” – rozwijanie zainteresowań, pomoc 

w  przygotowaniu się do egzaminu po klasie VIII. 
5) Udział uczniów w Projekcie „Talenty XXI Wieku”. 
6) Udział uczniów w Programie edukacyjno-wychowawczym Stowarzyszenia Wiosna „Akademia 

Przyszłości”. 
7) Dostosowanie warunków kształcenia do potrzeb uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego (program, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne). 
8) Diagnoza zdolności poznawczych – ukierunkowanie uczniów klas VIII w świadomym wyborze 

kierunku kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej. 
9) Uwzględnianie potrzeb dzieci z przewlekłą chorobą, uwrażliwienie innych uczniów. 
10) Zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. 
11) Rozwijanie kompetencji społecznych i przedsiębiorczości. 
12) Współpraca z kuratorami – monitorowanie sytuacji dziecka w szkole i rodzinie. 
13) Organizacja opieki pozaszkolnej we współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży 

„Stumilowy Las” Stowarzyszenia „Gniazdozbiór” Klubu „Puchatek”. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowe. 
2) Zajęcia artystyczne z elementami terapii sensorycznej. 
3) Przygotowywanie uczniów wybitnie zdolnych do konkursów przedmiotowych. 
 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 

1) Praca opiekuńczo-wychowawcza z grupami wychowawczymi. 
2) Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowanków ze specjalnymi i specyficznymi 

potrzebami. 
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3) Organizacja zajęć artystycznych i sportowych. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku 

1) Programy przesiewowe: „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię”. 

2) Program przesiewowych badań logopedycznych. 

3) Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. 

4) Profilaktyka uzależnień od nowych mediów. 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 

1) Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

2) Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3) Wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. 

4) Wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznych, w tym dotyczących uzyskania zezwolenia na 

indywidualny program lub tok nauki. 

5) Prowadzenie terapii: logopedycznej, pedagogicznej (w tym zajęcia korekcyjno- kompensacyjne), 

psychologicznej. 

6) Prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Prowadzenie kół zainteresowań: szachowe, teatralne, plastyczne, chóralne – rozwijanie uzdolnień 

dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
2) Kalkulator – zajęcia matematyczne. 
3) Mali odkrywcy – zajęcia z edukacji językowej. 
4) Laboratorium – zajęcia z dziedziny eksperymentów oraz edukacji przyrodniczej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku: 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) „Barwne motyle”. 
2) „Sensoplastyka”. 
3) Zajęcia logopedyczne. 
4) Obserwacje pedagogiczne i diagnoza gotowości szkolnej. 
5) „Sami i dzielnie” wychowanie przez pracę”. 
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku 
1) Przygotowanie dzieci zdolnych do konkursów: plastycznych, wiedzy, muzycznych, sportowych, 

recytatorskich. 
2) Prowadzenie kół zainteresowań: plastyczne, badawcze, matematyczne. 
3) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
4) Zajęcia rewalidacyjne. 
5) Gimnastyka korekcyjna. 
6) Podjęcie studiów podyplomowych – podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli – uzyskanie 

kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi ze spektrum autyzmu. 
 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku w Białymstoku 
1) Wyposażanie Sali Doświadczania Świata. 
2) Organizowanie konkursu plastyczno-technicznego „Świat dotykiem malowany” skierowanego do 

dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych kształcenia specjalnego w Białymstoku. Budzenie wiary 
u dzieci niepełnosprawnych we własne możliwości. 



33 | S t r o n a  
 

3) Udział dzieci w zajęciach wczesnego wspomagania.  
4) Indywidualne zajęcia z logopedą, psychologiem, rehabilitantem i terapeutą SI dla dzieci 

niepełnosprawnych.  
5) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Organizowanie w przedszkolu dodatkowych kół zainteresowań: koło przyrodnicze, koło plastyczne, 

koło teatralne, koło matematyczno-logiczne. 
2) Zorganizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 
3) Organizowanie zajęć indywidualnych 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 23 „Baśniowe” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Allegro”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku 
1) Koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, taneczne, Klub Odkrywców. 
2) Innowacja „Małe opowiastki – wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci trzyletnich przez czytanie 

i samodzielne tworzenie literatury.” 
3) Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne: „Emocjonalny przedszkolak”, „Cyrkowe przedszkole”, „Wiem, zdrowo 

jem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Program Wychowawczy Przedszkola Samorządowego Nr 28 w Białymstoku. 
2) Program gimnastyki korekcyjnej. 
3) Program profilaktyki próchnicy zębów „Akademia Aquafresh”. 
4) Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
5) Projekt edukacyjny „Kulturalne dzieciaki”. 
6) Program Koła Literackiego „Przedszkolaka potyczki ze słowem”. 
7) Ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa „Cała Polska czyta dzieciom”. 
8) Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wielka podróż Jasia i Małgosi”. 
9) Projekt edukacyjny IPN „Polak Mały”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) „Dziecięce spotkania z plastyką” – Program koła zainteresowań przeznaczony do realizacji  

z dziećmi 5-6-letnimi – zajęcia dodatkowe. 
2) „Mali badacze przyrody” – Program pracy koła przyrodniczo- badawczego dziećmi 4-5-6-letnimi – 

zajęcia dodatkowe. 
3) „Miłe muzykowanie”- autorski Program koła gry na flażoletach dzieciom 4-6-letnim uzdolnionym 

muzycznie – zajęcia dodatkowe. 
4) „Skaczące nutki” – autorski Program koła muzycznego dzieciom 5-6-letnim, uzdolnionymi 

muzycznie – zajęcia dodatkowe. 
5) „Magiczny świat origami” – autorski Program koła origami dzieciom 4-6-letnim, zajęcia dodatkowe 
6) „Zwinne języczki” – autorski Program profilaktyczno-terapeutyczny koła logopedycznego. 
7) „Dobrze, że jesteś” – autorski Program socjoterapeutyczny dla dzieci 5-6-letnich z przejawami 

nadpobudliwości psychoruchowej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci uzdolnionych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Program Wychowawczy Przedszkola. 
2) Pracownie edukacyjne i chór przedszkolny. 
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3) Program „Cała Polska czyta dzieciom”. 
4) Zajęcia z socjoterapii. 
5) Zajęcia szachowe. 
6) Zajęcia z tańca towarzyskiego. 
7) Innowacja pedagogiczna z „Dary zabawy – innowacja z darami Froebla”. 
8) Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „English is easy". 
9) Innowacja pedagogiczna „W świecie sztuki”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku 
1) Program działalności koła origami „Bajkowy świat origami” – rozwijanie uzdolnień plastycznych 

dzieci, usprawnianie motoryki małej. 
2) Program działalności koła plastycznego „Bliżej plastyki” – rozwijanie zainteresowania sztuką 

malarską. 
3) Indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego – indywidualne zajęcia z psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą 
rehabilitantem, terapeutą SI. 

4) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – indywidualne zajęcia z psychologiem, pedagogiem 
specjalnym, logopedą rehabilitantem, terapeutą SI. 

5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci posiadających opinię z poradni psychologiczno-
pedagogicznej – zajęcia indywidualne z nauczycielami wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. 

6) Program działalności koła „Bajkowy świat gier planszowych” – rozbudzanie zainteresowania grami 
planszowymi, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, umiejętności matematycznych. 

7) Program działalności koła „Bawimy się w teatr” – rozbudzanie zainteresowań literatura i teatrem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Organizacja projektu unijnego „Mali Aktywni” zwiększającego szanse edukacyjne przedszkola 

poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

2) Kontynuowanie pracy oddziału przedszkolnego pracującego według metody F. Froebla. 
3) „Program integracji treści z języka angielskiego z zajęciami programowymi w przedszkolu” – 

innowacja pedagogiczna. 
4) „Gimnastyka fajna sprawa” – program autorski. 
5) „Książeczki z wesołej biblioteczki” – projekt plecaczkowy. 
6) „Świat matematyki z Darami Froebla” – innowacja pedagogiczna. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
2) Praca indywidualna z dziećmi zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Prowadzenie nieodpłatnych zajęć w ramach kół zainteresowań (plastyczne, badawcze, tańca 

ludowego, teatralne, chór). 
2) Regularne prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ich 

potrzebujących. 
3) Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze zdiagnozowanymi wadami postawy. 
4) Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. 
5) Dostosowywanie metod, form i treści zajęć do możliwości intelektualno-psychicznych dziecka. 
6) Uzupełnianie bazy materialnej przedszkola wg aktualnych potrzeb wychowanków oraz trendów 

edukacyjnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 
2) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
3) Opracowanie i realizacja programu pracy z dziećmi zdolnymi. 
4) Nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych. 
 

https://www.ps31.bialystok.pl/baza/podstrony/innowacje_pedagogiczne/Innowacja_Angielski_-_P._Faszcza_2019_na_strone.pdf
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Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Projekt unijny „Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość”. 
2) Działalność przedszkolnych kół zainteresowań; Klubik gier planszowych, Koło sportowe. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka  w Białymstoku 
1) Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi: publicznymi (nr 1 i nr 2 

w Białymstoku), niepublicznymi (Alter, Mentor, Błękitny Delfin, Axon) i innymi specjalistycznymi 
podmiotami leczniczymi oraz MOPR (uczestniczenie w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych 
w ramach Niebieskiej Karty), Asystentem Rodziny, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Droga, 
Krajowym Towarzystwem Autyzmu. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Koła zainteresowań: warcabowe, plastyczne, origami, informatyczne, teatralne, taneczne, 

regionalne. 
2) Gimnastyka korekcyjna. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku: 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Allegro”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Organizacja 2 konkursów o zasięgu miejskim (plastyczne i muzyczny) – cyklicznie. 
2) „Model absolwenta przedszkola” – opracowanie broszury dla rodziców dotyczącej gotowości 

szkolnej – cyklicznie. 
3) Organizacja kółek zainteresowań dla dzieci. 
4) Organizacja zajęć dodatkowych o charakterze sportowym, artystycznym. 
5) Zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym prowadzone w toku codziennej pracy przez 

nauczycieli z dziećmi mikrodeficytami rozwojowymi. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych. 
2) Uczestnictwo dzieci w zajęciach z logopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą umiejętności 

społecznych, w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. 
Przedszkole Samorządowe Nr 65w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – objęcie pomocą  dzieci z potrzebami edukacyjno-

rozwojowymi. 
2) Praca wyrównawcza w grupie. 
3) Przedszkolne koła zainteresowań – rozwijanie uzdolnień dzieci. 
4) Udział dzieci w konkursach, festiwalach, przeglądach. 
5) Organizacja wewnątrzprzedszkolnych konkursów celem zwiększenia szans prezentacji uzdolnień  

i możliwości dzieci. 
6) Praca wyrównawcza oraz z dzieckiem zdolnym we wszystkich grupach przedszkolnych – udzielanie 

dzieciom niezbędnego wsparcia. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Terapia logopedyczna, Badanie gotowości szkolnej. 
2) Obserwacje młodszych dzieci. 
3) Badania przesiewowe z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku 
1) Pomóż mi to zrobić samodzielnie – Program twórczej aktywności. 
2) Projekt Edukacji Fundamentalnej – wspieranie rozwoju dzieci. 
3) Wesołe zabawy Sówki Madrej Główki – projekt dydaktyczny wspierający rozwój intelektualny 

dzieci. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku 
1) Rozwijanie zainteresowań dzieci w ramach kół zainteresowań działających w przedszkolu 

(plastyczne, origami, teatralne, informatyczne). 
 

Przedszkole Samorządowe Nr76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) „Program pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie” – koło plastyczne. 
2) „Entliczek-Pentliczek” – koło teatralne. 
3) „Podlaskie nutki” – zespół taneczny. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Kontynuacja w/w działań, imprez przedszkolnych , konkursów podejmowanych cyklicznie. 
2) Kontynuacja zajęć dodatkowych opłacanych przez organ prowadzący. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Diagnozowanie i obserwowanie dzieci w celu podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych. 
2) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w trakcie pracy bieżącej dzieciom wymagającym wsparcia. 
3) Koła zainteresowań dla dzieci zdolnych. 
4) Terapia pedagogiczna na podstawie orzeczeń poradni. 
5) Terapia logopedyczna na podstawie orzeczeń poradni 
6) Plan wspomagania nauczycieli poprzez zaplanowane szkolenia dotyczące wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci. 
7) Spotkanie indywidualne nauczycielek z rodzicami dzieci wymagających wspomagania w celu 

ustalenia strategii postępowania. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku 
1) „Potrzebujemy siebie nawzajem” – innowacja pedagogiczna.  

 
Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku 
1) Działania realizowane w ramach kół zainteresowań (koło rozrywek umysłowych „Mądre sówki”, 

teatralne „Bajeczka”, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z wadami na 
podstawie programu „Gimnastyka dla smyka” oraz chór „Rozśpiewane nutki”) i pracowni 
tematycznych rozwijających uzdolnienia dzieci (origami „Małe origami”, muzyczno-taneczne 
„Pląsik”, muzyczno-rytmiczne „Tuputan” (od września 2019) „Kodowanie na dywanie Tuputanie”, 
przyrodniczo-ekologiczne „Mali strażnicy przyrody”, „Zaczarowane koło”. 

2) Realizacja projektów edukacyjnych „Mali patrioci”, „Nasza Ziemia-planeta zielona”, „Bezpieczne 
wakacje”, „Wychowanie przez czytanie”; „Kreatywny Przedszkolak”, „Piękna Nasza Polska Cała” 
„Kodowanie na dywanie Tuputanie”, „Mali Strażnicy Przyrody , „Gimnastyka dla smyka”. 

3) Program adaptacyjny „Razem bawić się weselej”. 
4) Realizacja programu profilaktyki agresji „Spotkania z Leonem”. 
5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w toku bieżącej pracy w formie indywidulanej 

lub zespołowej dla dzieci (zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne, konsultacje logopedyczne). 
6) Uroczystości ,imprezy przedszkolne integrujące środowisko przedszkolne. 
7) Akcje charytatywne „Światełko dla poległych”, zbiórka nakrętek dla Zuzi, „Pola nadziei”, „Góra 

Grosza”. 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Zajęcia rozwijające zainteresowania – po zdiagnozowaniu zainteresowań uczniów została 

przygotowana oferta zajęć pozalekcyjnych poszerzająca wiadomości i umiejętności zawarte 
w podstawie programowej. 

2) Zajęcia wyrównawcze. 
3) Praca wychowawcza skierowana na integrację klasy i rozwój osobowy uczniów. 
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Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Koła zainteresowań. 
3) Zajęcia wyrównywania wiedzy. 
4)  Stypendia naukowe. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
2) Współpraca z Poradnią Zaburzeń Emocjonalnych Dzieci i Młodzieży. 
3) Współpraca z Stowarzyszeniem Droga. 
4) Współpraca z Placówką Wsparcia Dziennego „Stumilowy Las”. 
 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku  
1) Współpraca z rodzicami uczniów wspólne poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów. 
2) Współpraca z MOPR i kuratorami rodzinnymi. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku.  
4) Podjęcie przez nauczycieli studiów podyplomowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku  
1) Udział uczniów w wolontariacie szkolnym i angażowanie do działań w środowisku lokalnym. 
2) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla 10 uczniów. 
3) Innowacja pedagogiczna Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. 
4) Program Ogólnopolski „Podaj Dobro Dalej” Fundacji Heleny Kmieć przy współpracy z Fundacja 

DIALOG i zatrudnienie asystenta wielokulturowego. 
5) Warsztaty wielokulturowe „Różnice kulturowe i religijne” we współpracy z Fundacja MultiOcalenie. 
6) Projekt „Aktywny Białystok” we współpracy z Fundacją Perspektywa Obywatelska w Warszawie. 

Dzięki projektowi uczniowie cudzoziemscy mieli dodatkowe lekcje języka polskiego jako obcego  
w kl. I-III i IV-VIII oraz zajęcia wyrównawcze w kl. I-III i IV-VIII. 

 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych. 
2) Bogata oferta zajęć dla uczniów zdolnych (koła zainteresowań). 
3) Wnioskowanie do Prezydenta Miasta Białegostoku o przyznanie stypendiów za osiągnięcia  

w nauce i w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym. 
4) Udział w wielu konkursach o zasięgu szkolnym, pozaszkolnym (miejskim, wojewódzkim, 

międzynarodowym), bogata oferta konkursów, motywowanie uczniów do udziału, 
przygotowywanie do konkursów. 

5) W szkole funkcjonują klasy muzyczne „Śpiewająca klasa” w ramach innowacji pedagogicznej (klasy 
od I do VI). 

 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
1) Objecie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży uzdolnionej, niepełnosprawnej 

oraz wyrównanie szans zaniedbanych wychowawczo (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła 
zainteresowań, rewalidacja, zajęcia specjalistyczne i inne). 

2) Diagnoza potrzeb uczniów. 
3) Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym. 
 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania (koło 

kulinarne, florystyczne, modelarskie, robotyka, fotograficzne, chemiczne) w Laboratorium 
Młodego Mistrza i Odkrywcy „EUREKA”. 

2) Klasy II i III realizują innowację – klasa Montessori. 
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Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Zajęcia rozwijające zainteresowania. 
3) Realizacja innowacji pedagogicznych. 
4) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 
5) Praca wychowawcza skierowana na integrację klasy i rozwój osobowy uczniów. 
6) Zajęcia rozwijające kreatywność w klasach II, III, VI, VII, VIII. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (1 uczeń). 
2) Organizacja klas integracyjnych. 
3) Organizacja klas specjalnych dla dzieci z autyzmem i z wadą słuchu. 
4) Organizacja nauczania indywidualnego. 
5) Organizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: logopedia, Trening Umiejętności 

Społecznych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka 
polskiego i matematyki, zajęcia specjalistyczne Metodą Tomatisa, zajęcia specjalistyczne Metodą 
EEG Biofeedback, zajęcia z surdopedagogiem, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia 
psychoedukacyjne z psychologiem, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna. 

6) Organizacja zajęć rewalidacyjnych. 
7) Dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych i ich wyposażenie  

w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
8) Prowadzenie różnych zajęć  dla uczniów uzdolnionych: zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

zainteresowania i zdolności, udział uczniów w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach, 
współpraca z uczelniami (Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika 
Gdańska, Uniwersytet Szczeciński) oraz instytucjami tj. Polskie Towarzystwo Matematyczne, Koło 
Miłośników Gier.  

9) Współpraca z rodzicami. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Zespoły wyrównywania wiedzy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. 

 
 Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku  
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom i rodzicom. 
2) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 
3) Profilaktyka wychowawcza. 
4) Poradnictwo dla rodziców i opiekunów w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-

wychowawczych. 
5) Współpraca z MOPR, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie finansowania obiadów 

szkolnych, pomocy materialnej, organizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych. 
6) Realizowanie zadań szkoły związanych z organizacją pomocy w formie: dofinansowania 

podręczników, stypendiów socjalnych, stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia sportowe, 
zespoły korekcyjno-kompensacyjne. 

 
Szkoła Podstawowa nr 19 im Mieszka I 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Włączenie uczniów uzdolnionych do zajęć rozwijających uzdolnienia. 
3) Umożliwieniem uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego udziału w zajęciach rewalidacyjnych. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku 
1) Wsparcie uczniów niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych. 
2) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
3) Odkrywanie zasobów ucznia zdolnego i pomoc w jego rozwoju, indywidualizacja pracy z uczniem, 

wspieranie zdolności i talentów uczniów. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku 
1) Stała współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy rodzinie, 

poradniami specjalistycznymi. 
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1) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 
2) Projekt Erasmus+ „Smart school & creative teachers” – specjalne potrzeby edukacyjne. 
3) Innowacja pedagogiczna z zastosowaniem metody CLIL w matematyce, biologii, języku polskim 

i godzinie wychowawczej. 
4) Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych w szkole. 
5) Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Akademia Przyszłości” skierowanego do uczniów zmagających się 

z trudnościami w nauce, pochodzącymi z rodzin niezamożnych. 
2) Realizacja programu „Skrzydła” i „Dwa talenty” w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji 

Białostockiej. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku  
1) Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające uzdolnienia uczniów (chór, zespół taneczny, teatrzyk, origami, 

koło plastyczne, koło robótek ręcznych, koła językowe, wolontariat, kodowanie). 
2) Udział w projekcie „Talenty XXI wieku”. 
3) Zajęcia rewalidacyjne. 
4) Zajęcia terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze. 
5) Zajęcia logopedyczne. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  
1) Realizacja programu „Strażnicy uśmiechu”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Działania Szkolnego Koła Wolontariatu – pomoc młodszym kolegom i koleżankom w lekcjach 

 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawnych poprzez 

indywidualizacje pracy z uczniem w trakcie bieżącej pracy na lekcjach, udzielane porad  
i konsultacji psychologiczno-pedagogicznej. 

 
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Współpraca z placówkami pomocowymi z terenu miasta Białystok: Eleos, Caritas, MOPR, PCK. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku  
1) Zajęcia terapeutyczne. 
2) Zajęcia wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne. 
3) Wsparcie rodziny w załatwianiu formalności związanych z opieką medyczną, socjalną, urzędową. 
4) Zajęcia z doradztwa zawodowego. 
5) Pomoc materialna i rzeczowa. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych: sportowych, artystycznych, informatycznych, artystycznych, 

przedmiotowych i innych, w których biorą udział uczniowie z niepełnosprawnością, uzdolnieni 
i inni. 

2) Kontynuacja prowadzenia klas sportowych. 
3) Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych turniejów w koszykówce dziewcząt i chłopców. 
4) Organizacja turnieju szkolnego klas I-III „Olimpijka”. 
5) Udział uczniów w konkursach i organizacja wojewódzkich, miejskich i szkolnych konkursów 

między innymi: „Świat oczami młodych”, „Nieznane podania legendy, klechdy Podlasia”, „Jesienne 
skarby”, „Polska moja ojczyzna”, „Anioły, aniołki, aniołeczki”, „Polska Moja Ojczyzna”, „Alfik 
Humanistyczny i Matematyczny, „Mistrz Kaligrafii”, „Kocham Cię moja Ojczyzno”, „Mistrz 
pięknego czytania”. 

6) Akcja „Narodowe czytanie polskich nowel”. 
7) Realizacja projektu „Origami – nauka przez zabawę”  – zajęcia rozwijające zdolności uczniów oraz 

kształtujące umiejętność pracy w zespole. Organizacja Święta Origami i Konkursu Mistrz Origami. 
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8) Udział w projekcie ERASMUS. 
9) Realizacja w szkole cyklicznych projektów edukacyjnych typu: Tydzień z Książką i Mediami Tydzień 

z Ekologią, Tydzień z Matematyką. 
10) Rozwijanie idei wolontariatu poprzez działanie Szkolnego Koła Wolontariatu organizowanie 

różnorodnych akcji pomocowych. 
11) Rozwijanie zdolności wokalnych poprzez organizację zajęć zespołu wokalnego, udział zespołu 

w konkursach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.  

12) Organizowanie imprez okolicznościowych patriotycznych w których uczniowie prezentują swoje 
umiejętności np. Święto Szkoły, Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości, Jasełka, Misterium 
Wielkanocne. 

13) Realizacja zajęć pozalekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej rozwijających uzdolnienia uczniów oraz 
zajęć pozalekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej z zakresu przezwyciężania trudności uczniów. 

14) Organizacja oddziałów integracyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością, zapewniając tym 
samym dostępność kształcenia dla wszystkich uczniów.  

15) Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych przez uczniowie 
z niepełnosprawnością, opracowanych przez Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 
które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości tych uczniów. Programy zawierają 
cele, formy i metody pracy z uczniem dostosowane do jego możliwości, zakres dostosowania 
środków dydaktycznych, zakres zintegrowanych działań nauczycieli.  

16) Prowadzenie zajęć specjalistycznych; terapia pedagogiczna, logopedyczna, surdoterapia, 
socjoterapia. 

17) Zorganizowanie Pikniku Integracyjnego dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-
pedagogiczną. 

18) Zorganizowanie imprezy „Mamo tato pobudź moje zmysły”. 
19) Udzielanie systematycznych porad rodzicom i opiekunom w zakresie rozwiązywania problemów 

osób niepełnosprawnych, kierowanie (sugerowanie) rodzicom konieczność badań 
specjalistycznych. 

20) Zorganizowanie spotkanie Grupy Wsparcia „Jak pogodzić się z niepełnosprawnością własnego 
dziecka”. 

21) Wykłady dla rodziców: między innymi: „Jak wspierać motywację dziecka do nauki”, „Przyczyny 
zachowań ryzykownych”, prowadzenie zakładki na stronie internetowej „Terapeuci radzą”. 

22) Warsztaty dla rodziców „Komunikacja rodzic- dziecko”, „Rozwijanie samodzielności u dziecka”, 
„Zachowania trudne”. 

23) Rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami np. Stowarzyszeniem „Jeden Świat”, Poradnią 
dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem AKSON, Krajowym Towarzystwem Autyzmu w Białymstoku 
i innymi. 

24) Obchody „Miesiąca wiedzy na temat autyzmu”. Zorganizowano Dzień Świadomości Autyzmu, 
przygotowano ulotkę informacyjną „Autyzm – nie jesteś sam”, przygotowano gazetkę „Autyzm 
bliżej nas”, zorganizowano międzyszkolny konkurs plastyczny „Autyzm to niebieski świat wokół 
nas”. 

25) Organizacja „Pikniku Integracyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością i objętych pomocą 
psychologiczno- pedagogiczną”. 

26) Podnoszenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z osobami niepełnosprawnym, 
szczególnie uzdolnionymi i ze środowisk zaniedbanych przez nauczyciele poprzez systematycznie 
uczestniczenie konferencjach, szkoleniach i warsztatach. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży we współpracy ze Stowarzyszeniem DIALOG. 
2) Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów i ich rodzin podczas pandemii. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Dodatkowe zajęcia kształtujące kreatywność, koła zainteresowań, zajęcia rewalidacyjne. 
2) Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych. 
3) Realizacja Projektu „Matematyka w kreatywnych grach” w ramach Programu Erasmus+. 
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Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Szczególna opieka nas uczniami niepełnosprawnymi. 
2) Objęcie uczniów rewalidacją. 
3) Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia (origami, koło teatralne, zajęcia taneczne itp.), 

korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne. 

4) Udział w projekcie dzieci uzdolnionych muzycznie. 
5) Współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi. 
6) SKS-y, zajęcia tenisa stołowego i kajakarstwo. 

 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. 
2) Stypendia socjalne. 
3) Innowacje pedagogiczne. 
4) Międzynarodowe wymiany uczniowskie. 
5) Diagnoza potrzeb ucznia  
6) Aktualizacje programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. 
7) Wdrażanie nowych technologii informacyjnych. 
8) Edukacja rodziców. 
9) Praca z uczniem zdolnym. 
10) Praca z uczniem słabym. 
11) Indywidualizacja nauczania. 
12) Programy indywidualne dla uczniów zdolnych. 
13) Liczne koła zainteresowań. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Koła zainteresowań. 
2) Współpraca z organizacjami młodzieżowymi, np. harcerzami. 
3) Prelekcje i prezentacje dla rodziców. 
 

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 

1) Stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. 
2) Stypendia socjalne. 
3) Innowacje pedagogiczne. 
4) Międzynarodowe wymiany uczniowskie. 
5) Diagnoza potrzeb ucznia. 
6) Aktualizacje programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. 
7) Wdrażanie nowych technologii informacyjnych. 
8) Edukacja rodziców. 
9) Praca z uczniem zdolnym. 
10) Praca z uczniem słabym. 
11) Indywidualizacja nauczania. 
12) Programy indywidualne dla uczniów zdolnych. 
13) Liczne koła zainteresowań. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Objęcie opieką psychologa oraz pedagoga szkolnego uczniów niepełnosprawnych, uzdolnionych 

oraz z rodzin zaniedbanych wychowawczo. 
2) Kierowanie przez psychologa oraz pedagoga szkolnego dzieci potrzebujących tego do placówek 

specjalistycznych takich jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, Poradnie 
Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP”, Centrum Pomocy 
Dziecku. 
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3) Zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu doradztwa zawodowego w celu ułatwienia uczniom 
dokonania przyszłej ścieżki edukacji oraz rozwoju zawodowego. 

4) Koordynacja działań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów – wyprawka szkolna. 
5) Realizacja projektu „Filozoficzne forum aktywności społecznej” przy współpracy z Uniwersytetem 

w Białymstoku. 
6) Przyznanie uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce oraz wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym Stypendium Motywacyjnego Dyrektora Szkoły. 
 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Prowadzenie zajęć z zakresu „Efektywnej nauki – jak się uczyć” – zajęcia warsztatowe podczas 

godzin wychowawczych. 
2) Prowadzenie programu „FAS – Wieczne dziecko”. 
3) Stała współpraca ze stowarzyszeniem „Quatro” w zakresie pozyskiwania środków finansowych na 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, udział w konkursach itp. 
 

XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Kontynuacji wymaga rozpoczęty cykl zajęć ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i spoza szkoły 

oraz działania na rzecz profili klas. 
 

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Stypendia motywacyjne Dyrektora ZSHE. 
2) Upowszechnianie informacji o różnego typu stypendiach oraz pomoc w wypełnianiu wniosków. 
3) Umożliwianie młodzieży z terenów wiejskich zdobycia wykształcenia oraz zamieszkania na czas 

nauki w Internacie ZSHE (zapewnienie całodobowej profesjonalnej opieki oraz wyżywienia). 
4) Nagrody dla uczniów za 100% frekwencję. 
5) Podejmowanie działań interwencyjnych. 
6) Organizacja pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
7) Prowadzenie kół rozwijających zainteresowania uczniów. 
8) Opracowywanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla 

uczniów. 
9) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 
10) Przeprowadzenie badań ankietowych, diagnozujących całościowo środowisko szkolne. 
11) Zajęcia dla uczniów z doradztwa i preorientacji zawodowej. 
12) Indywidualne konsultacje pedagogiczne. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku 
1) Udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania – przedmiotowych, językowych, 

sportowych, artystycznych. 
2) Udział uczniów w zajęciach uzupełniających wiedzę i konsultacjach z nauczycielami. 
3) Rozwijanie postaw społecznych poprzez działania charytatywne na terenie szkoły w ramach 

Szkolnego Koła Caritas i wolontariatu. 
4) Udział uczniów klas VIII w Projekcie „Akademia Talentów” – rozwijanie zainteresowań, pomoc 

w przygotowaniu się do egzaminu po klasie VIII. 
5) Udział uczniów w Projekcie „Talenty XXI Wieku”. 
6) Udział uczniów w Programie edukacyjno-wychowawczym Stowarzyszenia Wiosna „Akademia 

Przyszłości”. 
7) Dostosowanie warunków kształcenia do potrzeb uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego (program, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne). 
8) Diagnoza zdolności poznawczych – ukierunkowanie uczniów klas VIII w świadomym wyborze 

kierunku kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej. 
9) Uwzględnianie potrzeb dzieci z przewlekłą chorobą, uwrażliwienie innych uczniów. 
10) Zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. 
11) Rozwijanie kompetencji społecznych i przedsiębiorczości. 
12) Współpraca z kuratorami – monitorowanie sytuacji dziecka w szkole i rodzinie. 
13) Organizacja opieki pozaszkolnej we współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży 

„Stumilowy Las” Stowarzyszenia „Gniazdozbiór” Klubu „Puchatek”. 
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Zespół Szkół Budowlano- Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Organizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uwzględnianie zaleceń 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku  
1) Nie rezygnuj – zostań. 
2) Program ,,Egzamin zawodowy bez lęku” polega na motywowaniu uczniów do nauki poprzez 

właściwy dobór metod nauczania, narzędzi sprawdzania i wskazywania rangi egzaminu  
w zawodzie. W ramach przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie zorganizowano i przeprowadzono próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne  
we wszystkich kwalifikacjach. Dzięki takim działaniom uczniowie przystąpili do poszczególnych 
etapów egzaminu bez stresu i lęku. 
 

Zespół Szkół Technicznych im gen. Władysława Andersa w Białymstoku 

1) Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.  

2) Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. 

3) Realizacja kół zainteresowań i sportowych. 

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
 
 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 

1) Szkolna układanka – program wspierania motywacji oraz efektywnej pracy nad poprawą 
frekwencji uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. 

2) Wyrażam siebie i tworzę swoje życie – program rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych 
dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. 

3) Jeśli ryzyko, to tylko rozsądne – program wspierania młodzieży przejawiającej zachowania 
ryzykowne dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. 

 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) Projektu ERASMUS+POWER „Turystyka międzynarodowa” (Niemcy), „Mobilność edukacyjna 

kluczem do drzwi kariery” (Włochy), „Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”; 
2)  Program „Szkoła KAN” praktyka zawodowa innowacja techniczno-technologiczna; Programy 

stypendialne; Wyprawka Szkolna 2019. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
2) Realizacja zajęć specjalistycznych (rewalidacja, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

usprawnianie, korekcja, kompensacja). 
3) Porady i konsultacje edukacyjne dla uczniów zgłaszających się. 
4) Wsparcie rodziców. 
5) Wykorzystywanie techniki i multimediów w procesie edukacyjnym. 
6) Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie oraz maturalnych do potrzeb uczniów. 
7) Organizacja konkursów i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych. 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
2) Współpraca z Poradnią dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku. 
3) Współpraca z Centrum Pomocy Dziecku „Klanza” w Białymstoku. 
 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Udział w ogólnopolskich olimpiadach technicznych, współpraca z placówkami i instytucjami 

pomocowymi, świadczącymi wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, współpraca z internatami. 
2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, koła zainteresowań. 
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3) Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, akcji społecznych, charytatywnych, 
integrujących, spotkań z ciekawymi osobami, przedstawicielami pracodawców, uczelni wyższych, 
warsztatów w zakresie kompetencji społecznych. 

4) Podnoszenie kompetencji zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

(kontynuacja działań). 
 

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 
3) Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
4) Współpraca z kuratorami sądowymi. 
5) Współpraca z asystentami rodziny. 
6) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 
7) Współpraca z CARITAS. 
8) Współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. 
9) Współpraca z Mega Service. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
2) Współpraca z Ośrodkiem Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP”, MONAR. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Praca opiekuńczo-wychowawcza z grupami wychowawczymi. 
2) Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowanków ze specjalnymi i specyficznymi 

potrzebami. 
3) Organizacja zajęć artystycznych i sportowych. 
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) Wszelkie zajęcia proponowane w MDK kierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży 

rozwijającej swoje zainteresowania i pasje: organizacja konkursów i przeglądów (o zasięgu 
miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim); starannie dobrana kadra pedagogiczna jest gwarancją 
wysokiego poziomu nauczania naszych wychowanków; udział w wystawach i konkursach daje 
szansę pełnego rozwoju społecznego naszych podopiecznych; działalność dwóch galerii sztuki,  
w których swoje prace prezentuje uzdolniona młodzież i dzieci z białostockich placówek 
oświatowych. 

2) Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych: organizacja wielu imprez – przeglądów, konkursów 
plastycznych, tanecznych, muzycznych dla dzieci niepełnosprawnych. 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku 
1) Projekt EFS 3.1.2 Wzmacnianie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie 

kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój umiejętności kluczowych. 
2) Innowacja pedagogiczna „Niebieska klasa”. 
3) Innowacja pedagogiczna „Bowling” sportem bez granic”. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
2) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych nauka pływania oraz zajęć z jazdy konnej. 
3) Współorganizacja półkolonii letnich Wakacje 2019. 
4) Realizacja projektu „Usprawnianie dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez działania 

artyterapeutyczne we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem możemy więcej”. 
5) Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych. 
6) Comiesięczny udział uczniów w spektaklu teatralnym w Białostockim Teatrze Lalek. 
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7) Konsultacje dla rodziców wymagających wsparcia zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo 
-wychowawczych. 

 

Programy i działania nowo utworzone 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku: 
1) Udział w kołach  zainteresowań na terenie placówki- matematyczne, kulinarne, jęz. włoski, 

sportowe, fitness, plastyczne, szachy, badawcze. 
2) Realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego wzmocnione wsparciem 

specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku: 
1) Gramy w szachy. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku: 
1) Projekt zabaw z językiem angielskim „Heppi Englisch” realizowany w wszystkich grupach 

wiekowych. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku: 
1) „Podlasie moje miejsce na ziemi” – innowacja pedagogiczna. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku: 
1) „Akademia Przyszłości” – program Stowarzyszenia Wiosna, którego przesłanie brzmi: 

przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu.  
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Powstały klasy I realizujące innowacje – Daltońska, Zuchy, Montessori. 
2) Powstała klasa IV- triatlonowa. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
Zespół Szkół Technicznych im gen. Władysława Andersa w Białymstoku 

1) Złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: „Save a place for me in 
your life”. Głównym celem projektu jest poznanie nowych i ciekawych metod pracy na lekcji oraz 
nowatorskich technik nauczania uczniów z dysfunkcjami. Projekt umożliwi podniesienie 
kompetencji zawodowych i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, jak również wymianę 
doświadczeń z nauczycielami ze szkół w innych krajach (koordynator: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
ANKARA – KEÇİÖREN - Uygur Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe, szkoły partnerskie 
wchodzące w skład grupy projektowej pochodzą z Włoch, Hiszpanii, Macedonii, Rumunii Bułgarii). 

2) Złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: „Golden Culture 
Children”. Głównym celem projektu jest poznanie nowych i ciekawych metod nauki języka 
angielskiego. Projekt umożliwi podniesienie kompetencji zawodowych i wzbogacenie warsztatu 
pracy nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń z nauczycielami ze szkół w innych krajach. 
Projekt ma wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 
związanych z podniesieniem kompetencji językowych, tolerancją, włączeniem społecznym. 
Koordynator projektu: Royal Turkish Education Center Kültür Mahallesi. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.2. DOSKONALENIE WARUNKÓW DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, USTAWICZNEGO 
I SPECJALNEGO DOSTOSOWANEGO DO RYNKU PRACY 

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenie BHP pracowników. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Doskonalenie nauczycieli wg. Potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Szkolenia BHP pracowników. 
2) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku 
1) Doskonalenie zawodowe nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
3) Szkolenia pracowników administracji. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki oraz osobistego rozwoju 

i zainteresowań (zestawienie szkoleń rady pedagogicznej, kursów, warsztatów, e-konferencji, 
webinariów, wykładów on-line w Sprawozdaniu z Doskonalenia Nauczycieli). 

2) Szkolenia BHP pracowników. 
3) Szkoleniowe rady pedagogiczne: „Wstęp do kodowania z Logigram” RAMI, „Budowanie współpracy 

w grupie – metody i ćwiczenia” PAARO, „Matematyka o krok dalej” STIMULUS. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku 
1. „W Krainie zmysłów”, to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: 
OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie 
i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie MY DLA INNYCH. 
Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w przedszkolu poprzez realizację 
kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 120 dzieci i 30 nauczycieli w okresie 
09.2017 do 06.2019 r.  
Wartość projektu to 335 594,66 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 282 212,73 zł. 

2. Projekt z programu FRSE POWER Edukacja szkolna „Nauczyciel – nawigator dziecka” („European 
teacher – child nawigator”). Okres realizacji projektu 01-09-2018 do 30-12-2019 r. Koszt całkowity 
31 779,00 EUR. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenia nauczycieli według potrzeb. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów podyplomowych, szkoleń, 

warsztatów. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli wg potrzeby placówki. 
2) Szkolenie BHP. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
3) Szkolenie nowych pracowników zakresu RODO. 
4) Wycieczki do różnych instytucji lub wizyty przedstawicieli w przedszkolu-zapoznanie z zawodami: 

listonosz, strażak, policjant, straż graniczna, fryzjer, lekarz, ratownik medyczny, weterynarz, 
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pisarka, malarz, bibliotekarz, sprzedawca, aptekarz, stomatolog, leśnik, kucharz, żołnierz, aktor 
itd. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku 
1) Systematyczne szkolenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenie Pierwszej Pomocy – wszyscy pracownicy. 
3) Szkolenie BHP – 4 pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Tworzenie Planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego. 
2) Organizowanie szkoleń dla rady pedagogicznej wg potrzeb placówki i nauczycieli. 
3) Organizowanie we współpracy z MODM szkoleń dla nauczycieli w placówce. 
4) Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące, uzupełnianie kwalifikacji kadry pedagogicznej – nauka 

języka angielskiego, oraz kadry administracyjnej i obsługowej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Doskonalenie nauczycieli wg aktualnych potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników przedszkola. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 42 Niezapominajka w Białymstoku 
1) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w konferencji Freblowskiej w Lublinie – 2 osoby. 
2) Udział nauczycieli w szkoleniu z wykorzystania pedagogiki F. Froebla w przedszkolu „Dar zabawy”. 
3) Udział nauczycieli w szkoleniu dotyczącym umiejętności pracy z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej – 10 osób. 
4) Udział nauczycieli w szkoleniu dotyczącym kodowania. 
5) Udział nowozatrudnionych pracowników w szkoleniu z ochrony danych osobowych. 
 
Przedszkole Samorządowe 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Szkolenia pracowników (BHP, doskonalące). 
2) Realizacja programu preorientacji zawodowej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Szkolenia BHP nauczycieli , pracowników obsługi i administracji. 
2) Doskonalenie nauczycieli wg planu wspomagania. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku 
1) Systematyczne szkolenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku 
1) Systematyczny udział nauczycieli w szkoleniach według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
3) Udział w szkoleniach zewnętrznych – MODM, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
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2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne zawody. 
2) Wycieczki do zakładów pracy. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Systematyczne doskonalenie pracowników administracji i obsługi według potrzeb placówki. 
3) Szkolenia bhp pracowników. 
4) Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli wg potrzeb placówki. 
2) Szkolenie BHP pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 77 w Białymstoku 
1) Program Preorientacji Zawodowej realizowany w grupach przedszkolnych we współpracy 

z rodzicami wychowanków i środowiska lokalnego. 
 

Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Doskonalenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wg potrzeb placówki. 
2) Szkolenia pracowników z zasad BHP. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb. 
2) Szkolenia BHP. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII. 
 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w wyjazdach studyjnych oraz szkoleniach zagranicznych w ramach realizacji 

projektu Erasmus+ (wyjazdy do Hiszpanii, Czech, Słowenii, Włoch). 
2) Okresowe szkolenia BHP pracowników. 
3) Systematyczne doskonalenie nauczycieli stosownie do potrzeb placówki oraz indywidualnych 

zainteresowań nauczycieli. 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, obejmującego klasy I-VIII. 
2) Realizacja doradztwa zawodowego dla młodzieży w ramach trzech projektów unijnych: „Dobry 

zawód – fajne życie ”, „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, 
„Indywidualizacja Procesu Nauczania w Mieście Białystok” (zajęcia indywidualne, grupowe, 
wycieczki). 

 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w  Białymstoku  
1) Uczniowie korzystali z pomocy doradcy zawodowego. 
2) Kontynuowano współpracę z CKU i PPP nr 1. 
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Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Program Realizacji Doradztwa Zawodowego w SP nr 11 na rok szkolny 2018/19. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Projekt „Nauka-inwestycją w przyszłość” (RPPD.03.01.02-20-0276/16) oferował uczniom klas 

gimnazjalnych zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego grupowe oraz indywidualne. Uczniowie 
mieli sporządzane indywidualne programy preorientacji zawodowej.  

2) Projekt „Akademia pomysłów. Build up”( Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15). W ramach tego projektu 
chętni uczniowie klas I-VI realizowali zajęcia w ramach doradztwa zawodowego, podczas których 
wskazywane były możliwe drogi kształcenia. Zajęcia dostosowane były do określonej grupy 
wiekowej. 

3) Tydzień na Rzecz Kariery-udział uczniów klas gimnazjalnych. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Badanie preferencji czynności zawodowych uczniów. 
2) Konsultacje psychologa z uczniami dotyczące uzdolnień i zainteresowań. 
3) Zorganizowanie spotkania dla rodziców z dyrektorem Szkoły Zawodowej w celu zapoznania 

rodziców z ofertą. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku 
1) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Szkolny Program Doradztwa Zawodowego. 
2) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
3) Szkolenia BHP pracowników. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Podejmowanie przez nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego w ramach planu 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 
2) Realizacja projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  
1) Objęcie uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej wewnętrznym systemem doradztwa zawodowego. 
2) Opracowanie programu z doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII „Rozwinąć skrzydła”. 
3) Indywidualne porady z doradztwa zawodowego. 
4) Realizacja programu „Poznaję zawody” w klasach I-III w ramach zajęć rozwijających kreatywność. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Doradztwo zawodowe. 
2) Wycieczki zawodoznawcze. 
3) Uczestnictwo w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych. 
4) Zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych na terenie szkoły, możliwość rozmowy z uczniami 

i nauczycielami z danej szkoły. 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem bieżących potrzeb szkoły. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku 
1) Angażowanie uczniów do konkursów o tematyce zawodoznawczej, we współpracy z Lokalnym 

Centrum Doradztwa Zawodowego. 
2) Prowadzenie godzin wychowawczych z udziałem doradców zawodowych. 
3) Wykonywanie testów predyspozycji zawodowych. 
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4) Konsultacje skierowane do uczniów i rodziców, dyżury doradców zawodowych z PPP nr 2 oraz 
Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego. 

5) Szkolenia BHP pracowników. 
6) Systematyczne doskonalenie pracowników. 
 
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. 
2) Udział nauczycieli w wewnętrznych szkoleniach rady pedagogicznej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły. 
2) Okresowe i początkowe szkolenia BHP pracowników szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Realizacja zajęć doradztwa zawodowego uczniów klas VII, VIII. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Zajęcia z doradztwa zawodowego. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Szkolenia w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego. 
2) Udział w szkoleniach zewnętrznych. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1: 
1) Projekt dla klas VIII – „Wsparcie młodzieży w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji 

zawodowych „POZNAJ ZANIM WYBIERZESZ”. 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z doradcami zawodowymi. 
2) Lekcje wychowawcze z tematyką wyboru zawodu. 
 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Zapewnienie uczniom stałego kontaktu z doradcą zawodowym. 
2) Organizacja zajęć warsztatowych z doradcą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 

w Białymstoku. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Porady i konsultacje indywidualne doradcy zawodowego oraz zajęcia grupowe w klasach – 

wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji i wyborów edukacyjno-zawodowych. 
2) Realizacja projektów edukacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. 
3) Opracowywanie i umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji dla maturzystów. 
4) Wycieczki na uczelnie wyższe, kontakty z uczelnianymi biurami karier, Ochotniczymi Hufcami 

Pracy, udział w Salonie Maturzystów i dniach otwartych uczelni. 
 
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 
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2) Spotkania młodzieży z pracownikami szkół wyższych i policealnych. 
3) Spotkania uczniów z pracownikami służb mundurowych/wyjazdy do np. Straży Granicznej. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Projekt: „Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE” – praktyki uczniów i job 

shadowing nauczycieli realizowany w ramach programu Erasmus+ (01.09.2017-31.08.2019). 
 
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli i pracowników administracji wg potrzeb placówki. 
 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku 
1) Modernizacja sali zajęć praktycznych. 
2) Dostawa, wyposażenie i montaż pracowni językowej. 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 
1) Staże zawodowe nauczycieli w ramach projektu unijnego „Fachowy z piątki na 5”. 
2) Wyposażenie pracowni budowlanych i warsztatów szkolnych w ramach projektu. 
3) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
4) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Realizacja skorelowanych ze sobą, szkolnych programów nauczania i modułów ogólnokształcących 

i zawodowych we wszystkich zawodach kształconych w szkole. 
2) Kształcenie zawodowe w systemie dualnym (zajęcia praktyczne realizowane w realnych 

warunkach zakładu pracy). 
3) Wycieczki programowe do zakładów pracy. 
4) Współpraca z firmami w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami, pozyskiwania doposażenia 

i materiałów szkoleniowo-dydaktycznych do pracowni zawodowych oraz poszerzenia oferty 
kształcenia w ZST. 

5) Udział w warsztatach: „Koalicja na rzecz kształcenia zawodowego” w ramach w projektu „DOBRY 
ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, 
opracowywanie strategii działania Koalicji na rzecz kształcenia zawodowego w Subregionie 
Białostockim: „Subregionalny program na rzecz rozwoju i popularyzacji kształcenia zawodowego 
do 2023 w subregionie białostockim”, organizator BFKK. 

6) Udział szkoły w II Białostockich Subregionalnych Targach Edukacyjno-Zawodowych w ramach 
projektu „Dobry Zawód Fajne Życie-popularyzacja kształcenia zawodowego w woj. Podlaskim”, 
organizator BFKK. 

7) Organizacja II Forum Zawodowego ZST pt. „Jaki zawód wybrać – zawody pewnej przyszłości” – 
spotkania przedsiębiorców z młodzieżą w ramach Dnia Otwartego ZST (udział w Forum wzięło 15 
pracodawców/przedsiębiorców: PKP Cargo, Lech Zwolan, TOBO, PKP PLK, PKP Polregio, PKP 
Intercity, Lambud, PSS SPOŁEM, PPM (Pan Bochenek), Renglii, Wasilewski i Syn, Forte, Norauto, 
ASW Wojciula, SaMASZ). 

8) Udział w Podlaskim Kongresie Zawodowym oraz w panelu dyskusyjnym „Współpraca 
z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego”, organizator 
Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej i FRSE. 

9) Udział w „Targach edukacyjno-zawodowych" z udziałem szkół ponadgimnazjalnych 
i pracodawców, organizowanych w ramach projektu „Dobry zawód fajne życie". 

10) Szkolenie pracowników ZST w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
11) Udział w dwudniowej konferencji w ramach projektu „Wykorzystanie gry symulacyjnej 

„COOPAxle” (Oś Współpracy) do promowania aktywnego udziału młodzieży w partycypacji 
obywatelskiej w życiu społeczności lokalnej”, program Erasmus+, organizator Fundacja Wspierania 
Edukacji i Rozwoju Innowatorium w Warszawie. Pozyskanie dwóch kompletów gry symulacyjnej 
CoopAxle wraz ze wszystkimi materiałami edukacyjnymi i instrukcjami przydatnymi do 
prowadzenia zrealizowanych zajęć obywatelskich. 
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12) Uczestnictwo w projekcie Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia 
i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

13) Wyjazd zawodoznawczy uczniów klas pierwszych do IKEA Industry Orla; poznanie specyfiki pracy 
firmy i stanowisk. 

14) Współpracowano z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKU w Białymstoku 
w zakresie organizacji warsztatów dla uczniów. 

15) Organizacja Dnia Zawodowca, w którym uczestniczyło 120 uczniów ze szkół podstawowych 
Białegostoku. 

16) Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy – 
wykład na temat „Zawody przyszłości”. 

17) Realizowanie doradztwa kompetencyjnego (indywidualnego i grupowego) – omówienie 
kwalifikacji szkolnych w kontekście efektów kształcenia wg. podstawy programowej, egzaminu 
zawodowego OKE oraz wymagań rynku pracy oraz wskazanie edukacyjnych form wsparcia 
zamykających zdiagnozowaną indywidualną lukę kompetencyjną. 

18) Udział w Podlaskich Targach Pracy. 
 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Program „Młode Kadry” – realizowany przez firmę Inter Cars (cykliczne doposażenie pracowni 

w sprzęt diagnostyczny i szkoleniowy). 
2) Współpraca z firmą Novol – producenta materiałów lakierniczych. Warsztaty podnoszące 

kwalifikacje w zawodzie lakiernik. Nowoczesne technologie lakiernicze. 
3) Program „Dobry Zawód – Fajne Życie” – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie 

podlaskim. 
4) Projekt „Mechaniak Bliżej Rynku Pracy” – nabycie kwalifikacji i wzrost umiejętności zawodowych 

dostosowanych do potrzeb rynku pracy z branży mechanicznej, mechatronicznej i mechaniki 
pojazdowej. 

3) Projekt „Centrum Kompetencji BOF Kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 
kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – projekt 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014 – 2020. 
 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku  
1) Grant na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego „Ramię robota typu RRR sterowane 

pneumatycznie z chwytnikiem typu szczękowego” z programu BFKK. 
2) Grant na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego – film dydaktyczny „Niezbędnik hotelarza” 

– przedstawiający czynności hotelarza na różnych stanowiskach pracy w hotelu, z programu BFKK. 
3) Program do obsługi recepcji hotelu „Chart” do nauki rezerwacji w zawodzie technik hotelarstwa. 
4) Nawiązanie współpracy z hotelami SILVER, IBIS, Santana, Leśny w celu realizacji praktyki 

zawodowej uczniów z zawodu technik hotelarstwa. 
5) Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli – szkolenia BHP pracowników, systematyczne kursy, 

warsztaty, Studia Podyplomowe według potrzeb na dany rok szkolny. 
6) ZSZ nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku: ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA102-023986 

pt.: „Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 

 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Program „Żyć szczęśliwie z Celiakią” we współpracy z MODM Białystok (konferencja i szkolenia dla 

rodzin z dziećmi chorymi na Celiakie). 
 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Doposażenie klasopracowni i stanowisk egzaminacyjnych. 
2) Podpisanie umów i porozumień o współpracy w zakresie edukacji i rozwoju kształcenia 

zawodowego z 29 lokalnymi przedsiębiorstwami. 
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3) Uczestnictwo w projekcie Centrum Kompetencji BOF. 
4) Realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
5) Aktualizacja i realizacja założeń Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
6) Warsztaty w ramach projektu „START-UP HEROES Platforma Startowa dla nowych pomysłów” 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
7) Szkolenie praktyczne uczniów w zakresie stosowania narzędzi ręcznych dla elektroinstalatora 

producentów KNIPEX i WRA. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Doskonalenie nauczycieli – kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 
2) Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli – szkolenia, konferencje, warsztaty 

dostosowane do potrzeb szkoły. 
3) Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w Programie „Fajny zawód – dobre życie”. 
4) Udział uczniów w działaniach z zakresu doradztwa zawodowego: zajęcia z doradcami zawodowymi 

z CKU Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego, wycieczki zawodoznawcze, warsztaty na 
terenie szkół ponadpodstawowych, konferencje. 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Działania w kierunku preorientacji zawodowej uczniów kl. VIII (współpraca z CKU). 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenie BHP pracowników. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenie z pierwszej pomocy. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia bhp pracowników. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
3) Systematyczne szkolenia pracowników podczas rad pedagogicznych. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1) Diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów. 
2) Diagnoza uczniów z istotnymi ograniczeniami zdrowotnymi. 
3) Zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru kierunku kształcenia. 
4) Uczestniczenie w „Salonie maturzystów”. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez grono pedagogiczne poprzez udział w szkoleniach, 

warsztatach, kursach, studiach podyplomowych. 
2) Organizacja przez ośrodek szkoleń i konferencji metodycznych. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Szkolenia BHP. 
2) Doskonalenie nauczycieli. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku 
1) Realizacja Planu doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 26 

Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku za rok 2019. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Tworzenie Planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego. 
2) Organizowanie szkoleń dla rady pedagogicznej wg potrzeb placówki i nauczycieli. 
3) Organizowanie we współpracy z MODM szkoleń dla nauczycieli w placówce. 
4) Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli. 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące, uzupełnianie kwalifikacji kadry pedagogicznej – nauka 

języka angielskiego, oraz kadry administracyjnej i obsługowej. 
2) Kursy kwalifikacyjne – „Zarządzanie Oświatą”, „Terapia ręki”, „Język angielski”. 
3) Studia podyplomowe – „Terapia Pedagogiczna”, „Wczesne wspomaganie”, „Pedagogika specjalna 

z Autyzmem”, „Logopedia”. 
 
Przedszkole Samorządowe 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Szkolenia pracowników (BHP, doskonalące). 
2) Realizacja programu preorientacji zawodowej. 
 
Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” Nr 48 w Białymstoku 
1) Doskonalenie nauczycieli wg planu wspomagania. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Poznajemy zawody.  
2) Spotkania z pasją. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Wycieczki do zakładów pracy. 
2) Spotkania z ciekawymi ludźmi. 
3) Zapraszanie rodziców przedstawiających swoje różne, ciekawe zawody. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Systematyczne doskonalenie pracowników administracji i obsługi według potrzeb placówki. 
3) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Kontynuacja doskonalenia nauczycieli wg potrzeb placówki. 
2) Szkolenie BHP osób rozpoczynających pracę w placówce. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 77 w Białymstoku 
1) Kontynuacja realizacji w/w Programu Preorientacji Zawodowej. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Doskonalenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wg potrzeb placówki. 
2) Szkolenie pracowników z BHP. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII. 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, obejmującego klasy I-VIII. 
2) Realizacja doradztwa zawodowego dla młodzieży w ramach trzech projektów unijnych („Dobry 

zawód - fajne życie”, „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, 
„Indywidualizacja Procesu Nauczania w Mieście Białystok” (zajęcia indywidualne, grupowe, 
wycieczki). 

 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w SP nr 11. 
2) Program Realizacji Doradztwa Zawodowego w SP nr 11 na rok szkolny 2019/20. 
3) Realizacja Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli wg potrzeb szkoły. 
4) Systematyczne działania mające na celu doskonalenie nauczycieli wg potrzeb szkoły (studia 

podyplomowe – autyzm). 
 

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Badanie preferencji czynności zawodowych uczniów. 
2) Konsultacje psychologa z uczniami dotyczące uzdolnień i zainteresowań. 
3) Zorganizowanie spotkania dla rodziców z dyrektorem Szkoły Zawodowej w celu zapoznania 

rodziców z ofertą. 
 
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Podejmowanie przez nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego w ramach planu 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  
1) Objęcie uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej doradztwem zawodowym. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem bieżących potrzeb szkoły. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Projekty ERASMUS+, POW ER. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Zajęcia z doradztwa zawodowego. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z doradcami zawodowymi. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku  
1) Projekt „Dobry start zawodowy” z RPO Województwa Podlaskiego. 
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Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Projekt „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 
III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE (realizacja w latach:1.10.2018-30.09.2020). 

2) Projekt „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli”  
realizowany w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akcja KA1 
Mobilność Edukacyjna (realizacja w latach 2018-2020). 

3) Projekt „NAUKA NIE MA ŻADNEJ OJCZYZNY” – mobilności zawodowe uczniów i kadry ZSHE 
finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+. Czas realizacji projektu: 
01.09.2019 – 31.08.2021. 

4) Udział w projekcie Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF. 

 
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
1) Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności – kontynuacja”. 
2) Projekt Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku 
1) Systematyczne doposażanie szkoły w specjalistyczne narzędzia, maszyny i urządzenia. 
2) Systematyczne doposażanie placówki w materiały zużywalne do kształcenia umiejętności 

praktycznych. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Kontynuacja współpracy z firmami w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami, pozyskiwania 

doposażenia i materiałów szkoleniowo-dydaktycznych do pracowni zawodowych oraz poszerzenia 
oferty kształcenia w ZST: PHUP LAMBUD , Fabryka Mebli Laboratoryjnych „RENGGLLI”, Producent 
Mebli Biurowych „TOBO”, Fabryka Mebli „FORTE”, „SPECYFIC”, Hotel Podlasie, Hotel 3 TRIO, 
Zzakład Gastronomiczny „PRUSZYNKA”, PSS SPOŁEM, Zakład Garmażerii Staropolskiej „LECH”, 
Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne, Wasilewski I Syn– (NISSAN), ASW Wojciul – (CITROEN 
PEUGEOT), KONRYS, SAMASZ, WIMEX, ADAMPOL, POLREGIO, PLK, Grupa DBK. 

2) Kontynuacja aktywnego programu doradztwa zawodowego „Pozyskać ucznia w przyszłości 
pracownika”. 

3) Wizyta studyjna nauczycieli ze szkół europejskich w ramach projektu CKU (zaprezentowanie 
działań związanych z realizacja grantu badawczo-wdrożeniowego „Ale Pasztet!”, „Mebel 
w mieście”, „Biegorower”. 

4) Realizacja projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!” 
w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 oraz 8.2 we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Białymstoku i BOF. 

5) POLREGIO porozumienia o współpracy w zakresie programów edukacyjnych, praktyk i programów 
stażowych w ramach Programu Agencji Rozwoju Przemysłu „KADRY DLA PRZEMYSŁU” 
dotyczącego realizowania kształcenia przyszłych kadr kolejarskich. Podpisanie porozumienia 
odbyło się podczas Dnia Edukacji i Kariery 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako  
w Gdańsku. 

 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku  
1) Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli – szkolenia, kursy, warsztaty, Studia Podyplomowe 

według potrzeb na dany rok szkolny. 
2) Nawiązanie współpracy z nowymi hotelami w celu realizacji praktyki zawodowej uczniów 

z zawodu technik hotelarstwa 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Remont i doposażenie specjalistycznych pracowni w ramach projektów unijnych (pracownie 

reklamy) – projekt „Kompleksowe kwalifikacje”. 
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Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Remont Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu „Białystok – Gastronomik przepis 

na sukces” (szkolenia dla młodzieży i nauczycieli z nowości gastronomicznych, zakup nowego 
wyposażenia do pracowni produkcyjnych). 

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Doposażenie klasopracowni i stanowisk egzaminacyjnych. 
2) Uczestnictwo w projekcie Centrum Kompetencji BOF. 
3) Kontynuacja współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. 
4) Realizacja założeń Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Zakończono Program „Dobry Zawód – fajne życie”. 
2) Pozostałe działania do kontynuacji. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Działania w kierunku preorientacji zawodowej uczniów kl. VIII (współpraca z CKU) – kontynuacja 

działania. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 

 

Programy i działania nowo utworzone  

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku: 
1) Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w PS 64. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek w Białymstoku: 
1) Szkolenie nauczycieli z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Nasza szkoła wzięła udział w Projekcie „Dobry zawód – fajne życie" – popularyzacja kształcenia 

zawodowego w województwie podlaskim realizowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”. Projektem objętych było  
96 uczniów klas III (gimnazjum). 

2) Na terenie naszej szkoły zorganizowano Forum Szkół. Udział wzięli przedstawiciele szkół 
ponadgimnazjalnych. Adresatem przedsięwzięcia byli uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice. 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Podpisanie porozumień o współpracy z Politechniką Białostocką, Klastrem Technologicznym 

INFOTECH Fundacją partnerstwo na rzecz rozwoju. Współpraca dotyczy: wymiany doświadczeń, 
realizacji wspólnych działań, promocji realizowanych wspólnie projektów. 

2) Złożenie wniosku aplikacyjnego na projekt stażowy na rok szkolny 2019/2020 „Staż w Europie 
początkiem profesjonalnej przyszłości”. 
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3) Współpraca z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej i z Zespołem Szkół Muzycznych 
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku w zakresie realizacji projektu badawczo-
wdrożeniowego „Siedzisko muzyki” w ramach ubiegania się o uzyskanie grantu Fundacji BFKK. 

4) Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt stażowy na rok szkolny 2019/2020 „Zawodowo 
mobilni – staże zagraniczne uczniów ZST w Białymstoku” w ramach programu ERASMUS+ Akcja 
KA-1, którego celem jest wzmocnienie współpracy ZST z pracodawcami w zakresie możliwości 
odbywania praktyk i staży zawodowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie 
zdolności do zatrudnienia uczniów ZST z branż objętych niniejszym projektem na regionalnym 
i europejskim rynku pracy, podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego ZST 
dostosowanego do wymagań pracodawców w obszarze technologii stosowanych w firmach 
krajowych i zagranicznych, wzrost umiejętności praktycznych 64 uczniów i 8 nauczycieli z zakresu 
nowoczesnych rozwiązań i technologii stosowanych w firmach stażowych, poprawa wyników 
nauczania 64 uczniów z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego, wzrost kompetencji 
kluczowych 64 uczniów i 8 nauczycieli w zakresie podstawowych umiejętności naukowo 
technicznych i językowych. 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Realizacja Programu „Dobry zawód – fajne życie” – rok szkolny 2018/2019 – zajęcia, porady, 

wycieczki, konkursy. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Szkolenia doskonalące w ramach realizowanego projektu EFS 3.1.2. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.3. TWORZENIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I UZUPEŁNIANIA KWALIFIKACJI KADRY 
PEDAGOGICZNEJ, ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWEJ, SOCJALNEJ, TERAPEUTYCZNEJ I NAUKOWEJ  

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, administracji i obsługi. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku: 
1) Kursy kwalifikacyjne – Terapia ręki dzieci i młodzieży. 
2) Studia podyplomowe – Teatr – prowadzenie grup teatralnych. 
3) Kurs – Terapeuty Empathy Dolls – Lalki Terapeutyczne Human Touch Therapy. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. 
2) Szkolenia KLANZA. 
3) Szkolenia PWN, ERA, MAC, Metris. 
4) Szkolenia Strefa Wsparcia Pedagoga. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Finansowanie szkoleń nauczycieli oraz kadry administracyjnej zgodnie z regulaminem 

dofinansowywania szkoleń ze środków publicznych. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

i zaburzeniami ze spectrum autyzmu”. 
2) Udział w radach szkoleniowych. 
3) Indywidualny udział nauczycieli w kursach, szkoleniach, warsztatach zewnętrznych. 
4) Szkolenia BHP pracowników. 
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Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku 
1) Szkoleniowe rady pedagogiczne prowadzone przez metodyka MODM – doskonalenie warsztatu 

pracy nauczycieli. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Szkoleniowe rady pedagogiczne: „Wstęp do kodowania z Logigram” RAMI; „Budowanie 

współpracy w grupie – metody i ćwiczenia” PAARO; „Matematyka o krok dalej” STIMULUS. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Szkolenia rady pedagogicznej. 
2) Indywidualny udział nauczycieli w kursach, szkoleniach. 
3) Udział w radach szkoleniowych. 
4) Szkolenia bhp pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku 
1) Szkolenia kadry administracyjnej: arkusz organizacyjny, czas pracy. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 23 „Baśniowe” w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 
3) Udział głównej księgowej w szkoleniach z zakresu finansów i kadr organizowanych przez ZUS 

i Stowarzyszenie Księgowych. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku 
1) „W Krainie zmysłów”, to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: 
OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie 
i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie MY DLA INNYCH. 
Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w przedszkolu poprzez realizację 
kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 120 dzieci i 30 nauczycieli w okresie 
09.2017 do 06.2019 r. Wartość projektu to 335 594,66 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 
282 212,73 zł. 

2) Projekt z programu FRSE POWER Edukacja szkolna „Nauczyciel – nawigator dziecka” („European 
teacher – child nawigator”). Okres realizacji projektu 01-09-2018 do 30-12-2019 r. Koszt całkowity 
31 779,00 EUR. 

3) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
4) Szkolenia BHP pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku: 
1) Systematyczne doskonalenia nauczycieli według potrzeb. 
2) Cykliczne szkolenia BHP pracowników. 
3) Szkolenia zespołu pracowników administracji według potrzeb przedszkola. 
4) Szkolenia intendenta przedszkola i kucharza, według potrzeb. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku: 
1) Doskonalenie zawodowe pracowników administracyjno-obsługowych: szkolenie „Zmiany 

w Kodeksie Pracy i innych aktach prawnych związanych ze stosunkami pracy obowiązujące od 
1 stycznia 2019 r.”; Seminarium nt. „Pracownicze Plany Kapitałowe”. 

2) Organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 
Nauczycieli. 

3) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach różnorodnych studiów, kursów doskonalących, 
szkoleń, konferencji, warsztatów: 
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 „Zdrowy dyrektor – zdrowa szkoła/przedszkole”; „Bezpieczeństwo uczniów w aspekcie 
psychologicznym” – szkolenie 2-dniowe wyjazdowe w Giżycku. 

 „Socjoterapia” – studia podyplomowe. 

 „Uczymy myślenia, refleksji, fantazjowania, czyli rzecz o pytaniach zadawanych dzieciom 
i przez dzieci” – konferencja metodyczna. 

 „Organizacja i realizacja stażu na stopień nauczyciela kontraktowego” – warsztaty. 

 „Podlaskie inspiracje pedagogiczne” – konferencja. 

 „W co się bawić z 3-latkami? – bank pomysłów” – warsztaty. 

 „Metody pracy w przedszkolu – wskazówki ułatwiające nauczycielom organizację  
i prowadzenie zajęć” – konferencja. 

 „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy” – warsztaty. 

 „Nauczyciel nie taki straszny – przykłady zabaw, ćwiczeń, prac do wykorzystania w trakcie zajęć 
z rodzicami” – warsztaty. 

 „Zastosowanie metody wczesnej nauki czytania wg koncepcji dr I. Majchrzak” – warsztaty. 

 „Tik? – tak! – zabawy wprowadzające dzieci przedszkolne w świat kodowania” – warsztaty. 

 „Rola dorosłych w rozwijaniu zainteresowań i pasji dzieci” – konferencja naukowo- 
dydaktyczna. 

 „Efektywność osobista – jak mądrze zarządzać sobą w zawodzie nauczyciela” – konferencja. 

 „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego” – 
konferencja. 

 „Każdy z nas jest ważny – propozycje zabaw służących w wychowaniu do wartości” – szkolenie. 

 „Wychowanie przez sztukę – czyli o tym, jak muzyka cieszy, bawi i wychowuje" – warsztaty. 

 „Ęk, pęk, balon pękł! – grupowe zabawy logopedyczne i logorytmiczne” – warsztaty. 

 „Białystok rodzinie – wspólna troska” – konferencja. 

 „Wczesne nauczanie języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego” –  
2-dniowe warsztaty. 

 „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej- aspekty prawne w pracy dyrektora 
przedszkola/szkoły” – szkolenie. 

 „Podróż do Afryki” – warsztaty szkoleniowe. 

 „Edukacja przez ruch wg koncepcji dr Doroty Dziamskiej, cz. II – szkolenie. 

 „Dlaczego warto wspierać rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych przedszkolaków” – 
konferencja metodyczna. 

 „Matematyka dla smyka, czyli pomysły na ciekawe zabawy dla przedszkolaków” – konferencja 
metodyczna. 

 „Edukacja włączająca. Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. Prawne uwarunkowania 
edukacji włączającej” – seminarium. 

. 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) Udział kadry pedagogicznej w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. 
2) Udział pracowników administracyjnych w szkoleniach zewnętrznych. 
3) Szkolenia BHP pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 
3) Szkolenia Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe z logopedii ogólnej. 
2) Kurs kwalifikacyjny, metodyczny z języka angielskiego – nauczyciele. 
3) Seminarium – Narzędzia TOC pracy z uczniem niepełnosprawnym. 
4) Warsztaty Tańców Integracyjnych. 
5) Program Samford Harmony wspierający rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci. 
6) Szkolenie Aktywna Tablica 2019 – jak najlepiej wykorzystać środki z projektu. 
7) Warsztaty „To nie magia a chemia”. 
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8) Szkolenie „Wychowanie kształtujące, a kompetencje kluczowe w przedszkolu, jak chronić dzieci 
przed anemią emocjonalną, samotności i płytkim umysłem współczesności”. 

9) Szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. 
10) Warsztaty „Konstruowanie informacji o gotowości szkolnej”. 
11) Szkolenie „Kontrola Zarządcza w szkole , w przedszkolu, placówce oświatowej”. 
12) Szkolenie „Pasja rodzi profesjonalizm”. 
13) Szkolenie „Zastosowanie Darów Froebla w edukacji przedszkolnej”. 
14) Szkolenie „Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z trudnościami  

rozwojowymi i edukacyjnymi”. 
15) Szkolenie „Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych - wyzwania terapeutyczne”. 
16) Szkolenie „Szkoła dobrych manier: savoir - vivre i kultura organizacji w edukacji”. 
17) Szkolenie „Scrapbooking i cardmaking”. 
18) XVI Ogólnopolska Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty. 
19) Szkolenie „Tańce rumbowe, zumbowe i integracyjne dla dzieci”. 
20) Szkolenie „Jak włączać elementy języka angielskiego w codzienne zajęcia edukacyjne 

w przedszkolu”. 
21) Szkolenie „Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej”. 
22) Szkolenie rady pedagogicznej z elementów kodowania Logigram. 
23) Szkolenie rady pedagogicznej „Scrapbooking – wykonanie kart bożonarodzeniowych”. 
24) Szkolenie rady pedagogicznej „Jak rozmawiać i współpracować z trudnym rodzicem”. 
25) Szkolenie rady pedagogicznej „Pedagogika Freobla”. 
26) Szkolenie rady pedagogicznej „Osiągnięcia i problemy w pracy opiekuńczo, dydaktyczno – 

wychowawczej”. 
27) Szkolenie rady pedagogicznej „Zagrożenie w sieci, cyberprzemoc, cyberprzestępczość”. 
28) Szkolenie rady pedagogicznej „Wychowanie przez sztukę - o tym jak muzyka cieszy, bawi 

i wychowuje”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej w zakresie autyzmu i rewalidacji osób 

z autyzmem. 
2) Studia podyplomowe pedagogiczne. 
3) Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe „Integracja Sensoryczna” WSG Wydział Nauk Stosowanych w Ełku. 
2) Systematyczne doskonalenie kadry pedagogicznej według potrzeb. 
3) Szkolenia BHP. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 
3) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki – szkolenia BHP i RODO. 
4) Studia podyplomowe w zakresie „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną” (oligofrenopedagogiki); studia podyplomowe z zakresu „Pedagogika korekcyjna” 
(terapia pedagogiczna). 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Przekazywanie informacji o szkleniach dla nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych 

organizowanych przez różne instytucje. 
2) Dofinansowanie szkoleń dla pracowników. 
3) Organizowanie i opłacanie w całości szkoleń dla pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 integracyjne w Białymstoku 
1) Uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu. 
2) Szkolenie w zakresie obsługi programu SIO. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku 
1) Warsztaty, szkolenia, kursy ze środków przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

szkolenia dla pracowników administracyjno-obsługowych. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez MODM, CEN, Centrum Szkoleniowe 

KLANZA, Uniwersytety Muzyczny im. F. Chopina, Centrum Edukacji, Poradnia dla dzieci 
z zaburzeniami zachowań, Centrum Edukacyjno-Medyczne AXON. 

2) Szkolenia w ramach Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Udział kadry administacyjno-obsługowej w szkoleniu dotyczącym prowadzenia kadr, księgowości, 

zdrowego żywienia. 
2) Studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna 1 osoba. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe nauczycieli w zakresie: logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

z integracją sensoryczną, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wczesnego 
nauczania języka obcego – język angielski. 

2) Szkolenia zespołu nauczycieli w zakresie: „Emocje Przedszkolaka”, „Jak usprawniać rozwój dziecka 
poprzez zabawy z zakresu integracji sensorycznej w przedszkolu”, „Zaburzenia przetwarzania 
słuchowego dziecka w przedszkolu”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Trening umiejętności 
społecznych”, „Rozwijanie kompetencji kluczowych”. 

3) Szkolenia indywidualne nauczycieli w zakresie m.in. logorytmiki, wczesnej diagnozy autyzmu, 
technik choreoterapii w pracy z dzieckiem, logogłosek. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku 
1) Udział w radach szkoleniowych. 
2) Indywidualny udział nauczycieli w kursach, szkoleniach, warsztatach on-line. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Szkolenia pracowników (BHP, doskonalące). 

 
Przedszkole Samorządowe nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe „Wczesne nauczanie języka obcego” – Wyższa szkoła Nauk Pedagogicznych. 
2) Studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

i ze spektrum autyzmu” – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. 
3) Studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze 

spektrum autyzmu” – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi. 
4) Kurs kwalifikacyjny „Trening Umiejętności Społecznych”. 
5) Szkolenie członków rady pedagogicznej „Skąd ta agresja? – krok po kroku praktyczne aspekty 

pracy z dzieckiem agresywnym”, „Sytuacje konfliktowe w przedszkolu”, „Trudne rozmowy 
z rodzicami”, „Autyzm i zespół Aspergera”, „Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach”, „Zmiany w przepisach prawa oświatowego”, 
„Zadania nauczycieli przedszkola”, „Wolno, nie wolno – jak wyznaczać granice”, „Jak rozmawiać 
z dziećmi o różnych rodzajach niepełnosprawności”. 

6) Seminarium „VAT 2019/2020 – zmiany i bieżące problemy”. 
7) Podatek PIT – obowiązki płatnika – bieżące obowiązki płatników oraz zmiany przepisów od 2019. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 
3) Szkolenia online. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM  
2) Szkolenia CEN. 
3) Szkolenia ze specjalistami z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALLEGRO oraz 

ALTER. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku 
1) Warsztaty metodyczne ze szczególnym udziałem młodych nauczycieli w ramach realizacji 

Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Rocznego Planu Pracy Przedszkola. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Szkolenia z zakresu nowych programów komputerowych – personel administracyjny. 
2) Kurs kwalifikacyjny z zakresie zarządzania oświatą. 
3) Szkolenie w zakresie obsługi SIO. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1) Rady pedagogiczne. 
2) Rady szkoleniowe. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku 
1) Pokrycie kosztów z tytułu szkoleń nauczycieli. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku: 
1) Dofinansowywanie nauczycielom różnych form doskonalenia zawodowego i uzupełniania 

kwalifikacji. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Ukończone przez nauczycielki studia podyplomowe: „Wczesne nauczanie języka obcego (język 

angielski)”, „Terapia pedagogiczna”. 
2) Dofinansowanie do studiów, szkoleń, kursów dla nauczycieli np. język angielski, psychologia, 

terapia ręki, itd. 
3) Organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w ramach projektu „Przedszkolaki odkrywają 

świat” np. „Muzykoterapia”, „Terapia przez ruch – zabawy wspomagające rozwój dzieci 
z zaburzeniami rozwoju”, „Elementy terapii integracji sensorycznej – wspomaganie rozwoju 
dziecka”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM . 
2) Szkolenia CEN. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Systematyczne doskonalenie pracowników administracji i obsługi według potrzeb placówki. 
3) Szkolenia BHP pracowników. 
4) Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Udział w warsztatach, kursach, szkoleniach, m.in. z MODM, e-konferencje. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku 
1) Korzystanie z ofert szkoleniowych instytucji szkolących, np. MODM, CEN, KLANZA. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli-język angielski, terapia pedagogiczna. 
2) Udział nauczycieli w szkoleniach. 
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Przedszkole Samorządowe nr 77 w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli przedszkola w szkoleniach odbywających się ramach Wewnątrzszkolnego 

Doskonalenia Nauczycieli oraz szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez MODM, CEN, 
KLANZA. 

2) Udział w szkoleniach pracowników administracji w zakresie realizowanych obowiązków, 
dotyczących zmian prawnych, itp.  

 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Zrealizowano plan wspomagania rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli, pracowników 

administracji przy pomocą szkoleń i kursów stacjonarnych oraz online. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 
3) Szkolenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku 
1) Kursy, szkolenia, warsztaty pracowników placówki. 
2) Studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.  
3) Kurs kwalifikacyjny: Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, terapia ręki, 

zarządzanie oświatą. 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli i szkolenia zewnętrzne według potrzeb w ramach 

przyznanych środków – w oparciu o kierunki rozwoju szkoły oraz potrzeby pracowników zostały 
wybrane odpowiednie szkolenia. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 86 w Białymstoku 
1) Doskonalenie kadry pedagogicznej z zakresu kształcenia kreatywnego, wykorzystywanie nowo 

zdobytych umiejętności na zajęciach. 
2) Wspieranie nauczycieli przedszkola w zdobywaniu nowych kwalifikacji podczas szkoleń i studiów 

podyplomowych, np. Terapia pedagogiczna, Wczesne wspomaganie Rozwoju dziecka, Autyzm. 
3) Wymiana doświadczeń w ranach Zespołu Nauczycieli Przedszkola- zespół samokształceniowy „Jak 

pomóc dziecku i rodzicom w okresie adaptacji przedszkolnej"; „Pomóc i zrozumieć dziecko z ZA"; 
"Dziecko w świecie emocji". 

4) Udział w wewnętrznych formach doskonalenia np. „Wychowanie mózgu – skąd się biorą 
szczęśliwe dzieci?”. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku: 
1) Tworzenie planu wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
2) Szkolenia CEN i MODM. 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Doskonalenie zawodowe w ramach WDN, a także organizacja bezpłatnych form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na terenie szkoły. 
  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 
3) Szkolenia rady pedagogicznej. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, certyfikacyjne i doskonalące nauczycieli. 
2) Szkolenia kadry administracyjnej. 
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Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku  
1) Finansowanie doskonalenia zawodowego z budżetu miasta w zakresie zdobywania nowych 

kwalifikacji oraz krótkich form doskonalenia zawodowego. 
2) Wykorzystywanie oferty bezpłatnych szkoleń MODM, CEN i Podlaskiego Kuratorium Oświaty. 
3) Samokształcenie w 6 szkolnych zespołach przedmiotowych. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku  
1) Dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli – studia podyplomowe: 

Autyzm, Surdopedagogika, Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną. 
 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych. 
2) W szkole funkcjonują przedmiotowe zespoły samokształceniowe. 
3) Udział nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia i dokształcania. 

 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku 
1) Szkolenia kadry pedagogicznej w ramach posiedzeń rady pedagogicznej np.: „Jak współpracować 

z trudnym rodzicem i chronić siebie”, „Relacje rodzic – szkoła w kontekście współpracy 
i wspomagania rozwoju dziecka”, „Uzależnienia jak im zapobiegać”. 

2) Udział nauczycieli w różnych pozaszkolnych formach doskonalenia i zdobywania nowych 
kwalifikacji. 

 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Szkolenie rady pedagogicznej w ramach środków budżetowych, przewidziane w planie szkolenia 

rady pedagogicznej, po rozpoznaniu potrzeb środowiska szkolnego. 
2) Indywidualne szkolenia nauczycieli w zewnętrznych placówkach szkoleniowych, w tym MODM, 

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, innych. 
3) Poszerzanie kompetencji nauczycieli poprzez umożliwienie im uzyskania kwalifikacji na studiach 

podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych (dofinansowanie ze środków szkolnych). 
4) Szkolenie całej rady pedagogicznej oraz delegowanie poszczególnych nauczycieli do szkoleń 

prowadzonych przez MODM w ramach projektu unijnego „Kompetentny nauczyciel i kreatywny 
uczeń kluczem do sukcesu”. 

 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli i szkolenia zewnętrzne według potrzeb w ramach 

przyznanych środków 
2) W oparciu o kierunki rozwoju szkoły oraz potrzeby pracowników zostały wybrane odpowiednie 

szkolenia. 
3) Szkolenie kadry administracyjnej, przygotowanie w związku ze zmianami w prawie. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Udział w projekcie Erasmus Project KA1. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Szkolenia kadry pedagogicznej w ramach projektu „Akademia pomysłów. Build up” 

(Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15) z zakresu nowoczesnych metod kształcenia oraz neurodydaktyki. 
1) Szkolenie w ramach projektu „Nauka-inwestycją w przyszłość” (RPPD.03.01.02-20-0276/16) 

z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
1) Projekt Erasmus+ KA2 (2017-1-UK01-KA219-036528_4), w ramach którego nauczyciele zdobywali 

umiejętności do pracy z uczniem z trudnościami w nauce we współpracy z nauczycieli z innych 
krajów.  

1) Szkolenie „Tutoring szkolny”, mające na celu zmianę sposobu pracy wychowawczej z uczniami. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Opracowano plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2019/20. 
2) Uzupełniono kwalifikacje kadry pedagogicznej: kursy i szkolenia m.in.: (2 kursy kwalifikacyjne 

z metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej – zakończone certyfikatem 
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Certyficate tele English B2, Studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu; studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej oraz kurs na egzaminatora egzaminu ósmoklasisty OKE. 

3) Liczne szkolenia i kursy nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,  
np. „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży: dopalacze, pornografia, uzależnienie od 
internetu”; „Jak nie zostać uwięzionym w sieci? Profilaktyka e-uzależnień”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenie BHP pracowników. 
3) Szkolenia pracowników administracji i obsługi zgodnie z potrzebami. 

 
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM  
2) Szkolenia CEN 

 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM  
2) Szkolenia CEN 

 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Wskazywanie obszarów szkoleń na potrzeby szkoły. 
2) Oferowanie szkoleń. 
3) Finansowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego. 
4) Organizowanie szkolenia w ramach rad pedagogicznych. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Podejmowanie przez nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego w ramach planu 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, 
2) Realizacja projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku  
1) Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. 
2) Zespoły Samokształceniowe. 
3) Szkolenie BHP. 
4) Szkolenie w zakresie RODO. 
5) Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli. 
6) Studia podyplomowe: „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, „Chemia”, „Doradztwo Zawodowe”, 

„Spektrum autyzmu”, „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa”, „Edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością wzrokową”. 

1) Kurs kwalifikacyjny z „Zarządzania oświatą”. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  
1) Lekcje otwarte, szkolenia w ramach WDN dla rady pedagogicznej. 
1) Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: studia podyplomowe z zakresu autyzmu. 

 
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
1) Szkolenia BHP pracowników. 
1) Szkolenia pracowników administracji wg potrzeb placówki. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Dofinansowania do szkoleń, kursów. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Szkolenia kadr z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego i księgowości. 
2) Udział pracowników w szkoleniach i konferencjach. 
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3) Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Kazaneckiego w Białymstoku  
1) Organizowanie szkoleń w ramach WDN – „Wychowanie mózgu – skąd się biorą szczęśliwe dzieci”. 
2) Wspieranie kształcenia nauczycieli w zewnętrznych formach doskonalenia – studia 

podyplomowe, kursy, szkolenia. 
3) Realizacja projektu Erasmus+ „Szkoła XXI wieku”- szkolenia dla nauczycieli za granicą. 
4) Realizacja projektu „Kreatywna kadra, kreatywna szkołą, kreatywny uczeń” – szkolenia 

nauczycieli za granicą. 
5) Organizowanie konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego w ramach współpracy z Wyższą 

Szkołą Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. 
6) Szkolenia kadry administracyjnej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 
7) Szkolenia kadry administracyjnej w zakresie nowych przepisów. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku 
1) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach pracy zespołów zadaniowych. 
2) Systematyczne szkolenia zgodnie z potrzebami placówki. 
3) Konferencja organizowana w szkole „Kreatywność on-line, off-line”. 

 
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Systematyczne szkolenia nauczycieli, nabywanie nowych kompetencji. 

 
Szkoła Podstawowa Nr. 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Nauczyciele systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: studia 

podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Podyplomowe studia kwalifikacyjne na kierunku "Edukacja i rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Dofinansowywanie szkoleń, kursów, studiów. 
1) Organizowanie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli na terenie.  
2) Organizowanie lekcji otwartych z udziałem metodyka. 
3) Tworzenie bazy materiałów edukacyjnych w bibliotece szkolnej. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia, warsztaty CEN. 

 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. 
2) Udział nauczycieli w WDN. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku 
1) Zajęcia warsztatowe z orientacji zawodowej w klasach I, II, III, V i VI. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Szkolny Program WDN. 
2) Plan WDN. 
3) Uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez kursy kwalifikacyjne. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. 
2) Udział nauczycieli w WDN. 
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III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Kursu doskonalący „Podstawowa pierwsza pomoc”, organizowanego przez Wojewódzką Stację 

Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. 
2) Konferencja „Zmiany prawne od 1 września 2018 roku w szkołach i przedszkolach”. 
3) Szkolenia kandydatów na egzaminatorów języka angielskiego oraz matematyki, organizowanych 

przez Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. 
4) Szkolenie „Myśl pozytywnie” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
5) Szkolenie „Kopiować czy nie? Podstawowe aspekty prawa autorskiego” organizowanego przez 

CEN Białystok. 
6) Warsztat „Focusing” organizowanych przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA 

w Warszawie. 
7) Warsztat „Adolescent i rodzina” organizowanych przez Pracownię INTEGRA w Białymstoku. 
8) Warsztat „Typy inteligencji, a indywidualizacja procesu nauczania. Sposób na efektywne uczenie”. 
9) Warsztat „Współpraca czy konflikt? Budowanie zespołu – etapy formowania grupy, role w grupie, 

interakcje i cele”. 
10) Warsztat „Kompetencje interpersonalne – komunikacja werbalna i niewerbalne. Przezwyciężanie 

barier komunikacyjnych”. 
11) Warsztat „Samoocena jako czynnik podniesienia jakości i innowacyjności kształcenia – 

motywacyjna funkcja oceny”. 
12) Dofinansowanie kształcenia nauczycieli. 
13) Organizacja szkoleń kadry pedagogicznej. 
14) Udzielanie urlopów szkoleniowych. 
 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Systematyczne, stałe kształcenie oraz doskonalenie członków rady pedagogicznej – udział 

w szkoleniach, konferencjach i innych formach rozwoju według indywidualnych ścieżek 
kształcenia. 

2) Szkolenia BHP pracowników. 
 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku 
1) Szkolenie z zakresu: kadry w oświacie, księgowość, nadzór pedagogiczny, prawo oświatowe. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń. 
2) Organizowanie szkoleń na terenie szkoły. 
 
VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Doktor nauk o kulturze fizycznej – zakończony przewód doktorski. 
2) Studia podyplomowe – „Filologia polska w praktyce” ścieżka programowa Dydaktyka języka 

polskiego jako obcego. 
3) Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób 

z autyzmem i zespołem Aspergera (autyzm). 
4) Szkoleniowa rada pedagogiczna „Rodzice są partnerami szkoły – jak wspomóc nauczycieli 

w trudnej sztuce efektywnej współpracy ze współczesnymi rodzicami”. 
5) Szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy. 
6) „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne – opracowywanie dokumentacji 

w świetle obowiązujących przepisów prawa”. 
7) Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły – opracowywanie i ewaluacja zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa”. 
8) Szkolenie w Ośrodku Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP” na temat „DOPALACZY”. 
9) Konferencja „Rodzina Wspólna Troska”. 
10) Konferencja „Odkryj własną drogę”. 
11) Konferencja dla nauczycieli „Wspieranie i rozwój kariery edukacyjno-zawodowej uczniów 

z uwzględnieniem kształcenia ich samodzielności, kreatywności i innowacyjności” zorganizowanej 
przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia 
nauczycieli. 

12) Webinarium „Polonista wobec wyzwań nowej edukacji”. 
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13) Spotkanie eksperckie w CKE dotyczącym zasad oceniania egzaminu maturalnego 
z języka polskiego w roku 2018/2019. 

14) Konferencja „Jak powstały pierwiastki chemiczne?” Wydawnictwa Nowa Era. 
15) Konferencja „Fizyka on-line atrakcyjnym wsparciem w nauce”. 
16) III Konferencja Nauczycieli Fizyki na UwB. 
17) Warsztat „Fizyka w nowej szkole średniej”. 
18) Egzamin maturalny z fizyki w 2019r. Analiza arkusza maturalnego. 
19) Warsztat szkoleniowy „Nowoczesne technologie w nauczaniu fizyki” realizowanych w ramach 

projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”. 
20) Udział w wykładach na UwB Wydziale Fizyki – „Kształt Wszechświata”, „Dziwność – dziwna 

własność cząstek elementarnych”. 
21) Szkolenie „Podstawa programowa z biologii w szkole ponadgimnazjalnej”. 
22) Szkoleniu – Historia i wiedza o społeczeństwie. Nowa podstawa programowa i jej wdrażanie od 

roku szkolnego 2019/2020 –Wydawnictwa Szkolnych i Pedagogicznych oraz Wydawnistwa Nowa 
Era. 

23) Szkolenia, konferencje metodyczne oraz warsztaty organizowanych przez wydawnictwa. 
24) Szkolenie zespołów egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminacyjne. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Prowadzenie platformy e-learningowej dla nauczycieli szkoły na temat wdrażania kompetencji 

kluczowych. 
2) Bieżący udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach przedmiotowych. 
3) Udział nauczycieli VIII LO w XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 

pod hasłem „Matematyka przyszłością”. 
 

XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Szkolenia Zespołu Doskonalenia Pracy Wychowawczej XI LO – systematycznie w ciągu roku 

szkolnego: systematyczne spotkania dyrekcji, psychologa i pedagoga, współpraca  
z wychowawcami klas; szkolenie ZDPW oraz dla chętnych nauczycieli i rodziców: „Dorosły – 
dobrym coachem w życiu nastolatka – elementy psychologii pozytywnej w edukacji  
i wychowaniu”, prowadzący Artur Brzeziński - psychoterapeuta i life coach.  

2) Szkolenia rady pedagogicznej. 
3) Szkolenia specjalistów – m.in. stała superwizja pracy terapeutycznej; spotkania i szkolenia dla 

nauczycieli i doskonalenie zawodowe psychologa i pedagoga organizowane przez MODM 
w Białymstoku oraz szkolenia specjalistyczne i konferencje zawodowe. 

 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb. 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku  
1) Zawody przyszłości-co wiemy już dziś? – szkolenie. 
 
Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Kliniczny im. L. Zamenhofa 
w Białymstoku 
1) „W Europie doskonalimy nasze umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 
 

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 
1) Szkoleniowe rady pedagogicznej. 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku  
1) Kursy zawodowe nauczycieli w ramach projektu unijnego „Fachowcy z piątki na 5”. 

 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Rada szkoleniowa „Mindfulness w pracy. Jak ćwiczyć uważność i koncentrację”, prowadzona przez 

trenera Polskiej Akademii Aktywności i Rozwoju Osobistego. 



Strona | 70 
 

2) Rada szkoleniowa: „Zrozum innych – Autyzm. Te same zmysły, inne odczucia” prowadzona przez 
specjalistów z Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego Dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum 
Autyzmu w Białymstoku. 

3) Rada szkoleniowa: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. 
 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) „Młode Kadry” – program stworzony przez Inter Cars S.A., polegający na współpracy ze szkołami 

m.in. poprzez wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek 
w samochodach. Organizacja szkoleń, np. z zakresu łożysk, rolek i kół oraz elementów układu 
rozrządu. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. ST. Staszica 
w Białymstoku 
1) Szkoleniowe rady pedagogiczne. 
 
Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 
3) Szkolenia z Wewnątrzszkolnego Doskonalenia nauczycieli. 
4) Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez studia podyplomowe. 
 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach z zakresu wychowania 

i profilaktyki, obrony cywilnej, nowych metod nauczania, zmian w kształceniu zawodowym, 
organizacji i procedur przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, podnoszenie kwalifikacji 
w  zakresie dodatkowych umiejętności, współpracy z pracodawcami. 

2) Szkolenie nauczycieli przedmiotów elektrycznych i elektronicznych w ramach Akademii Hager. 
3) Udział w projekcie pt. „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej” w ramach 

Erasmus+. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 Białymstoku 
1) Systematyczne szkolenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenie z zakresu BHP pracowników. 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 
2) Szkolenia we współpracy z KTA. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Szkolenie „Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach 

województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – 
makroregion II”. 

2) Szkolenia CEN – „Design thinking w edukacji”, „II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne”, 
„Kompetencje proinnowacyjne w edukacji”. 

3) Szkolenie – Grupa NAVIGO „Diagnoza czynności zawodowych metodą grupowych próbek pracy 
(doradztwo kompetencji, kompetencje kluczowe). 

4) Szkolenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – seminarium upowszechniające projekt 
ENTRETOY. 

5) Szkolenie – „Kształtowanie kompetencji kluczowych”. 
6) Konferencja „Współpraca edukacji i biznesu – dwa spojrzenia”. 
7) Udział w Podlaskim Kongresie Zawodowym. 
8) Szkolenie w ramach projektu „Learn together – create opportunities”. 
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9) Szkolenie w ramach projektu „The Entrepreneurs of the Future”. 
10) Szkolenie „Zmiany w prawie oświatowym od września 2019”. 
11) Konferencja „Czas na staż”. 
12) Szkolenie „Typy aktywności zawodowej – Mapy Kompetencji”. 
13) Konferencja „Nowe możliwości w doradztwie edukacyjno-zawodowym”. 
14) Udział w VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym. 
15) Konferencja „Dziecko wobec współczesnego świata”. 
16) Warsztaty „Potrzeby psychologiczne dzieci”. 
17) Szkolenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Szansa na nowe możliwości”. 
18) Konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe dla przyszłości”. 
19) Warsztaty Mapy Karier „Nowe pomysły na lekcje z Mapą Karier”, „Wykorzystanie nowych 

technologii w badaniach kompetencji”. 
20) Warsztat „Poza problemem, czyli TSR w doradztwie zawodowym”. 
21) Udział w Białostockim Forum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. 
 
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku 
1) „Zamówienia publiczne”. 
2) „Szkoła dobrych manier; Savoir-vivre i kultura organizacji w edukacji”. 
3) „Place dla zaawansowanych”. 
4) „Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2019 w jednostkach budżetowych 

i samorządowych zakładach budżetowych”. 
5) „Excel dla średniozaawansowanych”. 
6) „Śmiechoterapia”. 
7) EURO WEEK szkoła liderów. 
8) Kraków ZNAK Edukacja Globalna. 
9) Ośrodek Rozwoju Edukacji we Wrocławiu „Edukacja Globalna”. 
10) Instytut Tutoringu Szkolnego w Warszawie „Tutoring szkolny”. 
11) OKE e-learning Egzaminator- egzamin ósmoklasisty. 
12) TOC e-learning. 
13) Kurs: “Original Empathy Dolls”. 
14) Myślenie krytyczne w zarządzaniu placówką oświatową. 
15) Kurs: “Karmienia terapeutycznego Human Touch feeding and eating disorders”. 
16) Udział w konferencji wojewódzkiej „Dzieci na krawędzi III – o znaczeniu traumy relacyjnej”. 
17) Kurs „Terapia ręki”. 
18) Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej cz. II. 
19) Udział w konferencji „Dziecko (wobec) współczesnego świata”. 
20) Studia podyplomowe – Rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
21) Origami w nauce i jej zastosowaniach. 
22) Ocenianie kształtujące w szkole. 
23) Złapmy lwa – szachy po japońsku. 
24) „Eksperymenty w klasach młodszych” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej. 
25) Gry i zabawy z tabliczką mnożenia – propozycje ciekawych rozwiązań metodycznych. 
26) „Gadki – proste rozmowy o trudnych sprawach” – czyli jak chronić dziecko w wieku 5-10 lat przed 

przemocą seksualną. 
27) „Aktywna i angażująca matematyka bez szufladkowania dzieci”. 
28) Jak kształtować kompetencje kluczowe na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 
29) Sieć polonistów przygotowujących uczniów do XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 
30) Wypracowanie efektywnych form pracy z młodzieżą uzdolnioną humanistycznie we współpracy 

z nauczycielami akademickimi UwB. 
31) Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno- 

pedagogicznych; wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie orzecznictwa 
i opiniowania, kształcenia specjalnego uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, wspierania ich 
rodziców i nauczycieli, nawiązanie kontaktów i wzajemne wspieranie się w sferze zawodowej. 

32) „Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. 
33) „Uczeń z autyzmem/Zespołem Aspergera”, cz.4 szkolenia nt. różnych niepełnosprawności z cyklu: 

„Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej”. 
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34) Warsztat: „Uczeń z autyzmem – dostosowania wymagań, współpraca z rodzicami”. 
35) Zabawy i ćwiczenia uczące empatii i współpracy- jak żyć zgodnie? 
36) Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych ASD. 
37) Praca z uczniem z ADHD. 
38) Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów ze SPE. 
39) XIII konferencja metodyczna „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami 

z niepełnosprawnością” – poświęcona metodom pracy i terapii dzieci z niepełnosprawnościami. 
40) Konferencja metodyczna – Diagnoza ucznia – podstawą planowania pracy dydaktycznej 

i terapeutycznej. 
41) Konferencja naukowo-szkoleniowa „Terapia w wodzie osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

z wykorzystaniem Koncepcji Hallwick i Watsu – wprowadzenie w problematykę pracy z MPDz". 
42) „Ęk, pęk, balon pękł” – grupowe zabawy logopedyczne i logarytmiczne. 
43) „Dziecko w świecie dźwięków” – formy zajęć umuzykalniających w przedszkolu. 
44) „Chochliki w Krainie Muzyki” - zabawy muzyczno – ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
45) „Zabawa na 102. Tuwim, Brzechwa i ja” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków. 
46) Przedszkolna edukacja alternatywna – wymiana poglądów, idei, prezentacja rozwiązań 

teoretycznych i praktycznych. 
47) „Z przyrodą na ty – zabawowo i naukowo” – przykłady rozwijania kompetencji w zakresie nauk 

przyrodniczych. 
48) „Ochrona zdrowia psychicznego – zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży”. 
49) „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!” – sieć współpracy nauczycieli zajmujących się 

edukacją globalną – przygotowanie wspólnych działań z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 18-24 
listopada 2019 oraz włączenie się w projekt „Czyste powietrze w Białymstoku”. 

50) „Szkoła Zrównoważonego Rozwoju” – Wdrażanie Projektu Edukacji Globalnej. Liderzy edukacji na 
rzecz rozwoju. 

51) Edukacyjna Wartość Dodana sposobem mierzenia jakości nauczania. 
52) Lider w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (II stopień). 
53) Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC). 
54) Trener w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień). 
55) Warsztat: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. 
56) Sieć „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. 
57) Konferencja „Dostosowanie organizacji i warunków otoczenia do potrzeb dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi". 
58) Warsztat „Praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji”. 
59) Warsztat „Jak rozmawiać z dziećmi o różnych rodzajach niepełnosprawności”. 
60) Konferencja „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością”. 

 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Szkolenia kadry pedagogicznej i administracyjno-obsługowej. 
2) Udział wychowawców w warsztatach i konferencjach organizowane przez firmy zewnętrzne 

(MODM, CEN). 
3) Udział wychowawców w szkoleniach i warsztatach w ramach WDN (rady samokształceniowe). 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku 
1) Uzyskiwanie certyfikatów testów psychologicznych: IDS-P, Stanford-Binet 5, DSR, KOPR, PEP-R. 
2) Test TROS-KA. 
3) Kursy doskonalące w zakresie: „Jąkania i niepłynności mowy”, „Działania Integracji Sensorycznej”, 

„Rozwój emocjonalny małego dziecka”, „Trening umiejętności społecznych”, „Diagnoza dysleksji”, 
„Trening Zastępowania Agresji”. 

4) Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika. 
 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami 
Emocjonalnymi w Białymstoku: 
1) Superwizje. 
2) Kursy. 
3) Szkolenia. 
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Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) Systematyczne szkolenia pracowników. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe kadry pedagogicznej. 
2) Szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej. 
3) Szkolenia dla logopedów. 
4) Szkolenie dla pedagogów. 
5) Szkolenie dla psychologów. 
6) Szkolenia kadry administracyjnej. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Dofinansowania szkoleń dla pracowników. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku  
1) Szkolenia dla kadry kierowniczej:  

– Konferencja metodyczno-praktyczna „Kształtowanie umiejętności społecznych wśród uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 

– Między narodowy projekt – „KIDS- Dzieci i cukrzyca w szkołach w województwie podlaskim”. 
– Szkolenie „Zapanuj nad gniewem”. Budowanie dobrych relacji z samym sobą, uczniami 

i innymi”. 
– Konferencja „Zachowanie ryzykowne dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

depresji, samookaleczeń, myśli i prób samobójczych”. 
2) Terapia i komunikacja w jednym. 
1) Szkolenia dla kadry administracyjno-obsługowej: 

– Seminarium „Profesjonalny sekretariat jako centrum wspomagania pracy dyrektora szkoły”, 
– Szkolenie w zakresie przestrzegania zagadnień higieny w procesie produkcji żywności 

i w obrocie żywnością”, 
– Szkolenie „Żywienie w placówkach oświatowych- planowanie jadłospisów zgodnie 

z wymaganiami Sanepid-u, czyli Jadłospis na 5-tkę”, 
– Seminarium pt.: „Vat 2019/2020 – zmiany i bieżące problemy”. 

4) Szkolenia dla Rad Pedagogicznych:  
Szkolenie „Zapanuj nad gniewem”. Budowanie dobrych relacji z samym sobą, uczniami 

i innymi”. 
5) Kursy i szkolenia: 

– Konferencja „Terapia w wodzie osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z wykorzystaniem 
koncepcji Hallwick i Watsu- wprowadzenie z problematykę pracy z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym”. 

– Konferencja „Innowacyjne metody terapii autyzmu z zastosowaniem nowych technologii”. 
– „Sieć współpracy i samokształcenia, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i kształcenia specjalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 
– Konferencja metodyczno- praktyczna „Kształtowanie umiejętności społecznych wśród 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 
– Prelekcja „Symptomy autyzmu w czasie krótkiej wizyty u lekarza-kiedy kierować dziecko na 

pogłębioną diagnozę”. 
– Kurs „Terapia Neurataktylna”. 
– Kurs „Terapia Behawioralna I

o 
– Podstawy Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej 

z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD”. 
– Kurs „Terapii Behawioralnej II

o 
– Praktyczny aspekt Terapii Behawioralnej w pracy 

terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – ASD”. 
6) Studia podyplomowe: 

– Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu. 
– Studia podyplomowe w zakresie logopedii, 
– Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób 

z autyzmem i Zespołem Aspergera. 
– Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania. 
– Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. 



Strona | 74 
 

– Studia podyplomowe w zakresie „Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Kurs języka angielskiego w EMPIK SCHOOL w Białymstoku- 1 nauczyciel. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Finansowanie szkoleń nauczycieli i kadry administracyjnej ze środków przyznanych przez Miasto. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Kontynuacja rozpoczętych awansów zawodowych nauczycieli. 
 
Przedszkole Samorządowe nr10 w Białymstoku 
1) Podjęcie studiów podyplomowych przez nauczycieli. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Kontynuacja rozpoczętych awansów zawodowych nauczycieli. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe nauczycieli: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z SI. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Kurs kwalifikacyjny w kierunku nauczania języka angielskiego w przedszkolu . 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) Uczęszczanie 3 nauczycieli na kursy doskonalące z języka angielskiego. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Zdanie egzaminu nadającego kwalifikacje do nauki języka angielskiego. 
2) Kurs kwalifikacyjny, metodyczny z języka angielskiego. 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania języka obcego – język angielski. 
2) Studia magisterskie. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w różnorodnych szkoleniach (terapia ręki, sensoplastyka, biofeedback, 

logorytmika, ruch rozwijający Weroniki Sherborne) w ramach projektu unijnego prowadzonego na 
terenie placówki „Mali Aktywni”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe z zakresu „Pedagogika korekcyjna” (terapia pedagogiczna). 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Przekazywanie informacji o szkleniach dla nauczycieli, pracowników admnistracyjno-obsługowych 

organizowanych przez różne instytucje. 
2) Dofinansowanie szkoleń dla pracowników. 
3) Organizowanie i opłacanie w całości szkoleń dla pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku: 
1) Kontynuacja doskonalenia zawodowego. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Szkolenia pracowników (BHP, doskonalące). 
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Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Kontynuacja studiów podyplomowych (Terapia zajęciowa i arteterapia, Logopedia, Rytmika 

i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym). 
 

Przedszkole Samorządowe nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku 
1) Metodyka nauczania matematyki. 
2) Metodyka wprowadzenia litery i nauki czytania. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Kurs języka angielskiego. 
2) Kodowanie na dywanie. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Ukończenie przez kadrę pedagogiczną studiów podyplomowych: wczesne nauczanie języka 

obcego (język angielski). 
 

Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Systematyczne doskonalenie pracowników administracji i obsługi według potrzeb placówki. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Kurs języka angielskiego. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku 
1) Systematycznie realizowane są działania wspierające nauczycieli w zdobywaniu nowych 

kwalifikacji poprzez dofinansowanie doskonalenia zawodowego. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”  w Białymstoku 
1) Kontynuacja doskonalenia kwalifikacji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 77 w Białymstoku: 
1) Realizowanie szkoleń w zakresie zgłaszanych potrzeb zawodowych nauczycieli i pracowników 

administracji i obsługi oraz potrzeb wynikających z działalności przedszkola. 
 

Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Plan wspomagania rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli, pracowników administracji przy 

pomocą szkoleń i kursów stacjonarnych oraz on-line. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj”  w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe: logopedia, terapia pedagogiczna z elementami SI. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Szkolenia MODM. 
2) Szkolenia CEN. 
3) Szkoleniowe rady pedagogiczne. 

 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Organizowanie rad pedagogicznych szkoleniowych. 
2) W szkole funkcjonują przedmiotowe zespoły samokształceniowe. 
3) Udział nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia i dokształcania. 

 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Szkolenie rady pedagogicznej w ramach środków budżetowych, przewidziane w planie szkolenia 

rady pedagogicznej, po rozpoznaniu potrzeb środowiska szkolnego. 
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2) Indywidualne szkolenia nauczycieli w zewnętrznych placówkach szkoleniowych, w tym MODM, 
Centrum Ochrony Ddzieci i Rodziny, innych. 

3) Poszerzanie kompetencji nauczycieli poprzez umożliwienie im uzyskania kwalifikacji na studiach 
podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych (dofinansowanie ze środków szkolnych). 

4) Szkolenie całej rady pedagogicznej oraz delegowanie poszczególnych nauczycieli do szkoleń 
prowadzonych przez MODM w ramach projektu unijnego „Kompetentny nauczyciel i kreatywny 
uczeń kluczem do sukcesu”. 

5) Kontynuacja projektów unijnych, przewidzianych do realizacji na kolejne lata. 
 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) WDN i szkolenia zewnętrzne według potrzeb w ramach przyznanych środków. 
2) Finansowanie studiów podyplomowych i szkoleń. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, 

Studium arteterapii i terapii zajęciowej.  
2) Kursy doskonalące. 
3) Kursy języka angielskiego. 
4) Warsztaty. 
5) Konferencje. 
6) Rady szkoleniowe dla nauczycieli w ramach WDN. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenie BHP pracowników. 
3) Szkolenia pracowników administracji i obsługi zgodnie z potrzebami. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku 
1) Korzystanie z bogatej oferty szkoleń, warsztatów, kursów organizowanych na terenie miasta. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Podejmowanie przez nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego w ramach planu 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku  
1) WDN. 
2) Zespoły samokształceniowe. 
3) Studia podyplomowe: Spectrum autyzmu, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, Edukacja 

i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową. 
4) Studia doktoranckie z zakresu teologii. 

 
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Systematyczne doskonalenie nauczycieli według potrzeb placówki. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
3) Szkolenia pracowników administracji wg potrzeb placówki. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Dofinansowania do studiów podyplomowych 

 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Szkolenie nauczycieli „Technologie informacyjno komunikacyjne w pracy nauczyciela”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Dofinansowywanie szkoleń, kursów, studiów. 
2) Organizowanie warsztatów i szkoleń na terenie szkoły. 
3) Organizowanie lekcji otwartych z udziałem metodyka. 
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4) Projekt program Erasmus+ „MATHS THROUGH GAMES” – Udział nauczycieli, uczniów i rodziców 
w międzynarodowej grupie projektowej, projekt opera się na tworzeniu gier edukacyjnych – 
matematycznych. Te gry mają jednoczyć dzieci i stymulować je do bycia „aktorami matematyki”, 
a to prowadzi je do przyjęcia naukowego podejścia, a jednocześnie zabawy. 

5) Prowadzenie kół zainteresowań – w trosce o rozwijanie pasji dzieci oraz zapewnienie im 
atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu i możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności 
szkoła proponuje szereg różnorodnych kół zainteresowań od czysto przedmiotowych po 
artystyczne. 

6) Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych – w ostatnich latach 
priorytetem Szkoły jest zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych szeregu 
terapii dostosowanych do potrzeb dzieci. Zależy nam na tym, by dzieci miały do nich dostęp na 
miejscu i nie musiały po lekcjach być wożone w wiele dodatkowych miejsc. Tym samym w Szkole 
prowadzona jest: Terapia Taktylna – neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego, 
Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych z Układem Ruchowym Całego Ciała, Integracja 
Odruchów Ustno-Twarzowych, Terapia Ręki, Elementy SI, Terapię Neurologopedyczną, 
Surdologopedię, Zajęcia z psychologiem, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia 
Pedagogiczna, Socjoterapia. 

 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. 
2) Udział nauczycieli w WDN. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Szkolny Program WDN. 
2) Plan WDN. 
3) Uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez kursy kwalifikacyjne. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje (między innymi w ramach realizacji 

programu Matury Międzynarodowej IB DP oraz programu MYP - Middle Years Programme). 
2) Udział nauczycieli w WDN. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Studia podyplomowe „Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu” na UwB w Białymstoku. 
2) Studia doktoranckie Mariologia w Warszawie. 
3) Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB. 

 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Realizacja indywidualnego rozwoju pedagogów szkolnych i psychologa w spotkaniach grupy 

wsparcia w Ośrodku „Etap” oraz MODM. 
 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń. 
2) Organizowanie szkoleń na terenie szkoły. 

 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Udział w szkoleniach organizowanych przez CEN, MODM i inne ośrodki szkoleniowe. 
2) Szkoleniowe rady pedagogiczne. 

 
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
1) Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego. 
 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku  
1) Systematyczne szkolenie nauczycieli według potrzeb szkoły. 
2) Szkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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3) Szkolenia BHP pracowników. 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 
1) Kursy i szkolenie dla nauczycieli uzupełniające kwalifikacje zawodowe. 
2) Studia podyplomowe dla nauczycieli. 

 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) „Młode Kadry” – program stworzony przez Inter Cars S.A., polegający na współpracy ze szkołami 

m.in. poprzez wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek 
w samochodach. Organizacja szkoleń, np. z zakresu łożysk, rolek i kół oraz elementów układu 
rozrządu. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. ST. Staszica 
w Białymstoku 
1) Realizacja studiów podyplomowych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz szkoleń 

branżowych skierowanych do nauczyli przedmiotów zawodowych w ramach projektów unijnych 
„Kompleksowe kwalifikacje” i „#Staszic Team” – kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz ze 
środków WDN. 
 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Rozpoczęcie studiów podyplomowych z zakresu gastronomii i pedagogiki specjalnej przez 

wybranych nauczycieli. 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli adekwatnych do potrzeb szkoły. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Szkolenia kadry pedagogicznej i administracyjno-obsługowej. 
2) Udział wychowawców w warsztatach i konferencjach organizowane przez firmy zewnętrzne 

(MODM, CEN). 
3) Udział wychowawców w szkoleniach i warsztatach w ramach WDN (rady samokształceniowe). 
 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami 
Emocjonalnymi w Białymstoku 
1) Superwizje. 
 

Programy i działania nowo utworzone    

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku: 
1) Studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania języka obcego – język angielski. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku: 
1) Spotkania i zebrania samokształceniowe, gdzie pracownicy przekazują wiedzę zdobytą w trakcie 

szkoleń. 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Udział w projekcie MODM „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
2) Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie: „Kształtowanie Kompetencji kluczowych w praktyce 

szkolnej”. 
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3) „Szkoła dla innowatora” 3-letni program pilotażowy dla klasy siódmej – celem projektu jest 
wsparcie grona pedagogicznego w planowaniu i w wprowadzaniu długofalowych, innowacyjnych 
działań edukacyjnych do codziennej praktyki szkolnej. 

4) Innowacje pedagogiczne. 
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UKIERUNKOWANYCH NA 
PRZYSTOSOWANIE ABSOLWENTA SZKOŁY DO ŻYCIA ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO 

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 

1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 
 

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku 
1) Spotkania z przedstawicielami rożnych zawodów – poszerzenie wiedzy na temat różnych 

zawodów: strażak, policjant, fryzjer, informatyk. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 23 „Baśniowe” w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Program Wychowawczy – sylwetka absolwenta, kształtowanie postaw. 
2) Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z udziałem rodziców – zapoznanie 

z różnymi zawodami, spotkania z ciekawymi ludźmi. 
3) Realizacja projektu „Numizmatyka dla Smyka”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Zorganizowanie zajęć dodatkowych z programowania „Klub Małego Programisty”, „Kocham 

Roboty”. 
2) Współpraca ze Szkółką Szachową „Dwie wieże”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem rozwijania umiejętności kluczowych. 
2) Analiza umiejętności dzieci – utworzenie kół zainteresowań wg potrzeb, uzdolnień dzieci. 
3) Planowanie działań przedszkola zgodnie. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Działania związane z przygotowaniem dzieci chorych na cukrzycę do samodzielnego obsługiwania 

pompy insulinowej. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 43w Białymstoku 
1) Badanie losów absolwentów. 
2) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Współpraca z CEN - udzielenie wsparcia radzie pedagogicznej. 
2) Współpraca z PPP Nr 2 w Białymstoku – prowadzenie szkoły dla rodziców. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej: Policją, Strażą Miejską, Lasami Państwowymi, 

Biblioteką Publiczna, Pocztą Polską, Galeriami, Muzeum Wsi Podlaskiej. 
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Przedszkole Samorządowe 50 w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Komputerowy zawrót głowy” (rozwijanie kompetencji 

matematycznych). 
2) Innowacja pedagogiczna „Kulturalny przedszkolak” (rozwijanie kompetencji obywatelskich, 

społecznych). 
3) Realizacja programu wychowawczego. 
4) Realizacja programu „Jestem bezpieczny w przyjaznym przedszkolu”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Projekt „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne Polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Kompetencje kluczowe. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku 
1) „Dobry, prawy, bezpieczny”. 
5) „Bezpieczny Przedszkolak”. 
6) „Strażnicy Uśmiechu”. 
7) Program preorientacji zawodowej dla przedszkolaków. 
8) IPET – dla dzieci z niepełnosprawnością. 
9) Indywidualne programy dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z trudnościami. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) „Matematyka na co dzień” – realizacja zajęć w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki 

odkrywają świat”. 
2) „Przedszkolni naukowcy” – realizacja zajęć z zakresu fizyki i przyrody w ramach projektu unijnego 

„Przedszkolaki odkrywają świat”. 
3) „W królestwie szachów” – realizacja zajęć w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają 

świat”. 
4) „Easy English” – realizacja zajęć z języka angielskiego w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki 

odkrywają świat”. 
5) „Komputerowy świat przedszkolaka” – realizacja zajęć w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki 

odkrywają świat”. 
6) „Mały konstruktor” – realizacja zajęć w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają 

świat”. 
7) Wycieczki do różnych instytucji kulturalnych. 
8) Zajęcia biblioteczne w Książnicy Podlaskiej. 
9) Wycieczki do zakładów pracy. 
10) Współpraca ze szkołami podstawowymi. 
11) Spotkania z ciekawymi ludźmi. 
12) Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez udział w różnorodnych kołach zainteresowań. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Projekt „Przedszkolaki odkrywają świat” współfinansowany ze środków UE. 
2) Udział w dzieci w zajęciach z zakresu: rozwijanie kompetencji językowych (Easy English), 

matematycznych (Matematyka na co dzień), informatycznych (Komputerowy świat 
przedszkolaka), przedsiębiorczości (Mały Konstruktor), umiejętność uczenia się (W królestwie 
szachów), ekspresja (Zajęcia taneczne). 

3) Diagnoza – określenie predyspozycji dziecka (m.in. określenie inteligencji). 
4) Szkolenie dla rodziców i nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci 

w wieku przedszkolnym. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 44 im. S. Moniuszki. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 77 w Białymstoku 
1) Cykliczne realizowanie programów autorskich nauczycieli: „Program adaptacji dzieci do 

przedszkola”, „ Bezpieczne Dziecko w bezpiecznym świecie”, Program pedagogizacji rodziców – 
dotyczy rodziców i dzieci. 

2) Cykliczne organizowanie Dni Otwartych Przedszkola z udziałem dzieci i rodziców w ramach 
rekrutacji. 

3) Realizowanie innowacji programowej „ Dlaczego w trawie piszczy?” autorstwa rady pedagogicznej 
w formie zabaw badawczych i eksperymentów oraz wykorzystania metody projektu podczas zajęć 
edukacyjnych z wychowankami, wycieczek przyrodniczych, spotkań z przyrodnikami oraz zajęć 
otwartych z udziałem rodziców. 

4) Udział przedszkolaków w „Dniach otwartych” Szkoły Podstawowej Nr 44 w Białymstoku oraz 
uroczystościach i zajęciach szkolnych i świetlicowych. 

5) Cykliczne badanie losów absolwentów przez zespół zadaniowy nauczycieli przedszkola skierowane 
do rodziców absolwentów i nauczycieli klas I szkoły podstawowych. 

6) Prowadzenie obserwacji dzieci 3-4-letnich oraz diagnozy dzieci 5-6-letnich z wykorzystaniem 
arkuszy diagnostycznych opracowanych przez nauczycieli podczas szkoleń w ramach WDN. 

7) Sporządzanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka 5-6-letniego wg rozporządzenia MEN 
oraz przekazywanie ich rodzicom podczas spotkań indywidualnych. 

8) Prowadzenie zajęć indywidualnych wyrównawczych dla wychowanków przedszkola wykazujących 
niski poziom opanowania wiedzy i umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej. 

9) Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla wychowanków z opiniami z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej wystawionymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
w formie terapii pedagogicznej przez specjalistów i nauczycieli przedszkola z udziałem rodziców. 

10) Realizacja planów wspierających rozwój dziecka po dokonanej diagnozie i obserwacji nauczycieli 
w grupach przedszkolnych na początku roku szkolnego. 

11) Organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców wychowanków wskazujących poziom wiedzy 
i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz relacje społeczne. 

12) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców wychowanków.  
13) Organizowanie uroczystości przedszkolnych i grupowych z udziałem rodziców wychowanków. 
14) Rozwijanie talentów poprzez udział w zajęciach dodatkowych opłacanych przez organ 

prowadzący: zajęć umuzykalniających, tańca oraz zajęć dodatkowych realizowanych po 
zamknięciu przedszkola (na wynajem sali) – zespołu mażoretek, przedszkoliady, szachów. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Nauka języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych. 
2) Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”. 
3) Realizacja programu „Kodowanie na dywanie”. 
4) Przygotowanie do uczenia się matematyki poprzez realizację koncepcji prof. E. G. Kolczyńskiej. 
5) Organizowanie konkursów i przeglądów, w których dzieci prezentują umiejętności. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku 
1) Przystosowanie wychowanka do norm społecznych, przygotowanie do funkcjonowania 

w określonych rolach społecznych, kształtowałam umiejętności samodzielnego rozwiązywania 
wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, konfliktów w rodzinie, środowisku szkolnym 
i rówieśniczym. 

2) Realizacja projektu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Od grosika do złotówki”. 
Uczniowie poprzez samodzielne działanie oraz zabawy i gry dydaktyczne poznają świat finansów, 



Strona | 82 
 

uczą się samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym 
gospodarowaniu zasobami. 

3) Współtworzenie przez uczniów bloga klasowego. 
4) Zajęcia kształcące kreatywność „Przygoda z matematyką”. 
5) Zajęcia koła dziennikarskiego „Tadeuszek”. 
6) Zajęcia rozwijające kreatywność „Ekosprinter matematyczny”. Korzystanie z technologii 

komputerowej. Wyszukiwanie ciekawostek, tworzenie prezentacji, rozwiązywanie łamigłówek. 
7) Prowadzenie bloga klasowego w klasie Ic. Korzystanie z tablicy interaktywnej oraz interaktywnych 

aplikacji podczas zajęć. 
8) Prowadzenie zajęć rozwijających kreatywność “Mały artysta” oraz “Potyczki matematyczne”.  
9) „Historia wokół nas” – zajęcia kształcące kreatywność. 
10) „Koło Miłośników Sztuki” – zajęcia kształcące kreatywność. 
11) Zapoznawanie uczniów z dostępnymi w Internecie, interaktywnymi narzędziami do 

samodzielnego poszerzania wiedzy (m.in. portale ISAP, GUS, Google Earth, NASA, Ventusky). 
Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania z różnorodnych 
źródeł oraz selekcji informacji. 

12) Współtworzenie przez uczniów bloga „Blogerzy z Szesnastki”. 
13) Prowadzenie zajęć filologicznych kształtujących kreatywność polonistyczną.  
14) Prowadzenie zajęć „Uczeń na miarę czasów…” (mnemotechniki). Kształtowanie kreatywnego 

podejścia do uczenia się, zapamiętywania, oraz rozwiązywania problemów. (Zajęcia realizowane 
w ramach projektu „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy”). 

15) Prowadzenie zajęć „Koło szachowe”. Kształtowanie kreatywnego podejścia do rozwiązywania 
problemów na materiale szachowym – rozwiązywanie zadań szachowych (zajęcia w ramach 
projektu „Przewodnik, tropiciel, odkrywca – meandry wiedzy”). 

16) Prowadzenie zajęć kształtujących kreatywność „Artystyczne działania młodego humanisty”. 
Uczniowie rozwijali zdolności artystyczne, humanistyczne oraz zainteresowania teatralne 
i zdolności aktorskie. 

17) Koło przyrodnicze „Tropiciele przyrody” – zajęcia rozwijających kreatywność. 
18) „Bliżej literatury” – zajęcia kształtujące kreatywność w zakresie języka polskiego. 
19) Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach. 
20) Wykorzystywanie zasobów on-line, portali edukacyjnych, przedmiotowych itp. do 

przygotowywania lekcji. 
21) Realizacja lekcji z doradztwa zawodowego w kl. VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb „Planuję swoją przyszłość 

edukacyjno – zawodową”. 
22) Uczniom ww. klas były także udzielane indywidualne informacje zawodowe dotyczące zasad 

rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, wyboru szkoły, zawodów. 
23) Przeprowadzenie prelekcji dla rodziców kl. VIII dotyczącej wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz 

zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 
24) Udzielanie konsultacji indywidualnych dla rodziców dotyczących zasad rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych. 
25) Współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. udział w poradnictwie indywidualnym). 
26) Przeprowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej dla dwóch grup przedszkolaków „Zawody 

wokół nas”. 
27) Zapoznanie uczennic klasy VIIIb z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku (17 maja 2019 XIV Papieskie 
Forum Młodych) – przygotowanie do zawodów – technik usług fryzjerskich, technik masażysta, 
technik hotelarstwa, technik projektowania mody. 

28) Realizacja w klasie Ic projektu „Zawody i pasje naszych rodziców” nakierowanego na poznawanie 
różnych zawodów i zainteresowań, budzenie ciekawości poznawczej i kształtowanie kompetencji 
społecznych uczniów. 

29) Spotkanie w świetlicy szkolnej z panią Martą Rytel – dietetykiem. 
30) Zajęcia tematyczne – „Ważne zawody” – dzieci zapoznały się z różnymi zawodami. Zwróciły 

szczególną uwagę na ich ważność i znaczenie w życiu człowieka i społeczeństwa. 
31) Spotkanie ze strażakiem w kl. Vc- warsztaty, podczas których dzieci poznały zadania i obowiązki 

strażaka oraz zapoznały się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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32) Spotkanie z technologiem żywienia w kl. Vc - poznanie nowego zawodu, warsztaty kulinarne, 
uczniowie wykonywali sałatkę. 

33) Udział uczniów kl. IV-VII w konkursie plastycznym „Zawodowi odkrywcy” w CKU w Białymstoku. 
Zdobycie wyróżnień przez dwie uczennice. 

34) Wycieczka klas IVb i Vb do Fabryki Dywanów Agnella i Elektrociepłowni w Białymstoku Enea 
Ciepło. 

35) Wycieczka do Centrum Symulacji Medycznej uczniów klasy IVc i IVe – poznanie zawodu 
stomatologa, ratownika medycznego. 

36) Realizacja projektu w kl. Ib i IIIa „Kim będę, gdy dorosnę? Poznajemy zawody i miejsca pracy.” 
mający na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat pracy ludzi w różnych zawodach oraz 
wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej. W ramach projektu zorganizowano spotkania 
z przedstawicielami różnych zawodów (lekarz, logistyk, piekarz, optometrysta, leśniczy, muzyk, 
dziennikarz, aktor, stomatolog, ratownik medyczny, bibliotekarz) i wyjścia do miejsc użyteczności 
publicznej. 

37) Spotkania w klasie VIb pod hasłem „Rodzic uczy zawodu” z technologiem żywności, architektem 
i urzędnikiem. 

38) Realizacja w klasie Ib projektu „Zawodowy zawrót głowy, czyli rzecz o zawodach” – spotkania 
z różnymi osobami, wycieczki do zakładów pracy. 

39) Spotkanie z pisarką p. E. Karwan-Jastrzębską.  
40) Realizacja innowacji pedagogicznej „Zawody znane i mniej znane” w klasie IIa i IIc. 
41) Dzieci odbyły szereg spotkań i wycieczek związanych z realizacją innowacji: poznawały pracę 

ratowników medycznych, uczyły się udzielać pierwszej pomocy, miały spotkanie z policjantem – 
dowiedziały się, jakie trzeba mieć predyspozycje, by wykonywać zawód policjanta, dzieci były 
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku – poznawały charakter i znaczenie pracy 
strażaków ,dzieci wyjeżdżały na całodniową wycieczkę „Szlakiem ginących zawodów„ do Czarnej 
Wsi Kościelnej, poznawały pracę kowala, garncarza, oglądały proces tworzenia dywanów. 

42) Spotkanie z archeologiem p. Katarzyną Rusin, klasy IV. 
43) Wprowadzanie elementów doradztwa zawodowego do lekcji przedmiotowych, powiązanie treści 

przedmiotowych z możliwymi kierunkami kształcenia i zawodu (edukacja dla bezpieczńęstwa, 
język rosyjski). 

44) Zapoznanie uczniów ze specyfiką wybranych zawodów w ramach zajęć języka angielskiego  
(np. projektant wnętrz, sportowiec, kucharz – kl. IV, zawody artystyczne – kl. V-VII,  rzemieślnicy – 
kl. VII). Słynni reprezentanci tych zawodów.  

45) Spotkanie z gościem z Finlandii panią Riikką Toivanen (dawną Asystentką Comeniusa w naszej 
szkole) – rozmowa na temat życia i pracy nauczyciela w Finlandii. 

46) Nazwy zawodów i czynności z nimi związanych w ramach lekcji języka niemieckiego; popularne 
zawody w Niemczech i w Polsce. 

47) Zajęcia tematyczne w świetlicy „Kim będę kiedy dorosnę?”. 
48) Spotkanie z dietetykiem oraz asystentem stomatologa. 
49) Zajęcia tematyczne w świetlicy szkolnej „Ciekawe zawody”. 
50) Spotkanie z podróżnikiem – p. Wiesławem Topolskim. 
51) Spotkanie z bibliotekarzem – p. B. Radziwońską z Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej. 
52) Spotkanie z pisarką – p. E. Karwan-Jastrzębską.  
53) Wprowadzanie elementów doradztwa zawodowego podczas zajęć z wychowawcą w klasie VIIIb. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Uwzględnienie zagadnień dotyczących przygotowania do życia zawodowego i osobistego 

w tematyce godzin wychowawczych. 
2) Rozwijanie umiejętności kluczowych podczas zajęć edukacyjnych – umiejętności kluczowe 

rozwijane są podczas zajęć edukacyjnych, m.in. poprzez stosowanie metod aktywnych. 
3) Realizacja projektów edukacyjnych. 
4) Prowadzenie konsultacji pt. „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Techniki skutecznego uczenia się” – 

zajęcia kształtujące umiejętności społeczne mają za zadanie pomóc uczniom w rozwoju osobistym 
i społecznym. 

5) Zajęcia z doradztwa zawodowego – uczniowie biorą udział w zajęciach  z doradztwa zawodowego 
mających na celu przygotowanie ich do funkcjonowania na rynku pracy i dokonywania wyborów 
zawodowych. 
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6) Udział uczniów w dniach otwartych szkół średnich. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 85 w Białymstoku 
1) „Bezpieczny Przedszkolak”. 
Przedszkole Samorządowe nr 86 w Białymstoku 
1) Spotkania z przedstawicielami zawodów: pielęgniarka, dietetyk, pracownik schroniska dla 

zwierząt, stomatolog. 
2) Kształtowanie nawyków i postaw związanych z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo 

(warsztaty, zajęcia edukacyjne). 
3) Wycieczki i wyjścia mające na celu zapoznanie przedszkolaków z pracą w różnych zawodach 

(poczta, trg, biblioteka, sklep....). 
4) Realizacja innowacji pedagogicznych „Matematyka dla smyka”, „Uczymy się programować”. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku  
1) Realizacja działań wynikających z Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. 
2) Współpraca z placówkami wspierającymi szkołę w procesie dydaktyczno- wychowawczym. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Stworzenie Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku: 
1) Wycieczki klasowe do zakładów pracy np. Straż Pożarna, Straż Miejska, uczniowie poznają miejsca 

pracy i specyfikę zawodu. 
2) Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 
3) Zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII. 
 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku 
1) Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII. 
2) Indywidualne konsultacje uczniów klas 8 z doradcą zawodowym mające na celu wsparcie uczniów 

w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 
3) Cykl zajęć warsztatowych w klasach VII-VIII prowadzonych przez p. Julitę Majewską dotyczących 

zagadnień psychoedukacji. 
4) Rozwijanie umiejętności kluczowych podczas zajęć edukacyjnych, w szczególności umiejętności 

uczenia się. 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, obejmującego klasy I – VIII  
2) Realizacja doradztwa zawodowego dla młodzieży w ramach trzech projektów unijnych („Dobry 

zawód – fajne życie”, „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, 
„Indywidualizacja Procesu Nauczania w Mieście Białystok” (zajęcia indywidualne, grupowe, 
wycieczki). 

 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Opracowanie i realizacja Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego. 
2) Rozwijanie umiejętności kluczowych podczas zajęć edukacyjnych, m.in. poprzez stosowanie 

metod aktywnych. 
3) Zorganizowanie zajęć teatralnych. 
4) Zewnętrzne wspomaganie rozwoju szkoły w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych. 
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Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej (teatr, galerie sztuki, kino, itp.) 

 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Realizacja projektu „Wychować człowieka mądrego”, który miał na celu wprowadzenie modelu 

pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako 
profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole. Projekt sfinansowany ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany przez Towarzystwo Edukacji Otwartej (TEO). 

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2019/20. 
2) Spotkania z doradcą zawodowym w klasach VII i VIII. 
3) Cykliczna współpraca pedagoga z CKU – organizowanie lekcji wychowawczych w klasach VII i VIII 
4) Program autorski „Doradztwo zawodowe dla uczniów kl. VII-VIII”. 
5) „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – kampania Ogólnopolska (warsztaty dotyczące przyjaźni). 
6) Wycieczki do szkół średnich o kształceniu w zawodzie. 
7) Wycieczki do zakładów pracy (Straż Miejska, Straż Pożarna, Stadion Miejski, Policja). 

 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Realizacja zadań Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
2) Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. 

 
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Współpraca z Centrum Kreatywnego Uczenia Matematyki. 
2) Projekt ,,Matematyka z klasą. Ile matematyki jest wokół nas”. 
3) Projekt edukacyjny ,,Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku 
1) Udział w projekcie „Dobry zawód – fajne życie”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
2) Programy profilaktyczne jak w B.2.1. 
3) Doradztwo zawodowe w klasie VIII. 
4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia. 
5) Zajęcia terapeutyczne. 
6) Wycieczki szkolne, wyjścia do teatru, kina, na wystawę. 
7) Projekty związane z innowacjami technologicznymi - Innowacja „Zakątek małego programisty”  

kl. I i III – wprowadzanie programowania do szeroko rozumianej edukacji wczesnoszkolnej. 
8) Edukacja filmowa. 
9) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Realizacja w szkole wielu innowacji pedagogicznych. 
2) Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez udział w projekcie Kompetencje Kluczowe. 
3) Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego. 
4) Projekt „Klub Liderów Pozytywnego Myślenia”  
5) Projekt „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”  
6) Projekt „Myślę pozytywnie” 

 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Realizacja szkolnego Programu doradztwa zawodowego. 
2) Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych. 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K .I. Gałczyńskiego w Białymstoku  
1) Doradztwo Zawodowe. 
2) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 
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Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Objęcie uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej wewnętrznym systemem doradztwa zawodowego. 
 
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Szkolny Plan Wychowawczo-Profilaktyczny – konkretne działania w celu rozwijania umiejętności 

kluczowych (emocje, stres, rozwiązywanie konfliktów). 
2) Roczny Plan realizacji działań doradczych (działania szkoły ukierunkowane na przygotowanie 

absolwenta szkoły do życia zawodowego i osobistego – realizacja treści na poszczególnych 
lekcjach)”. 

3) Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Doradztwo zawodowe. 
2) Wycieczki szkolne. 
3) Porady psychologa i pedagoga szkolnego. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Udział uczniów w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, cyfrowe oraz 

umiejętności społeczne. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Udział w projekcie „Dobry Zawód – Fajne Życie”. 
2) Udział w projekcie „Przedsiębiorczość, jak realizować projekt”. 
3) Przygotowanie uczniów do konkursu „Kwalifikacja przyszłości”. 
4) Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu kwalifikacji i walidacji. 
5) Zajęcia i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. 
6) Zajęcia i warsztaty dla uczniów kształtujące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

np. „Oswoić stres”, „Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych”. 
7) Warsztaty dla uczniów z zakresu bezpiecznego korzystania z najnowszych technologii. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku 
1) Działania Samorządu Uczniowskiego np.: zbiórki, kiermasze, organizacja imprez o charakterze 

integracyjnym , proekologicznym, prozdrowotnych. 
2) Współpraca z organizacją AISEC w celi kontynuacji projektu międzynarodowego „World Talks”. 
3) Realizacja programu „Myślę globalnie – działam lokalnie”. 
4) Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywnie z komputerem”. 
5) Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych działaniach i akcjach, wzmacniających mocne strony 

uczniów i eksponujących ich talenty, np. Dzień Kropki, Tydzień Języka Polskiego, Kartka dla Polski, 
Świąteczne kartki – kreatywnie i z humorem , Tydzień kodowania, Godzina kodowania. 

6) Realizacja projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
7) Realizacja projektów międzyprzedmiotowych. 
8) Realizacja projektu międzynarodowego z języka angielskiego na platformie e-twinning. 
9) Organizacja wyjazdów o charakterze integracyjnym. 
10) Organizacja imprez: Rodzinny Piknik Sportowy, Festyn Zdrowia. 
11) Udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, zawodoznawczych, 

międzyprzedmiotowych 
12) Udział uczniów w warsztatach „Jak radzić sobie ze stresem?”. 
13) Realizacja treści podczas godzin wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego. 
14) Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 
15) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi np.: lekcje w muzeum, zajęcia realizowane we 

współpracy z uczelniami wyższymi, Nadleśnictwem , Urzędem Miasta – Department Ochrony 
Środowiska, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Policją, Ośrodkiem Terapii dla 
Młodzieży i Dorosłych „ETAP”, PPP nr 2, Strażą Miejską. 
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Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) wspomaganie nauczycieli we współpracy z MODM Białystok: „KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH W SZKOLE”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Udział uczniów w konkursie „Moja pasja drogą do kariery”. 
2) Współpraca z CKU – spotkania specjalistów z uczniami klas VII-VIII. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Zajęcia z języka angielskiego na terenie szkoły. 
2) Udział uczniów w zajęciach organizowanych przez białostockie Uczelnie. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi. 
2) Współpraca z LCDZ i PPP Nr 1 w Białymstoku. 
3) Zajęcia z doradztwa zawodowego. 
4) Udział w konkursach z doradztwa zawodowego. 
5) Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 
6) Spotkania z pracodawcami.  
7) Udział w wycieczkach zawodoznawczych. 

 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
2) Program MYP. 
3) Program PASH. 
4) Festiwal Dyplomatyczny. 
5) Dzień Nauki. 
6) Festiwal Agnieszki Osieckiej. 
7) Międzyszkolny Turniej Tańca. 
8) Udział uczniów w konkursach. 
9) Udział uczniów w zawodach sportowych. 
10) Udział uczniów w zawodach artystycznych. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
2) Program wychowawczo-profilaktyczny. 
3) Angażowanie młodzieży do organizacji różnych aktywności na terenie szkoły jak i miasta, np.: 

Wschodni Kongres Gospodarczy – Liderzy Przyszłości, Miejskie Mikołajki, dyskoteki szkolne, 
koncerty, w tym również koncert charytatywny. 

4) Konsultacje indywidualne doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego. 
5) Tematyka godzin wychowawczych obejmująca zagadnienia doradztwa zawodowego. 
6) Zajęcia lekcyjne z naciskiem na umiejętności kluczowe. 
7) Cykliczna współpraca pedagoga z CKU, CEN, MODM. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
2) Targi Edukacyjne. 
3) Festiwal Dyplomatyczny. 
4) Dzień Nauki. 
5) Udział uczniów w konkursach. 
6) Udział uczniów w zawodach sportowych. 
7) Udział uczniów w zawodach artystycznych. 
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III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Warsztaty „W stronę dojrzałości” dla uczniów klas drugich, mające na celu podniesienie 

świadomości odpowiedzialności za dokonywane wybory. 
2) Wizyty młodzieży z Hospicjum dla Dorosłych oraz udział w wykładach lekarza na temat 

poszanowania życia ludzkiego na każdym jego etapie. 
3) Wizyta członków teatru szkolnego w Zakładzie Poprawczym oraz na Dziecięcym Oddziale 

Onkologicznym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. 
4) Udział uczniów w akcji „Szlachetna paczka”. 
5) Udział uczniów w kiermaszach oraz zbiórkach na rzecz osób potrzebujących np. dzieci ze świetlic 

socjoterapeutycznych, dzieci z domów dziecka. 
6) Udział młodzieży w wystawach o tematyce religijnej i patriotycznej. 
7) Edukacja prawna młodzieży z przedstawicielem Rady Adwokackiej. 
8) Udział w projekcje „Edukacja prawna nieletnich” realizowanym przez sędziów Sądu Rejonowego. 
9) Zajęcia grupowe i indywidualne sesje doradcze z zakresu preorientacji zawodowej. 
10) Konsultacje indywidualne psychologa. 
11) Konsultacje indywidualne pedagoga szkolnego. 
12) Współpraca z uczelniami wyższymi Miasta Białegostoku. 
 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Prowadzenie wsparcia dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego – objętych około 750 osób. 
2) Udział uczniów w: 

– Olimpiadzie Planowania i Zarządzania Karierą Zawodową, 
– Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, 
– Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, 
– Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy – tytuł finalistów 
– konkursie „Niesamowita Maszyna” zorganizowanym przez Politechnikę Białostocką. 
– projekcie „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” – 1 miejsce w województwie. 

3) Uczestnictwo w Targach Edukacyjno-Zawodowych organizowanych przez Młodzieżowe Biuro 
Pracy. 

4) Udział uczniów w zajęciach warsztatowych w stacji terenowej Instytutu Biologii. 
5) Udział uczniów w Podlaskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. 
6) Prowadzenie zajęć indywidualnych wspierających ucznia z zespołem Aspergera. 
7) Nawiązanie współpracy z ZUS i realizacja projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS". 
8) Przeprowadzenie zajęć grupowych w klasach dotyczących predyspozycji zawodowych. 

autoprezentacji, analizy mocnych i słabych stron. 
9) Przeprowadzenie zajęć grupowych dotyczących typów osobowości Hollanda oraz predyspozycji 

zawodowych. 
 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku  
1) Udział uczniów i uczennic w zajęciach rozwijające kompetencje kluczowe, cyfrowe, umiejętności 

społeczne w ramach realizowanego projektu „Kształcenie w V LO – inwestycją w rozwój” (EFS RPO 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020). 
 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć pozalekcyjnych z matematyki, języków obcych, informatyki, przedsiębiorczości. 
2) Zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 
 
VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Udział uczniów klas III w Salonie Maturzystów. 
2) Zajęcia indywidualne i grupowe przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery 

zawodowej. 
3) Zajęcia z udziałem Młodzieżowego Biura Pracy dla uczniów kl. III – „Promocja MBP”. 
4) Spotkania z przedstawicielami uczelni znajdujących się poza terenem Polski – przekazanie uczniom 

możliwości studiowania w innych krajach, nie tylko europejskich. 
5) Zajęcia w CKU – zdobywanie kompetencji zawodowych w zależności od profilu klasy. 
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VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Wdrażanie i ewaluacja kompetencji kluczowych w zakresie uczenia się – prowadzenie lekcji 

otwartych, wymian materiałów dydaktycznych i inspiracji na platformie e-learningowej, 
przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli na temat realizacji metody projektów i metod 
eksperymentalnych w ramach nauczanych przedmiotów. 

 
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KARIERY XI LO – doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla 

uczniów. Zajęcia nt. „Planowanie i osiąganie celów” oraz „W drodze do kariery odkrywanie 
własnej wartości”. 

2) Zajęcia dla uczniów ze specjalistami z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku 
nt. „Zaplanuj swoją karierę” oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 
maturzystów. 

3) Zajęcia dla uczniów klas III – „Doradztwo zawodowe – promocja zawodu policjanta”. 
4) Zajęcia dla uczniów klas pierwszych ze specjalistami z Centrum Kształcenia Ustawicznego – 

doradztwo zawodowe. 
5) DNI PROFILU ORGANIZOWANE W XI LO – specjalne zajęcia dla uczniów organizowane we 

współpracy z uczelniami, dostosowane do profilu i rozszerzeń przedmiotowych (np. Dzień profilu 
medycznego, politechnicznego, psychologicznego, architektonicznego itp.). 

 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 
2) Spotkania młodzieży z pracownikami szkół wyższych i policealnych. 
3) Spotkania uczniów z pracownikami służb mundurowych – wyjazdy do np. Straży Granicznej. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku  
1) Projekt Centrum Kompetencji BOF – „WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI”. 
2) Projekt Polsko – Niemiecki. 

Zespół Szkół Handlow-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Zajęcia z doradztwa zawodowego. 
2) Dzień Przedsiębiorczości. 
3) Ogólnopolski Tydzień Kariery. 
4) Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. 
5) Planowanie Kariery. 
6) Doskonalenie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. 
7) Doskonalenie umiejętności społecznych i skutecznej komunikacji interpersonalnej. 

 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku  
1) Realizacja programu doradcy zawodowego. 
2) Doradztwo indywidualne i zbiorowe. 

 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Organizacja Dnia Przedsiębiorczości– organizacja spotkania młodzieży z absolwentami ZST mające 

na celu ukazanie postawy przedsiębiorczej na poziomie edukacji z przełożeniem na życie 
zawodowe, konkretne przykłady. 

2) Kształcenie zawodowe w systemie dualnym (zajęcia praktyczne realizowane w realnych 
warunkach zakładu pracy). 

3) Wycieczki technologiczne do zakładów pracy. 
4) Wycieczki towaroznawcze do zakładów pracy. 
5) Zajęcia terenowe. 
6) Udział w warsztatach: „Koalicja na rzecz kształcenia zawodowego” w ramach w projektu „DOBRY 

ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, 
opracowywanie strategii działania Koalicji na rzecz kształcenia zawodowego w Subregionie 
Białostockim: „Subregionalny program na rzecz rozwoju i popularyzacji kształcenia zawodowego 
do 2023 w subregionie białostockim”, organizator BFKK. 
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8) Uczestnictwo w programie Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

9) Udział w II białostockich subregionalnych targach edukacyjno-zawodowych w ramach projektu 
„Dobry Zawód Fajne Życie-popularyzacja kształcenia zawodowego w woj. Podlaskim”, organizator 
BFKK. 

10) Organizacja Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości. Działania towarzyszące: gra symulacyjna dot. 
procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie i negocjacji (p. Adam Gardocki – pracownik 
Uniwersytetu w Białymstoku, funkcjonowanie startupów w ramach Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości z udziałem Pani Katarzyny Kosińskiej – managera AIP w Białymstoku, warsztaty 
z p. Karoliną Frąckiewicz – trenerem Fundacji ANAWOJ, pn. „Młodzież ma głos”, spotkanie 
z absolwentami naszej szkoły, którzy odnieśli sukces w pracy zawodowej – „Wzloty i upadki na 
ścieżkach kariery”, kącik konsultacyjno-doradczy z Panią Anną Rolak, doradcą zawodowym 
z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego CKU w Białymstoku, konkursy „Ekonomia na 
wesoło”, test wiedzy „Czy jesteś przedsiębiorczy”. 

11) Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego: „Poznaj swoją wartość. Budowanie własnej wartości 
– kluczem do sukcesu”. Jak wzmacniać pewność siebie i swoje szanse w życiu? Uczniowie klas 
I, II i III. 

12) Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach II. 
13) Organizacja Debaty „Białystok miasto Młodych”, dot. partycypacji młodzieży w życiu społeczności 

lokalnej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Białegostoku. 
14) Organizacja II Forum Zawodowego ZST ph. Jaki zawód wybrać – zawody pewnej przyszłości – 

spotkania przedsiębiorców z młodzieżą w ramach Dnia Otwartego ZST (udział w Forum wzięło  
15 pracodawców/przedsiębiorców: PKP Cargo, Lech Zwolan, TOBO, PKP PLK, PKP Polregio, PKP 
Intercity, Lambud, PSS SPOŁEM, PPM (Pan Bochenek), Renglii, Wasilewski i Syn, Forte, Norauto, 
ASW Wojciula, SaMASZ). 

15) Realizacja grantu badawczo-wdrożeniowego „Ale Pasztet!”: realizacja zajęć w pracowni szkolnej, 
realizacja zajęć w zakładzie Lech Garmażeria Staropolska, realizacja zajęć w zakładzie Bromatologii 
UMwB w Białymstoku. 

16) Udział w ogólnopolskim konkursie „Sprawny w zawodzie” w Oświęcimiu – III miejsce w konkursie 
dla uczniów szkół branżowych – uczeń klasy III; II miejsce w konkursie dla szkół technicznych – 
uczeń klasy IV. 

17) Zajęcia warsztatowe z zakresu planowania kariery zawodowej oraz poruszania się po rynku pracy. 
18) Realizowanie doradztwa kompetencyjnego (indywidualnego i grupowego) – omówienie 

kwalifikacji szkolnych w kontekście efektów kształcenia wg. podstawy programowej, egzaminu 
zawodowego OKE oraz wymagań rynku pracy oraz wskazanie edukacyjnych form wsparcia 
zamykających zdiagnozowaną indywidualną lukę kompetencyjną. 

19) Organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami szkół wyższych, instytucji państwowych, 
pracodawcami. 

20) Udział uczniów w międzynarodowej konferencji Alter Drive w CKZ Wysokiem Mazowieckiem. 
21) „Jak zdobyć doświadczenie w pracy za granicą?” – warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie 

Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ– w ramach programu Eurodesk Polska. 
22) Przeprowadzenie ankiet związanych z karierą zawodową wśród absolwentów szkoły.  
23) Przygotowanie uczniów do 46 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej – etap szkolny i okręgowy. 

Zakwalifikowanie dwóch uczniów do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr w Białymstoku 
1) Zajęcia rozwijające predyspozycje i zainteresowania uczniów – koła zainteresowań. 
2) Udział uczniów w projektach edukacyjnych. 
3) Przygotowanie do konkursów – udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych. 
4) Przygotowanie uczniów do konkursów zawodoznawczych w ramach Programu „Dobry zawód – 

fajne życie”. 
5) Objęcie uczniów zajęciami aktywizującymi do wyboru ścieżki kształcenia po ukończeniu szkoły 

podstawowej (CKU Lokalnego Centrum Doradztwa Zawoddowego, PPP Nr 2). 
6) Działania rozwijające predyspozycje społeczne – akcje charytatywne, aktywność SU, wolontariat – 

współpraca z fundacjami, działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 
7) Rozwijanie możliwości uczniów w ramach Programu „Akademia Przyszłości”. 
8) Rozwijanie pasji i zainteresowań w ramach Akademii Talentów. 
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Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) III edycja „Tydzień Nauk Technicznych” – impreza mająca na celu promocję nowinek z branży 

motoryzacyjnej, szkoleń i giełdę pracy. Prezentacja stoisk firm z branży mechanicznej. Uczniowie 
mogli uzyskać informacje na temat rekrutacji i zapoznać się z ofertami pracy czy stażu. Zyskali 
możliwość zaplanowania swojej kariery zawodowej i poznania przyszłych pracodawców.  

 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku  
1) Preorientacja zawodowa młodzieży dokonana w ramach poradnictwa indywidualnego 

i zbiorowego. 
2) Rozwój umiejętności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez udział w projekcie 

„Efektywność zarządzania w firmie”. 
3) Rozwój umiejętności związanych z zarządzaniem i inwestowaniem pieniędzy poprzez udział 

w ogólnopolskim programie „Moje Finanse”. 
4) Konfrontacja wyobrażeń na temat zawodu oraz nabycie doświadczeń zawodowych uczniów przez 

udział w ogólnopolskim projekcie „Dzień Przedsiębiorczości”. 
5) Zmotywowanie do samozatrudnienia poprzez udział w ogólnopolskiej akcji „Otwarta Firma – 

Biznes przy Tablicy”; poszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów BHP poprzez udział 
w programie „Kultura Bezpieczeństwa”. 

6) Rozwój umiejętności uczniów przez udział konkursach: „Moja pasja początkiem drogi do kariery”, 
„Turniej wiedzy o zawodach”. 

7) Rozwój umiejętności uczniowskich dotyczących przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 
prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, walki ze stresem, zachowań asertywnych, planowania 
kariery itp. uzyskany poprzez realizację poradnictwa indywidualnego i zbiorowego. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. ST. Staszica 
w Białymstoku 
1) Zajęcia z doradztwa i preorientacji zawodowej. 
2) Zajęcia w ramach programu „Stres pod kontrolą”. 
3) Zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. 
 
Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Praktyki miesięczne uczniów w zakładach pracy na terenie miasta i kraju. 
2) Program Erasmus+ (praktyki miesięczne w Hiszpanii). 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. 
2) Organizacja spotkań z: pracodawcami, przedstawicielami uczelni wyższych i innych. 
3) Realizacja działań profilaktycznych, prozdrowotnych. 
4) Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 
5) Rozwijanie kompetencji społecznych, osobistych w ramach zajęć wychowawczych, działań 

o charakterze integracyjnym, kulturalnym, krajoznawczym, rozrywkowym. 
6) Udział w akcjach społecznych, charytatywnych. 
7) Praktyki zawodowe młodzieży, w tym praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 
2) Działania w ramach Aktywizacji zawodowej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Stres pod kontrolą”. 
2) Udział uczniów w „Dniach przedsiębiorczości”. 
3) Udział w Targach Zawodów. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Rozmowy indywidualne z wychowankami w ramach pracy wychowawczej. 
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Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego ze szkołami Miasta Białegostoku 

w zakresie realizacji działań doradztwa zawodowego oraz w celu rozwijania kreatywności, 
przedsiębiorczości i innych umiejętności kluczowych – organizacja warsztatów dla młodzieży szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

2) Współpraca z Instytutem Badań Edukacyjnych dotycząca promocji idei Long Life Learning – 
organizacja seminariów/warsztatów z przedsiębiorcami dla szkół. 

3) Organizacja „Dni Uczenia się Dorosłych”. 
4) Organizacja „Nocy Szkoleń”. 
5) Kompleksowe wsparcie doradcze na rzecz szkół zawodowych miasta Białegostoku: 
6) Wsparcie ZSTiO z OI w Białymstoku oraz ZST w Białymstoku w realizacji zadań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w ramach oddelegowania doradców zawodowych w wymiarze  
10 godzin tygodniowo do przeprowadzenia zajęć grupowych oraz poradnictwa indywidualnego 
związanych z tematyką planowania przyszłości zawodowej uczniów oraz kształtowania 
kompetencji kluczowych w formie zajęć warsztatowych.   

7) Konkursy zawodoznawcze dla dzieci i młodzież: konkurs Zawodowi Odkrywcy - VI edycja pod 
hasłem „Ciekawy zawód wykonywany w mojej rodzinie”; konkurs Moja pasja początkiem drogi do 
kariery – XI edycja. 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku 
1) Warsztaty na temat motywowania uczniów do nauki. 
2) Warsztaty radzenia sobie ze stresem, w tym stresem przedegzaminacyjnym. 
3) Prelekcje motywowanie do nauki, a specyficzne trudności w uczeniu się. 
4) Indywidualne konsultacje psychologiczne. 
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) Organizowanie udziału podopiecznych w wystawach, przeglądach i festiwalach promujących 

kulturę regionu i kraju. 
2) Organizowanie wielu imprez o zasięgu m. in. ogólnopolskim: Ogólnopolska Wystawa Fotografii 

Dzieci i Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolski Festiwal „Podróżne historie”. 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku  
1) Zajęcia z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym. 
2) Współpraca z organizacją pozarządową My dla Innych – korzystanie z praktyk wspomaganych. 
3) Kontakt ze środowiskiem lokalnym. 
4) Aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. 
5) Systematyczne wyjścia do ośrodków kultury, miejsc użyteczności publicznej. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 6, 9, 34. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 4 w  Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 26 i 42. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 8, 51. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku 
1) realizacja innowacji pedagogicznej ,,Wybrać zawód trudna sprawa, ale dla nas to zabawa”. 
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Przedszkole Samorządowe nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1, nr 3, nr 9 i nr 22. 
2) Projekty promujące czytelnictwo, wykorzystywanie literatury dziecięcej, poznawanie jej autorów, 

założenie w przedszkolu Wolnej Biblioteki. 
3) Występy artystyczne na konkursach piosenki i recytatorskich, wystawienie przedstawienia 

„Telewizja Gwiazd”. 
4) Zajęcia z języka angielskiego. 
5) Poznawanie podstawowych zwrotów w języku włoskim. 
6) Zabawy matematyczne w oparciu o metodykę E. Gruszczyk- Kolczyńską. 
7) Zabawy z kodowaniem. 
8) Wykorzystywanie na zajęciach technologii komputerowej. 
9) Organizowanie uroczystości z okazji świąt rodzinnych i państwowych. 
10) Ustalanie wspólnie z dziećmi kodeksu grupowego. 
11) Organizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnych i społecznych na rzecz ludzi i zwierząt 
12) Współpraca z różnymi instytucjami, organizowanie spacerów, i wycieczek do miejsc użyteczności 

społecznej. 
13) Organizowanie warunków do samodzielnego eksperymentowania, doświadczania. 
14) Codzienne zabawy w kącikach zainteresowań. 
15) Realizacja tematycznych projektów i projektów kulinarnych. 
16) Codzienne zabawy na placu zabaw, organizacja zabaw zespołowych uczących 

współodpowiedzialności i współpracy, codzienne organizowane i swobodne zabawy plastyczne 
z wykorzystaniem różnorodnych technik. 

17) Udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, organizowanie wystaw prac 
plastycznych, organizacja koncertów muzycznych i przedstawień na terenie przedszkola, udział 
dzieci w spektaklach teatralnych, warsztatach muzealnych, zajęciach w bibliotece. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 23 „Baśniowe” w Białymstoku 

1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1 i 22. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku 

1) Innowacja pedagogiczna „Hipoterapia i dogoterapia jako metoda stymulująca rozwój dziecka 
w wieku przedszkolnym”, realizowanej od 2008 r. Innowacja zgłoszona do Prezydenta Miasta 
Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. W ramach organizacji w/w innowacji 
w przedszkolu zatrudniono pedagoga specjalnego – dogoterapeutę w wymiarze ½ etatu oraz 
pedagoga specjalnego – hipoterapeutę w wymiarze ½ etatu, zakupiono konia i wybudowano 

wybieg ze stajnią. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Podlasiaka 
otrzymaliśmy drugiego konia do prowadzenia zajęć z hipoterapii w ramach organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

2) Innowacja pedagogiczna „Bilingual Kids” program nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej 
grupie przedszkolnej – realizowany od 2011 r. Zgłoszony do Podlaskiego Kuratora Oświaty. 
Nauczyciel prowadzący: mgr wychowania przedszkolnego, anglista. Innowacja otrzymała nagrodę 
europejskiego znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych 
European Language Label (ELL). Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia. 
Promuje on nowatorskie osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce konkurs  
ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu 
Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2015 r. spośród 61 zgłoszeń wybrano  
11 laureatów, którzy otrzymali certyfikaty podpisane przez komisarza Unii Europejskiej ds. 
edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Ministra Edukacji Narodowej. Dyrektor Beata 
Józwowicz w ramach współpracy z MODM zorganizowała szkolenie 60 nauczycieli z miasta 
Białegostoku 

3) Innowacja pedagogiczna „Mistrzowie kodowania – Mistrzami matematyki” opracowana w oparciu 
o pilotażowy program Mistrzowie Kodowania Junior. Prowadzący: mgr pedagogiki przedszkolnej 
oraz informatyka. Jako pierwsze i jedyne przedszkole w województwie podlaskim wdrożyliśmy 
program MKJ, dzięki której przedszkole zostało wyposażone w sprzęt multimedialny (18 tabletów, 
tablicę multimedialną, meble przedszkolne, drukarkę, komputer wraz z pakietem programów 
edukacyjnych, matę edukacyjną wraz z kaflami edukacyjnymi). Innowacji patronują: Ministerstwo 
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Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki. 
Umiejętności przygotowujące do rozumienia elementarnych podstaw kodowania przedszkolaki 
zdobywają w trakcie tradycyjnych zabaw. Uzupełnieniem gier i zabaw edukacyjnych są zajęcia 
prowadzone na tabletach, z wykorzystaniem aplikacji „Junior Scratch” opracowanej przez 
Massachusetts Institute of Technology specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 3-6 lat. W czasie 
trwania zajęć „Mistrzów Kodowania Junior” dzieci rozwijają podstawowe funkcje poznawcze takie 
jak pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. 
Przy współpracy 18 przedszkoli z Polski osiągnięcia dzieci prezentowane są na bieżąco na portalu 
społecznościowym Samsung Polska oraz zamkniętej grupie Facebook. Dyrektor Beata Józwowicz 
w ramach współpracy z MODM zorganizowała szkolenie 80 nauczycieli z miasta Białegostoku, 
którzy sukcesywnie wdrażają w przedszkolach elementy programu Mistrzów Kodowania Junior. 
Innowacja zgłoszona do Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

4) Innowacja Pedagogiczna "Czytamy sylabami" – nauka czytania w przedszkolu metodą 
symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, Innowacja pozytywnie zaopiniowana przez radę 
pedagogiczną przedszkola, zatwierdzona przez Dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 
(Nr 1/2017). Metoda symultaniczno-sekwencyjna oddziałuje na wszystkie procesy związane  
z nauką czytania, m.in. na pamięć słuchową, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową, która wspomaga naukę czytania. 

5) Innowacja pedagogiczna „Oczko w głowie” – elementy terapii widzenia. Innowacja pozytywnie 
zaopiniowana przez radę pedagogiczną przedszkola, zatwierdzona przez Dyrektora przedszkola 
w roku szkolnym 2017/2018 (Nr 2/2017). Program usprawniania widzenia wspomaga prawidłowe 
i zdrowe nawyki w trakcie pracy wzrokowej, by dzieci w sposób maksymalnie efektywny 
interesujący nabywały potrzebnych umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju i świadomie 
wykorzystywały je w codziennych aktywnościach w przedszkolu i w domu. Oparty jest na etapach: 
stymulowanie do patrzenia (prowokowanie do kierowania oczu i głowy w kierunku 
prezentowanego bodźca), stymulowanie widzenia (dostarczanie bodźców wzrokowych 
odpowiednich do możliwości dziecka), ćwiczenie podstawowych funkcji wzrokowych – związanych 
z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, fiksacja, śledzenie, zbieżność, 
przenoszenie spojrzenia, wodzenie, przeszukiwanie), ćwiczenie celnego sięgania i chwytania 
bodźców wzrokowych, ćwiczenie podążania w kierunku bodźców wzrokowych, rozwijanie pojęć  
i pamięci wzrokowej (identyfikowanie obiektów na podstawie informacji wzrokowej), ćwiczenie 
wyższych funkcji wzrokowych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania wzroku w orientacji 
przestrzennej. Program realizowany jest w ramach indywidualnych zajęć jako element 
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz – po przeszkoleniu rady 
pedagogicznej – w grupach przedszkolnych. Diagnoza funkcjonalna oraz terapia prowadzone są  
w gabinecie pedagoga przy użyciu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych oraz 
odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych. 

6) Innowacja pedagogiczna – „Mały architekt” – zajęcia rozwijające umiejętności konstrukcyjno-
artystyczne. Innowacja programowa pozytywnie zaopiniowana przez radę pedagogiczną 
i zatwierdzona do realizacji przez Dyrektora przedszkola (Nr 3/2017), ma na celu wprowadzenie 
zbaw konstrukcyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich wartości związane z architekturą 
– przede wszystkim estetyczne i użytkowe. Planowanie i tworzenie/konstruowanie jest wielką 
szansą na rozwój dziecięcej kreatywności. Dzieci mają szansę porównania projektu i własnych 
wyobrażeń z gotowym dziełem. Uczą się możliwości i ograniczeń związanych z różnymi 
materiałami. Poznają i utrwalają pojęcia związane z architekturą takie jak np. rytm, ornament, 
symetria, perspektywa. Bardzo ważnym elementem w zabawach konstrukcyjnych jest rozwijanie 
wyobraźni przestrzennej. Utrwalane jest pojęcie odległości, kierunku, kształtu, mapy oraz 
lokalizacji. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych dostępnych w przedszkolu: tablicy interaktywnej, 
komputerów, tabletów pomoże dzieciom w nabyciu umiejętności kreatywnego i świadomego 
(bezpiecznego) wykorzystania nowoczesnych technologii do realizacji własnych pomysłów 
i rozwiązywania problemów.  

7) „Dar zabawy” program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie koncepcji 
pedagogicznej niemieckiego pedagoga – Friedricha Froebla. Dwóch nauczycieli uzyskało tytuł 
trenera w/w koncepcji. W roku 2015 Program został zaprezentowany przez dyrektora podczas 
organizowanej Miejskiej Konferencji „Myśli Pedagogiczne w Białostockich Przedszkolach – 
Doświadczenia i Przykłady”. Ponadto w przedszkolu zorganizowano szkolenie 2 grup nauczycieli 
z Miasta Białegostoku. Koncepcja została zaprezentowana w filmie nagranym na potrzeby 
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konferencji. Środki finansowe na nagranie filmu przeznaczył Prezydent Miasta Białegostoku. 
W ramach współpracy z MODM zorganizowano w przedszkolu szkolenie 60 nauczycieli z Miasta 
Białegostoku 

8) Program profilaktyki i korekcji wad postawy z uwzględnieniem ryzyka dysleksji da dzieci 5-6-
letnich. organizowane są nieodpłatnie zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Program skierowany jest 
do dzieci z ryzyka dysleksji nie wymagających postępowania rehabilitacyjnego. Zadaniem 
terapeuty jest wspieranie i kierowanie aktywnością ruchową dziecka w wieku przedszkolnym 
w taki sposób, aby przeciwdziałać pogłębianiu się stwierdzonym przez specjalistów wad  
w postawie ciała, a także wspomagać wszechstronny rozwój psychoruchowy, by ułatwić dziecku 
funkcjonowanie w rzeczywistości szkolnej. Poprzez realizację programu, dzieci świadomie dbają 
o poprawną postawę ciała oraz potrafią je skorygować oraz bezpiecznie współpracować 
z zespołem podczas ćwiczeń. 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Program Wychowawczy Przedszkola – sylwetka absolwenta, kształtowanie postaw. 
2) Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z udziałem rodziców – zapoznanie 

z różnymi zawodami, spotkania z ciekawymi ludźmi. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć dodatkowych dla wychowanków w ramach projektu unijnego „Mali Aktywni”. 
2) „Program integracji treści z języka angielskiego z zajęciami programowymi w przedszkolu.” – 

innowacja pedagogiczna. 
3) „Świat matematyki z Darami Froebla” – innowacja pedagogiczna. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 9 i 49 w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem rozwijania umiejętności kluczowych. 
2) Analiza umiejętności dzieci – utworzenie kół zainteresowań wg potrzeb, uzdolnień dzieci. 
3) Planowanie działań przedszkola zgodnie z przyjętymi kierunkami polityki oświatowej oraz 

współczesnymi trendami w oświacie. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku: 
1) Działania związane z przygotowaniem dzieci chorych na cukrzycę do samodzielnego obsługiwania 

pompy insulinowej. 
2) Nauka czynności higienicznych i samoobsługowych w ramach zajęć przedszkolnych. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku: 
1) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku: 
1) Współpraca z PPP Nr 2 w Białymstoku – udzielanie porad rodzicom przez specjalistów na terenie 

przedszkola. 
2) Cykl spotkań przedszkolaków z ludźmi wykonującymi różne zawody: m.in. policjant, żołnierz, 

bibliotekarz, pracownik galerii sztuki . 
 

Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 34 i 14 (badanie losów absolwentów, wspólne konkursy, 

lekcje otwarte, zawody sportowe ). 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 43. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 i Nr 9. 
2) Udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych. 
3) Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej ( muzea, teatry, kino, biblioteka). 
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4) Wycieczki do lokalnych zakłady pracy i punktów usługowych. 
5) Spotkania z lekarzami różnych specjalizacji. 
6) Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury. 
7) Udział dzieci w turniejach wiedzy i konkursach miejskich i ogólnopolskich. 
8) Udział w spektaklach teatralnych i audycjach muzycznych dla dzieci. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) „Matematyka na co dzień” – realizacja zajęć w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki 

odkrywają świat”. 
2) „Przedszkolni naukowcy” – realizacja zajęć z zakresu fizyki i przyrody w ramach projektu unijnego 

„Przedszkolaki odkrywają świat”. 
3) „W królestwie szachów” – realizacja zajęć w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają 

świat”. 
4) „Easy English” – realizacja zajęć z języka angielskiego w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki 

odkrywają świat” . 
5) „Komputerowy świat przedszkolaka” - realizacja zajęć w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki 

odkrywają świat”. 
6) „Mały konstruktor” – realizacja zajęć w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają 

świat”. 
7) Realizacja programu z dogoterapii „Waniliowa edukacja Żabek”. 
8) Realizacja koncepcji planu daltońskiego. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku: 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 45. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku: 
1) Badanie losów absolwentów. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku: 
1) Kontynuacja współpracy. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 77 w Białymstoku: 
1) Cykliczne realizowanie programów autorskich nauczycieli: „Program adaptacji dzieci do 

przedszkola”, „Bezpieczne Dziecko w bezpiecznym świecie”, Program pedagogizacji rodziców – 
dotyczy rodziców i dzieci. 

2) Cykliczne organizowanie Dni Otwartych Przedszkola z udziałem dzieci i rodziców w ramach 
rekrutacji. 

3) Realizowanie innowacji programowej „Dlaczego w trawie piszczy?” autorstwa rady pedagogicznej 
w formie zabaw badawczych i eksperymentów oraz wykorzystania metody projektu podczas zajęć 
edukacyjnych z wychowankami, wycieczek przyrodniczych, spotkań z przyrodnikami oraz zajęć 
otwartych z udziałem rodziców. 

4) Udział przedszkolaków w „Dniach otwartych” Szkoły Podstawowej Nr 44 w Białymstoku oraz 
uroczystościach i zajęciach szkolnych i świetlicowych. 

5) Cykliczne badanie losów absolwentów przez zespół zadaniowy nauczycieli przedszkola skierowane 
do rodziców absolwentów i nauczycieli klas I szkoły podstawowych. 

6) Prowadzenie obserwacji dzieci 3-4-letnich oraz diagnozy dzieci 5-6-letnich z wykorzystaniem 
arkuszy diagnostycznych opracowanych przez nauczycieli podczas szkoleń w ramach WDN. 

7) Sporządzanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka 5-6-letniego wg. rozporządzenia 
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przekazywanie ich rodzicom podczas spotkań 
indywidualnych. 

8) Prowadzenie zajęć indywidualnych wyrównawczych dla wychowanków przedszkola wykazujących 
niski poziom opanowania wiedzy i umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej. 

9) Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla wychowanków z opiniami z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej wystawionymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
w formie terapii pedagogicznej przez specjalistów i nauczycieli przedszkola z udziałem rodziców. 

10) Realizacja planów wspierających rozwój dziecka po dokonanej diagnozie i obserwacji nauczycieli 
w grupach przedszkolnych na początku roku szkolnego. 
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11) Organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców wychowanków wskazujących poziom wiedzy 
i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz relacje społeczne. 

12) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców wychowanków.  
13) Organizowanie uroczystości przedszkolnych i grupowych z udziałem rodziców wychowanków. 
14) Rozwijanie talentów poprzez udział w zajęciach dodatkowych opłacanych przez organ 

prowadzący: zajęć umuzykalniających, tańca oraz zajęć dodatkowych realizowanych po 
zamknięciu przedszkola (na wynajem sali) – zespołu mażoretek, Przedszkoliady, szachów. 

 
 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku: 
1) Nauka języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych. 
2) Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”. 
3) Realizacja programu „Kodowanie na dywanie”. 
4) Przygotowanie do uczenia się matematyki poprzez realizację koncepcji prof. E. G. Kolczyńskiej. 
5) Organizowanie konkursów i przeglądów, w których dzieci prezentują umiejętności. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku: 
1) Uwzględnienie powyżej tematyki na godzinach wychowawczych. 
2) Rozwijanie umiejętności kluczowych podczas zajęć edukacyjnych. 
3) Prowadzenie zajęć pt. „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Techniki skutecznego uczenia się”. 
4) Zajęcia z doradztwa zawodowego. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 86 w Białymstoku: 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1 i 22. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) współpraca z instytucjami użyteczności publicznej 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Realizacja zajęć wspierających planowanie dalszej edukacji, kariery w ramach godzin 

wychowawczych. 
2) Współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną – konsultacje, organizacja zajęć. 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku: 
1) Wycieczki klasowe do zakładów pracy np. straż pożarna, straż miejska, uczniowie poznają miejsca 

pracy i specyfikę zawodu, 
2) Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 
3) Zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII. 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, obejmującego klasy I-VIII. 
2) Realizacja doradztwa zawodowego dla młodzieży w ramach trzech projektów unijnych („Dobry 

zawód – fajne życie”, „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, 
„Indywidualizacja Procesu Nauczania w Mieście Białystok” (zajęcia indywidualne, grupowe, 
wycieczki). 

 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Prowadzenie chóru szkolnego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacji społecznej, współpracy w grupie, korzystanie 

z różnych źródeł informacji podczas zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych 
2) Wycieczki i wyjazdy mające na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego poruszania się 

w miejscu zamieszkania i poza nim, korzystania z różnych środków komunikacji miejskiej, 
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samodzielnego załatwiania podstawowych spraw, m.in. dokonywania zakupów, korzystania  
z dóbr kultury, np. kin, teatrów. 

 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Spotkania z doradcą zawodowym w klasach VII i VIII. 
2) Cykliczna współpraca pedagoga z CKU – organizowanie lekcji wychowawczych w klasach VII i VIII 
3) Program autorski „Doradztwo zawodowe dla uczniów kl. VII i VIII”. 
4) „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – kampania ogólnopolska (warsztaty dotyczące przyjaźni). 
5) Wycieczki do szkół średnich o kształceniu w zawodzie. 
6) Wycieczki do zakładów pracy (Straż Miejska, Straż Pożarna, Stadion Miejski, Policja). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Realizacja zadań Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
2) Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. 

 
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego.  
2) Programy i działania niezrealizowane. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego.  
2) Pomoc uczniom w odkrywaniu ich zainteresowań oraz mocnych i słabych stron. 
3) Rozwijanie umiejętności kluczowych poprzez realizację programów wychowawczo-

profilaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1 i 22. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Realizacja szkolnego programu doradztwa zawodowego. 
2) Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K .I. Gałczyńskiego w Białymstoku  
1) Doradztwo Zawodowe  
2) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w SP nr 28 

 
Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  
1) Objęcie uczniów klas I-VIII  szkoły podstawowej wewnętrznym systemem doradztwa 

zawodowego. 
 

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Szkolny Plan Wychowawczo-Profilaktyczny – konkretne działania w celu rozwijania umiejętności 

kluczowych (emocje, stres, rozwiązywanie konfliktów). 
2) Roczny Plan realizacji działań doradczych (działania szkoły ukierunkowane na przygotowanie 

absolwenta szkoły do życia zawodowego i osobistego – realizacja treści na poszczególnych 
lekcjach). 

3) Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Rozpoczęcie realizacji projektu „Kreatorzy przyszłości – podnoszenie kompetencji kluczowych 

uczniów SP38”. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr. 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Realizacja programów profilaktycznych np. „Niebezpieczne sytuacje – wiem jak się zachować”. 
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3) „Odpowiedzialność prawna młodzieży”, „Przepisowa młodzież”, „Uzależnienia – pomyśl zanim 
będzie za późno”. Wszystkie zajęcia  prowadzono metodą warsztatową i rozwijały kluczowe 
umiejętności. 

4) Prowadzenie przez pedagoga i psychologa szkolnego zajęć rozwijających kompetencje społeczne. 
Metodą warsztatową prowadzone są lekcje wychowawcze np. „Bądź kumplem nie dokuczaj”, 
„Stres – wróg czy przyjaciel”, „Zastanów się czy warto”, itp. 

5) Organizowanie warsztatów dla uczniów „Warsztaty kreatywności”, „Tolerancja – moja postawa 
wobec innych”, „Warsztaty radzenia sobie ze stresem”. 

6) Realizacja Programu Doradztwa Zawodowego. 
7) Współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego. 
8) Rozwijanie na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych umiejętności pracy w zespole, 

komunikacji interpersonalnej. 
9) Włączenie i realizacja tematyki preorientacji zawodowej do programu wychowawczego – 

profilaktycznego szkoły. 
10) Organizacja wycieczek do zakładów pracy i szkół, warsztatów np. kulinarnych, ogródek warzywny. 
11) Realizacja innowacji pedagogicznej „Odkrywam siebie w przyszłym zawodzie”. 
12) Udział w projekcie „Akademia przyszłości”. 
13) Udział w projekcie edukacyjnym „Uczymy się programować”. 
14) Realizacja projektu „Stres przed klasą czwartą”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Realizacja Programu „Od grosika do złotówki”. 
2) Realizacja programu „Dobro to norma” – pomoc osobom starszym. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi. 
2) Współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego i PPP Nr 1 w Białymstoku. 
3) Zajęcia z doradztwa zawodowego. 
4) Udział w konkursach z doradztwa zawodowego. 
5) Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 
6) Spotkania z pracodawcami. 
7) Udział w wycieczkach zawodoznawczych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
2) Program MYP. 
3) Program PASH. 
4) Festiwal Dyplomatyczny. 
5) Dzień Nauki. 
6) Festiwal Agnieszki Osieckiej. 
7) Międzyszkolny Turniej Tańca. 
8) Udział uczniów w konkursach. 
9) Udział uczniów w zawodach sportowych. 
10) Udział uczniów w zawodach artystycznych. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku: 
1) Wzmocnić udział rodziców w rozmowach doradczych, konsultacjach z doradcą zawodowym. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny. 
2) Angażowanie młodzieży w różnego rodzaju przedsięwzięcia organizacyjne. 
3) Konsultacje indywidualne doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego. 
4) Tematyka godzin wychowawczych obejmująca zagadnienia doradztwa zawodowego. 
5) Zajęcia lekcyjne z naciskiem na umiejętności kluczowe. 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
2) Targi Edukacyjne. 
3) Festiwal Dyplomatyczny. 
4) Dzień Nauki. 
5) Udział uczniów w konkursach. 
6) Udział uczniów w zawodach sportowych. 
7) Udział uczniów w zawodach artystycznych. 
 
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Kontynuacja działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkole. 

 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Zajęcia z doradztwa zawodowego. 
2) Dzień Przedsiębiorczości. 
3) Ogólnopolski Tydzień Kariery. 
4) Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. 
5) Planowanie kariery. 
6) Doskonalenie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. 
7) Doskonalenie umiejętności społecznych i skutecznej komunikacji interpersonalnej. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Zespół uczniów z klasy III oraz I uzyskał tytuł finalisty w konkursie projektów badawczo-

wdrożeniowych za projekt „Siedzisko muzyki” we współpracy z Wydziałem Architektury 
Politechniki Białostockiej. 

 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1 i 22. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
4) Organizacja zajęć pozalekcyjnych z matematyki, języków obcych, informatyki, przedsiębiorczości. 
5) Zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku 
1) Zajęcia rozwijające predyspozycje i zainteresowania uczniów – koła zainteresowań. 
2) Udział uczniów w projektach edukacyjnych. 
3) Przygotowanie do konkursów – udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych. 
4) Przygotowanie uczniów do konkursów zawodoznawczych w ramach Programu „Dobry zawód – 

fajne życie”. 
5) Objęcie uczniów zajęciami aktywizującymi do wyboru ścieżki kształcenia po ukończeniu szkoły 

podstawowej (Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego CKU, PPP Nr 2). 
6) Działania rozwijające predyspozycje społeczne – akcje charytatywne, aktywność SU, wolontariat – 

współpraca z fundacjami, działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 
7) Rozwijanie możliwości uczniów w ramach Programu „Akademia Przyszłości”. 
8) Rozwijanie pasji i zainteresowań w ramach Akademii Talentów. 

 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) „Młode Kadry” to program stworzony przez Inter Cars SA, polegający na współpracy ze szkołami 

m.in. poprzez wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek 
w samochodach. Dostarcza także wiedzę niezbędną do kształcenia przyszłej kadry; jest również 
„zawodową trampoliną”, która młodym ludziom ma ułatwić startu w życiu zawodowym. 

2) „Uczymy się w Europie” staże zawodowe uczniów ZSM – kształcenie, która pozwala na zdobycie 
odpowiednich umiejętności i kompetencji przydatnych w konkretnym zawodzie. Założeniem 
projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych 36 uczniów/uczennic w zakresie wiedzy 
i umiejętności zawodowych oraz poszerzenie ich rozwoju osobistego i zawodowego w branży 
mechanicznej, mechatronicznej i samochodowej. 
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3) „Tydzień Nauk Technicznych” – impreza mająca na celu promocję nowinek z branży 
motoryzacyjnej, szkoleń i giełdę pracy. Prezentacja stoisk firm z branży mechanicznej. Uczniowie 
mogli uzyskać informacje na temat rekrutacji i zapoznać się z ofertami pracy czy stażu. Zyskali 
możliwość zaplanowania swojej kariery zawodowej i poznania przyszłych pracodawców.  

4) Zajęcia psychoedukacyjne „Jak stać się liderem?” adresowane do uczniów klas IV mające na celu 
zdobycie umiejętności społecznych potrzebnych w poszukiwaniu pracy. 

5) Program „Stres pod kontrolą” mający na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych w życiu zawodowym i osobistym. 

 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku  
1) Preorientacja zawodowa młodzieży dokonywana w ramach poradnictwa indywidualnego 

i zbiorowego, 
2) Rozwój umiejętności uczniowskich dotyczących przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 

prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, walki ze stresem, zachowań asertywnych, planowania 
kariery itp. uzyskany poprzez realizację poradnictwa indywidualnego i zbiorowego. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku  
1) Realizacja poradnictwa edukacyjno-zawodowego i opracowywanie Indywidualnych Planów 

Rozwoju Kompetencji w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF. 
2) Realizacja tutoringu skierowanego do uczniów w ramach projektu „Kompleksowe kwalifikacje”.  
3) Realizacja warsztatów z zakresu umiejętności kluczowych w projektach Centrum Kompetencji 

BOF, „Kompleksowe kwalifikacje”, „#Staszic Team – kompleksowy program rozwoju ZSTiOzOI”. 
4) Realizacja programu stypendiów naukowych skierowanych do najlepszych i najbardziej aktywnych 

uczniów ZSTiOzOI w celu rozwoju ich potencjału edukacyjnego i zawodowego w ramach projektów 
unijnych „Kompleksowe kwalifikacje”, „#Staszic Team – kompleksowy program rozwoju 
ZSTiOzOI”. 

 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Udział uczniów w projekcie „Gastronomik Białystok – przepis na sukces” (staże u pracodawców, 

szkolenia, wycieczki zawodoznawcze, kurs na prawo jazdy). 
2) Spotkania z absolwentami szkoły którzy odnieśli sukces. 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku  
1) Projekt „Dobry start zawodowy” z RPO Województwa Podlaskiego. 
2) Erasmus+. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Rozmowy indywidualne z wychowankami w ramach pracy wychowawczej. 
 
Centrum Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Kompetencji – warsztaty grupowe 

dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych i branżowych oraz indywidualne i grupowe badania 
kompetencji kluczowych i branżowych. 

2) Kontynuacja współpracy Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego ze szkołami Miasta 
Białegostoku w zakresie realizacji działań doradztwa zawodowego oraz w celu rozwijania 
kreatywności, przedsiębiorczości i innych umiejętności kluczowych – organizacja warsztatów dla 
młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

3) Realizacja projektu Erasmus+ „The Entrepreneurs of the Future” – udział słuchaczy CKU  
w Białymstoku w zajęciach warsztatowych oraz seminariach i wykładach z zakresu m.in. 
przedsiębiorczości, w grupach międzynarodowych w ramach „Innovation Camp”. 

4) Program „Kompetentny słuchacz CKU”. 
5) Kontynuacja programu „Diagnoza preferencji zawodowych metodą BBT Achtnicha” adresowanego 

do absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
6) Kontynuacja programu zajęć dla oddziałów przedszkolnych „Zawody wokół nas”. 
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7) Działania na rzecz słuchaczy CKU w ramach opracowania projektów „SZANSA – nowe możliwości 
dla dorosłych”. 

8) Konkursy zawodoznawcze dla dzieci i młodzież: Moja pasja początkiem drogi do kariery –  
XII edycja. 

9) Współpraca z instytucjami rynku pracy: IBE, pracodawcy, WUP, PUP. 
10) Udział w targach, festynach edukacyjno-zawodowych, targach pracy, itp. 
11) Poradnictwo zawodowe (indywidualne, grupowe) oraz informacja zawodowa dla osób dorosłych, 

w tym słuchaczy CKU w Białymstoku. 
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku: 
1) Organizowanie stałych zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających umiejętności w wielu dziedzinach 

artystycznych i technicznych. 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku  
1) Współpraca z organizacją pozarządową „My dla Innych” – korzystanie z praktyk wspomaganych. 

 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku 
1) Wycieczki do urzędów i instytucji użyteczności publicznej typu poczta, fryzjer, supermarket. 

 

Programy i działania nowo utworzone 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku: 
1) Zakodowany świat przedszkolaka. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Wprowadzenie programowania i kodowania – rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Udział w Projektach. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 

1) Kontynuacja realizacji projektu „Wychować człowieka mądrego” . 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt stażowy na rok szkolny 2019/2020 „Zawodowo 

mobilni – staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku” w ramach 
programu ERASMUS+ Akcja KA-1. 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku 
1) Realizacja Programu „Dobry zawód – fajne życie” – rok szkolny 2018/2019, udział w projekcje 

„Akademia Talentów” – rok szkolny 2018. 
 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) #wdomuniemanudy – konkurs plastyczny online. 
1) #Zostań w domu bądź kreatywny – konkurs fotograficzno-plastyczny online. 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Program „Jak się uczyć, żeby umieć? Rozwój kompetencji kluczowych słuchaczy CKU”. 
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B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.3.1 DOPOSAŻANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT 
I INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ 

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Zakup tabletów. 
2) Zakup mikroskopów. 
3) Modernizacja kuchni przedszkolnej. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku  
16) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III 
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) „Przedszkolaki Odkrywają Świat”, 
nr RPPD.03.01.01-20-0202/16. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych oraz 
kształtowanie postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych. 
Projekt realizowany od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa  
III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) „Wszystko Zaczyna się 
w Przedszkolu”, nr WND-RPPD.03.01.01-20-0236/17. Celem projektu jest wzrost dostępu do 
edukacji przedszkolnej dla dzieci poprzez utworzenie nowych oddziałów dla dzieci 3 i 4 letnich 
oraz zniwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci, a także udoskonalenie 
umiejętności  nauczycieli w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 
wzmocnienie kompetencji wychowawczych  rodziców. Doposażono przedszkole w ramach 
projektów m.in.: w urządzenia terenowe, tablice interaktywne, laptopy, magiczny dywan, 
magiczna wyspa, komputerowe programy edukacyjne, interaktywne pomoce logopedyczne, 

pomoce do terapii SI. Projekt realizowany od 01.09.2017r. do 31.07.2019r. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Zakup stolików i krzesełek przedszkolnych. 
2) Remont sali zabaw. 
3) Zakup zabawek na plac zabaw. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku 
1) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 
2) Doposażenie kuchni przedszkolnej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Bieżące remonty i modernizacje pomieszczeń przedszkolnych. 
2) Doposażenie w sprzęty Sali Doświadczania Świata. 
3) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Zakup: laptopa, drukarki wielofunkcyjnej, niszczarki. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku 
1) Zakup monitora interaktywnego 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej 
w Białymstoku 
1) Modernizacja pomieszczenia piwnicy przedszkolnej, 
2) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Poprawa bazy przedszkola poprzez zakup niezbędnego wyposażenia np. dywany do sal 

dydaktycznych, zabawki i pomoce dydaktyczne o charakterze polisensorycznym, zabudowa 
meblowa w sali dydaktycznej, stoliki i krzesełka dla dzieci, firanki do sal 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) Zakup zabawek do poszczególnych sal dydaktycznych. 
2) Otrzymanie darowizny – zestaw zabawowy „Zuzia” na plac zabaw. 
3) Zakup pomocy dydaktycznych: plansze „Polska w Unii Europejskiej”. 
4) Zakup sprzętu: wieża stereo, radioodtwarzacz. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Zakup krzesełek do grup starszych. 
2) Zakup zabawek i pomocy.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Zakup zestawu dywanów do grup II, i I. 
2) Zakup zestawów mebli do nowego budynku m.in. do gabinetów: sekretariat, gabinet dyrektora, 

gabinet logopedyczny, pokoju nauczycielskiego; sale dydaktyczne grup VI i VII, szatni dziecięcej do 
grup VI i VII, pomieszczeń kuchennych i gospodarczych, gablota na puchary, siedziska dla rodziców 
na korytarz. 

3) Zakup krzesełek i stolików do grup VI i VII. 
4) Zakup sprzętu: monitor interaktywny z komputerem OPS, drukarka laserowa, 4 niszczarki, 

zamrażarka, laptop dla nauczycielek do pracy z dziećmi. 
5) Zakup: odkurzacza, krzesła do pokoju nauczycielskiego, mównica. 
6) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla grup VI i VII, oraz do socjoterapii i logopedii. 
7) Zamontowanie lamperii z tworzywa na korytarzach przedszkola. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku 
1) Rozbudowa sali oddziału siedem – powiększenie powierzchni sali i jej odremontowanie. 
2) Remont holu. 
3) Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na salę doświadczania świata i doposażenie jej 

w ramach projektu unijnego „planeta marzeń”. 
4) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Zakup dwóch drukarek. 
2) Zakup dwóch niszczarek do dokumentów. 
3) Zakup laminatora. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Zakup projektora i ekranu na salę gimnastyczną. 
2) zakup programów multimedialnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do poszczególnych oddziałów. 
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2) Zakup ekranów multimedialnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku  
1) Zakup tablicy multimedialnej. 
2) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 
3) Termomodernizacja placówki. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Zakup wyposażenia do utrzymania porządku (odkurzacz profesjonalny, pralka automatyczna). 
2) Zakup komputera i drukarki na potrzeby administracji. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Zakup stolików dla dzieci. 
2) Remont dwóch oddziałów przedszkolnych. 
 
Przedszkole Samorządowe 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Wzbogacanie zaplecza dydaktycznego. 
2) Tablica interaktywna. 
3) Bezpieczny plac zabaw wyposażony w nowoczesne sprzęty terenowe. 
4) Remont sal. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
4) Zakup i montaż wykładziny podłogowej w trzech salach pobytu dzieci. 
5) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 
6) Zakup sprzętu terenowego na plac zabaw. 
7) Zakup laptopa. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przedszkolnej. 
2) Modernizacja sali dzieci najmłodszych. 
3) Remont magazynu warzyw. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Zakupienie Photona do nauki kodowania. 
2) Zakupienie tablicy multimedialnej, projektora oraz tabletów. 
3) Zakupienie programów edukacyjnych. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku 
1) Doposażenie kuchni przedszkolnej 
2) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 
3) Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby placówki. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Wymiana zestawu drewnianego na placu zabaw. 
2) Modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Dziki Zakątek”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku 
1) Projektor. 
2) Photon – robot interaktywny. 
3) Mata edukacyjna „Mistrzowie kodowania”. 
4) Piec konwekcyjno-parowy. 
5) Tablica multimedialna. 
6) Zorganizowanie kącika kucharskiego. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 
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Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku: 
1) Wyposażenie sal w tablice multimedialne i projektory. 
2) Zakup komputerów stacjonarnych. 
3) Zakup tabletów. 
4) Zakup wież Philips. 
5) Zakup radioodtwarzacza Blaupunkt. 
6) Zakup stolika Efun Myboard. 
7) Zakup tajemniczej wyspy. 
8) Zakup laptopów. 
9) Zakup gilotyny, laminatora, niszczarek. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Zakup komputera. 
2) Modernizacja łazienki dla personelu kuchennego oraz w jednym z oddziałów. 
3) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych w tym zakup tablicy multimedialnej laptopów, 

Photonów. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku 
1) Zakup 3 radiomagnetofonów na potrzeby dzieci i nauczycieli. 
2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracowników administracji. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Zakup stolików do dwóch grup przedszkolnych. 
2) Remont kuchni przedszkolnej. 
3) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Realizowanie innowacji programowo-metodycznej „ Dlaczego w trawie piszczy?” autorstwa rady 

pedagogicznej – zakup pomocy dydaktycznych przyrodniczych, zakup ekranu multimedialnego do 
projekcji filmów i pokazu slajdów przyrodniczych, zakup parawanów teatralnych. 

2) Prowadzenie zabaw badawczych przyrodniczych w ramach innowacji „Dlaczego w trawie 
piszczy?” autorstwa Rady Pedagogicznej w sali i w ogrodzie przedszkolnym przy współudziale 
rodziców. 

3) Realizacja innowacji programowej „Z kolorami przez świat” autorstwa Jolanty Kłusewicz i Iwony 
Zaborowskiej. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Zakup krzeseł dla uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup 951 książek do biblioteki szkolnej. 
2) Zakup sprzętu sportowego. 
3) Montaż 4 drzwi dźwiękoszczelnych w salach lekcyjnych. 
4) Remont korytarza I piętra. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku 
1) Zakup tablicy interaktywnej i projektora, zakup białych tablic do sal. 
 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku 
1) Zakup 3 laptopów, projektora oraz monitora – tzw. gazetka szkolna. 
2) Otrzymanie w darze pomocy edukacyjnej – OZOBOT. 
3) Doposażenie pracowni fizycznej – model techniczny prasy hydraulicznej. 
4) Zakup pralki, odkurzacza. 
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5) Nowy stół do kuchni szkolnej. 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
1) Zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku: 
1) Zakup niezbędnego sprzętu: laptop, projektor, kserokopiarka. 

 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Wymiana komputerów. 
2) Modernizacja sieci internetowej. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Zakup pawilonu ogrodowego do organizacji imprez plenerowych. 
2) Zakup laptopa na szkolenia rady pedagogicznej. 
3) Zakup programów Office. 
4) Zakup tabletów. 
5) Zakup dywanu interaktywnego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku: 
1) W ramach projektu „Nauka-inwestycją w przyszłość” (RPPD.03.01.02-20-0276/16) zostały 

zakupione tablety do pracy na zajęciach rozwijających umiejętności oraz wyrównawczych.  
2) W ramach projektów Erasmus+ KA1 „Praca z uczniem z trudnościami jako przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu” oraz Erasmus+ KA2 „My right my responisbilities” (2017-1-UK01-
KA219-036528_4) doposażono szkołę w sprzęt, który był wykorzystywany przy realizacji 
projektów: dysk zewnętrzny Samsung, wizualizer Optima, drukarka Canon, aparat Nikon. 

3) W ramach projektu „Akademia pomysłów. Build up” (Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15) zostały 
zakupione następujące pomoce i sprzęty: laptopy HP, urządzenie wielofunkcyjne Epson, aparat 
cyfrowy, dyktafon, kamera cyfrowa, telewizor, odtwarzacz DVD, radio z odtwarzaczem CD, 
matryca audio, pulpit mikrofonowy wielostrefowy, pulpit mikrofonowy wielostrefowy, panel 
ścienny, odtwarzacz CD/MP3, tuner AM/FM z USB/SD, wzmacniacz miksujący z SD i timerem, 
wzmacniacz mocy 2x240W, wzmacniacz mocy 4x240W, szafa rack, głośnik ścienny, słuchawki 
soundmagic, router, kamera internetowa Esperanza, urządzenie wielofunkcyjne Epson, monitory 
Avtek Touchscreen, krzesła komputerowe obrotowe, stoliki komputerowe 1-tanowiskowe, Lego 
Mindstorms, teleskop, szkielety (ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka, szkielet człowieka), preparaty 
biologiczne, mikroskop stereoskopowy, mikroskop z kamerą usb, duża lupa powiększająca, 
pudełko do obserwacji okazów, lornetka, zestaw preparatów mikroskopowych, zestawy 
preparatów mikroskopowych (skrzydła owadów, rośliny jadalne, tkanki ssaków, grzyby, co żyje 
w kropli wody, tkanki człowieka, tkanki człowieka chorobowo, zoologiczne, przyroda), taśma 
miernicza, termometr laboratoryjny, termometr zaokienny, waga elektroniczna, waga szalkowa  
z tworzywa wraz z odważnikami, waga szalkowa metalowa wraz z odważnikami, kompas, 
deszczomierz, barometr, wiatromierz, higrometr, zestaw magnesów sztabkowych, zestaw 
magnesów podkowiastych, pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi, magnes neodymowy, igła 
magnetyczna, latarka z laserem, zestaw skał i minerałów, zestaw szkiełek do mikroskopu, 
probówki szklane, statyw na probówki, komplet do wypreparowania, palnik spirytusowy, narządy 
zmysłu, układ oddechowy, podłogi interaktywne, matrix figury pól, siatki brył, bryły matematyczne 
zestaw 2w1, tablica z przyborami matematycznymi, bryły obrotowe, wielościany prawidłowe, 
cyrkiel do tablic białych, domino ułamkowe prostokąty, domino z mnożeniem i dzieleniem, gry 
świata niezwykłe kakuro, gry świata pakiet, magiczny trójkąt matematyczny, trójkąty 
matematyczne ułamki i procenty, domino obliczanie kątów, puzzle matematyczne mnożenie  
w zakresie 1000, puzzle matematyczne mnożenie i dzielenie, puzzle systemowe 0-1000, układanka 
shubitrix dodawanie i odejmowanie do 1000, układanka shubitrix miary objętości, układanka 
shubitrix miary czasu, układanka shubitrix miary długości, układanka shubitrix miary wagowe, 
mikroskop optyczny, podłoga interaktywna, układanka shubitrix ułamki 1układanka shubitrix 
ułamki 2, układanka shubitrix ułamki dziesiętne, gra olimpijczycy, karty matematyczne tabliczka 
mnożenia, matematyka plansze interaktywne sp, układanka shubitrix mnożenie i dzielenie dużych 
liczb. 
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Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Zakup MAC Monitor 65” Android. 
2) Zakup przez Radę Rodziców robotów edukacyjnych typu Codey Rocky do nauki programowania. 
3) Zakup stolików i krzesełek do oddziałów przedszkolnych. 
4) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Zakup pomocy dydaktycznych. 
2) Projekt: „Małymi krokami – wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie” (realizowany: 01.02.2017 r. – 31.01.2019 r.). 
3) Doposażenie administracji szkoły w nowe komputery (3 szt.). 

 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Komputery. 
2) Tablice interaktywne. 
3) Pomoce dydaktyczne. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Zakup komputerów (15 szt). 
2) Zakup tabletów iPad (8 szt.). 
3) Zakup laptopów (14 szt). 
4) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej, gabinetu pedagoga i psychologa. 
5) Zakup mikroskopu biologicznego. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
2) Zakup szafek dla uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Zakup laptopa. 
2) Zakup ekranu. 
3) Zakup drukarki. 
4) Zakup projektora. 
5) Zakup 4 robotów. 
6) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. 
7) Zakup skanera. 
 
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Zakup stolików i krzesełek do oddziału przedszkolnego. 
2) Zakup pomocy dydaktycznych do salki terapeutycznej. 
3) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Remont sal. 
2) Zakup szafek dla uczniów. 
3) Doposażenie sal lekcyjnych w zestawy meblowe, pomoce dydaktyczne. 
4) Doposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne i rozwijające kreatywność. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Zakup ławeczek na korytarze szkolne. 
2) Zakup pomocy dydaktycznych. 
3) Doposażenie klasopracowni w sprzęt techniczny. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Zakończenie realizacji projektu "Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSPS  

4 w Białymstoku" – wyposażenie pracowni językowej, doposażenie pracowni przedmiotowych. 
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2) Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne do nauki programowania- ozoboty, tablety, 
w ramach projektu: "Kreatywna kadra, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń" – Erasmus+. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku 
1) Zakup monitora interaktywnego, komputera, notebooka – zgodnie z potrzebami szkoły. 

 
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Przygotowanie i wyposażenie sali 3-4 latków. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki. w Białymstoku  
1) Doposażanie szkoły w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę. 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 
1) Remont posadzek w salach gimnastycznych. 
2) Utworzenie samodzielnego pomieszczenia dla pracownika kadr. 
3) Zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Doposażenie szkoły w rzutniki i komputery. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Remont nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z rampą. 
2) Konserwacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. 
3) Zakup ławek i krzeseł do sali lekcyjnej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Zakup do sal lekcyjnych 2 monitorów interaktywnych 75”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Doposażenie klasopracowni w komputery i programy multimedialne oraz tablice multimedialne 

i projektory. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Udział w programie „Aktywna tablica”. 
2) Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 
3) Wykorzystywanie TIK podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Cykliczna modernizacja i doposażenie klasopracowni. 
2) Remonty bieżące wewnątrz budynku. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Remont korytarza szkolnego na parterze. 
2) Doposażenie sal lekcyjnych w komputery. 
3) Doposażenie sal lekcyjnych w tablice multimedialne. 
4) Doposażenie sal w telewizory. 
5) Zakup sprzętu sportowego. 
6) Remont sal lekcyjnych. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Cykliczna modernizacja i doposażenie klasopracowni. 
2) Remonty bieżące wewnątrz budynku. 

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku  
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1) Zakup komputerów HP 800 W 89/W10 – 4 szt. 
2) Zakup projektorów Optoma – 2 szt. 
 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, projektory multimedialne, telewizor. 
 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku  
1) Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK w ramach projektu „Kształcenie VLO– 

inwestycją w rozwój” (EFS RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020). 
2) Zakup ławek i krzeseł. 
3) Pozyskanie laptopów; tabletów i innych sprzętów komputerowych w ramach realizowanych 

projektów. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Utworzenie pracowni komputerowej (remont sali wraz z zakupem kompletnego sprzętu 

17 stanowisk komputerowych wraz z komputerem nauczyciela, tablicą multimedialną  
i rzutnikiem). 

2) Zakup 9 komputerów do sal lekcyjnych i dla nauczycieli. 
3) Zakup dwóch telewizorów do sal lekcyjnych. 
4) Rozbudowa kablowej sieci informatycznej. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Zbudowanie portierni i remont podłogi w internacie szkolnym. 
2) Bieżące doposażanie sal przedmiotowych w pomoce dydaktyczne. 

 
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Zakup 2 laptopów, 2 projektorów oraz 2 ekranów. 
 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Wyposażenie szkoły w sprzęt techniczno-dydaktyczny. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku 
1) Utworzenie nowej sali dydaktycznej w miejscu byłego sklepiku szkolonego. 
2) Zakup ławek i krzeseł do dwóch sal. 
3) Wymiana podłogi w sali nr 20. 
4) Zakup zabawek do świetlicy szkolnej. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku  
1) Zakup stolików i krzeseł. 
2) Zakup komputerów, rzutników, ekranów. 
3) Modernizacja kuchni i stołówki. 
4) Zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Doposażenie szkoły w środki techniczne niezbędne do realizacji kształcenia praktycznego 

i funkcjonowania szkoły. 

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
1) Projekt podniesienie jakości kształcenia w i dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego rynku 

pracy. 
 
Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku 
1) Program „Aktywna Tablica”. 
 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku 
1) Doposażenie szkoły w sprzęt IT. 
2) Wykonanie instalacji WI-FI. 
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3) Zakup szafek ubraniowych, stolików i krzeseł. 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku  
1) Doposażenia warsztatów szkolnych do wymogów podstawy programowej. 
2) Stworzenie pracowni budowlanej do rysunku budowlanego. 
3) Wyposażanie sal w projektory i ekrany projekcyjne. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz sprzętu sportowego. 
2) Zakup licencji, oprogramowania, domen internetowych, podpis elektroniczny, itp. 
3) Zakup sprzętu komputerowego: laptopy, komputery, tablety, itp. 
4) Zakup akcesoriów komputerowych: myszki, kable, pendrive, dyski twarde przenośne, UPS, itp. 
5) Zakup akcesoriów sieciowych: switche, routery, itp. 
6) Zakup sprzętu AV: rzutniki, tablice interaktywne, itp. 
7) Prace remontowo-budowlane: remont korytarza na II piętrze, remont sal lekcyjnych, remont 

wewnętrznej klatki schodowej. 
 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Program „Młode Kadry” – realizowany przez firmę Inter Cars S.A. (cykliczne doposażenie pracowni 

w sprzęt diagnostyczny i szkoleniowy). 
2)  Zakup następującego sprzętu: 12 komputerów, zestaw interaktywny, urządzenie do kontroli 

świateł, monitor interaktywny. 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) Grant na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego „Ramię robota typu RRR sterowane 

pneumatycznie z chwytnikiem typu szczękowego” z programu BFKK. 
2) Grant na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego – film dydaktyczny „Niezbędnik hotelarza 

II” – przedstawiający czynności hotelarza na różnych stanowiskach pracy w hotelu z programu 
BFKK. 

3) Projekt badawczo-naukowy organizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr 
,,Niezbędnik Hotelarza – KAWOWE INSPIRACJE”. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Utworzenie czterech stref relaksu: Strefy Powietrza, Strefy Wody, Strefy Ognia i Strefy Ziemi. 
2) Remont kapitalny dwóch toalet wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
3) Zakup kopiarki. 
4) Zakup programów komputerowych (program udźwiękawiający środowiska Windows, program 

powiększający zawartość ekranu Windows, program komputerowy – krawiectwo miarowe, 
oprogramowanie Adobe Corel, program Office, OCR Finereader 14). 

5) Zakup sprzętu komputerowego (monitor brajlowski, powiększalnik, notebooki, projektor, drukarki 
atramentowe, drukarki laserowe, ekran projekcyjny, skanery, urządzenie wielofunkcyjne, 
monitory, komputery stacjonarne). 

6) Zakup pomocy do pracowni fotograficznej (aparaty fotograficzne z obiektywami, kamery).  
7) Zakup pomocy do pracowni fryzjerskiej (nawilżacz do włosów, suszarka hełmowa, maszynki do 

strzyżenia). 
8) Zakup pomocy do pracowni masażu (krzesło do masażu, lampy ze światłem spolaryzowanym, 

stołów do masażu). 
9) Zakup drukarki do koszulek Shortee. 
10) Zakup stacji ładowania telefonów. 
11) Zakup mebli do pracowni dydaktycznych (szafy, biurka, krzesła, foteli obrotowych, stoliki pod 

drukarkę, stoły komputerowe, stoliki uczniowskie). 
12) Zakup tablic szkolnych, tablic flichart. 
13) Zakup radioodtwarzaczy. 
14) Zakup wyposażenia warsztatu konserwatorów (kosiarka spalinowa, wiertarka, szlifierka kątowa). 
15) Pozyskanie pomocy do pracowni biologicznej (model serca, stereomikroskopy pryzmatyczne, 

model korpusu człowieka, zestaw walizkowy – badanie wód). 
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Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Modernizacja i doposażenie klasopracowni, stanowisk egzaminacyjnych. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Doposażenie szkoły z projektu „Zdalna szkoła” (laptopy). 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Zakup stołów, biurek do sal lekcyjnych. 
2) Zakup pomocy dydaktycznych. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
MODM w Białymstoku 
1) Do działalności szkoleniowej wykorzystuje się: 

– 7 sal wykładowych, w tym 1 pracownia komputerowa na 15 stanowisk – każde z dostępem do 
Internetu. 
– 16 komputerów stacjonarnych. 
– 4 dotykowe ekrany multimedialne z komputerem. 
– 8 profesjonalnych kserokopiarek do kopiowania materiałów. 
– 11projektorów multimedialnych. 
– 29 laptopów. 
– wizualizer. 
– 2 tablice interaktywne. 
– 12 drukarek. 
– 3 wieże stereo. 
– 6 radiomagnetofonów przenośnych. 
– kamera video. 
– 2 aparaty fotograficzne cyfrowe. 
– 3 zest. nagłośnień przenośnych. 

 
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku 
1) Mobilna pracownia muzyczna w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. 
 
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 
1) Kupno pralki do prania kostiumów. 
2) Kupno i uszycie kostiumów. 
2) Zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. 
2) Zakup sprzęt multimedialnego. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) Doposażenie pracowni MDK np. zakup tablicy multimedialnej. 
2) Odświeżenie sal, w których odbywają się zajęcia przy ul. Warszawskiej. 
3) Modernizacja sal w budynku przy ul. Żabiej, zakup mebli np.: stolików, regałów, sztalug. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1) Zakupiono 13 komputerów. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Zakup tablic interaktywnych, sprzętu multimedialnego w ramach projektu EFS 3.1.2. 
2) Zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 
1) Zakup mebli na portiernię. 
2) Zakup mebli do świetlicy. 
3) Zakup stołów na stołówkę. 
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4) Doposażenie kuchni w stół i szafki.  
5) Zakup sprzętu IT: komputer, monitor, 2 laptopy, 2 drukarki. 
6) Zakup ławek podwórkowych. 
7) Zmodernizowano pomieszczenie w piwnicy. 
8) Zakup pomocy dydaktycznych. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) Zakup zabawek do poszczególnych sal dydaktycznych, 
2) Otrzymanie darowizny – zestaw zabawowy „Zuzia” na plac zabaw, 
3) Zakup pomocy dydaktycznych: plansze „polska w unii europejskiej”, 
4) Zakup sprzętu: wieża stereo, radioodtwarzacz. 
 
Przedszkole Samorządowe 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Wzbogacanie zaplecza dydaktycznego, 
2) Zakup kolejnych tablic interaktywnych, 
3) Remont pozostałych pomieszczeń. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Systematyczne doposażanie urządzeń terenowych na plac zabaw, 
2) Doposażanie placówki w pomoce dydaktyczne, zabawki. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Modernizacja placu przedszkolnego. 
2) Doposażenie sal dziecięcych w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Sukcesywna rewitalizacja placu zabaw. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Doposażenie zabawek i pomocy dydaktycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Dalsze doposażenie przedszkola. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 71w Białymstoku 
1) Placówka jest systematycznie doposażanie w pomoce dydaktyczne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Doposażenie grup przedszkolnych w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Kontynuacja realizacji w/w innowacji programowych w grupach przedszkolnych. 
2) Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji innowacji programowo-metodycznej „Dlaczego 

w trawie piszczy?- autorstwa rady pedagogicznej. 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
1) Systematyczne doposażanie bazy szkoły itd. 
 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Doposażanie pracowni w nowoczesny sprzęt. 
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Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Dalsze modernizowanie infrastruktury informatycznej w szkole w celu poprawy procesu 

nauczania. 
2) Współpraca z Radą Rodziców – wnioskowanie o zakup materiałów dydaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Zakup mebli. 
2) Zakup pomocy dydaktycznych. 

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Dalsze doposażania szkoły w nowy sprzęt oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Remont sal. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku  
1) Rozpoczęcie projektu „Kreatorzy przyszłości- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP38” 

– ujęcie w projekcie zapisów dotyczących wyposażenia szkoły w mobilną pracownię językową, 
pracownię informatyczną, wyposażenie pracowni przedmiotowych. 

2) Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny w ramach projektu „Mądrość 
i zdrowie największym bogactwem”- Erasmus+. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) W ramach „Szkoły dla innowatora” rearanżacja przestrzeni w postaci wyposażenia warsztatowni. 
2) W ramach „Szkoły dla innowatora” doposażenie sali matematycznej. 
 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Cykliczna modernizacja i doposażenie klasopracowni. 
2) Remonty bieżące wewnątrz budynku. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Zakup sprzętu sportowego. 
2) Remont sal lekcyjnych. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Cykliczna modernizacja i doposażenie klasopracowni. 
2) Remonty bieżące wewnątrz budynku. 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Tworzenie i remont kolejnych sal lekcyjnych. 
2) Zakup tablic multimedialnych do kolejnych pracowni. 

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Doposażenie szkoły w środki techniczne niezbędne do realizacji kształcenia praktycznego 

i funkcjonowania szkoły. 
 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku  
1) Wyposażenie CKZ w specjalistyczne maszyny i urządzenia, sprzęt IT. 
2) zakup materiałów zużywalnych do prowadzenia zajęć w CKZ z wykorzystaniem zakupionych 

maszyn i urządzeń. 
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Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Budynek Pracowni Zajęć Praktycznych przy ulicy Grunwaldzkiej został przekazany 19 lipca 2019 r. 

do remontu w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa bazy kształcenia branży drzewnej ZST 
w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Program „Młode Kadry” – realizowany przez firmę Inter Cars S.A. (cykliczne doposażenie pracowni 

w sprzęt diagnostyczny i szkoleniowy). 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Projekt „Gastronomik Białystok – przepis na sukces” doposażenie pracowni produkcyjnych 

i technologicznych w nowoczesny sprzęt np. zakup pieców konwekcyjno-parowych. 
2) Modernizacja pracowni cukierniczej. 

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Modernizacja i doposażenie klasopracowni, stanowisk egzaminacyjnych. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Kontynuacja działań w ramach projektu „Zdalna szkoła” (laptopy) w celu doposażania szkoły. 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Zakup pomocy dydaktycznych. 
2) Doposażenie pracowni zawodowych. 
 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Kontynuacja projektu EFS. 
 
 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 
1) Podjęto współpracę z Fundacją Drzewo i Jurto celem wdrożenia projektu „Integracyjny Plac 

Zabaw”. 
2) Rozpoczęcie procedury pozyskania funduszy z PEFRON w celu zakupu autobusu. 

Programy i działania nowo utworzone 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku 
1) Nieustanne poszukiwanie źródeł finansowania zakupu sprzętu na plac zabaw. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Wymiana podłogi oraz infrastruktury sali gimnastycznej zaplanowany w ramach wygranego 

Budżetu Obywatelskiego. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
2) Złożono Projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019 – Modernizacja pomieszczeń schronu w ZST do 

celów sportowo-rekreacyjnych: „Sport i rekreacja dla każdego – od małego do dużego” w Zespole 
Szkół Technicznych. Projekt osiedlowy. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.3.2. DOSKONALENIE WSPÓŁDZIAŁANIA PRACODAWCÓW, UCZELNI ORAZ SZKÓŁ 

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie – UwB, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Uniwersytet Medyczny  

w Białymstoku. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7  „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Współpraca z SP 2, Uniwersytetem w Białymstoku – Wydziałem Nauk o Edukacji, Politechniką   

Białostocką. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  
1) Patriotyczne Śpiewanie Osiedla Sienkiewicza (PS 8, PS 26, PS 42, SP 11). 
2) Spartakiada Osiedla Sienkiewicza (PS 8, PS 26, PS 42, SP 11). 
3) Współpraca z uczelnią UWB – praktykantki. 
4) Współpraca z instytutem Medycznym w Białymstoku. 
5) Współpraca z CEN.  
6) Współpraca z Wodociągami Białostockimi. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 23 „Baśniowe” w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku – Wydziałem Nauk o Edukacji – organizacja  

i prowadzenie praktyk studenckich w przedszkolu, Uniwersytetem Medycznym  Białymstoku _–  – 
umożliwienie studentom kierunku Logopedia z Fonoaudiologią odbycia praktyk w placówce. 

Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej  
w Białymstoku 
1) Współpraca z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych -

organizacja praktyk zawodowych 1 studentce. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Białymstoku w zakresie absolwentów przedszkola. 
2) Współpraca z uczelniami pedagogicznymi w zakresie praktyk. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie na terenie przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego.  
2) Uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie „Dzień Przedsiębiorczości”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) Realizacja Programu autorskiego „Chcę iść do szkoły”. 
2) Umożliwienie odbycia w przedszkolu praktyk studentom Uniwersytetu w Białymstoku. 
3) Udział dzieci w przedstawieniu teatralnym Narodowego Teatru Edukacji zorganizowanym na 
Uniwersytecie Białostockim. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 30  im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
2) Współpraca z SP Nr 45  im. JP II w Białymstoku – wspólne inicjatywy na rzecz Patrona.  
3) Współpraca z SP Nr 11  w Białymstoku – wizyta studyjna nauczycieli z Unii Europejskiej.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie na terenie przedszkola w zakresie gimnastyki korekcyjnej - Studium 

Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
2) Wolontariat studentów i uczniów z białostockich uczelni i szkół średnich np. II LO, VII LO.  
3) Współpraca z MODM, Centrum Edukacji Nauczycieli, Uniwersytetem Medycznym  

w Białymstoku,  Uniwersytetem w Białymstoku, Niepaństwową Wyższą Uczelnią Pedagogiczną  
w Białymstoku, Zespołem Szkół Muzycznych w Białymstoku, Akademią Nauki Białystok, Książnicą 
Podlaską  SP Nr 7, 8, 15, 24,  PS nr 31, 28, 43, 44. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”  
w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie – 6. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu – praktyki 

studenckie. 
2) Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży- 

przeprowadzenie badań ankietowych. 
 

Przedszkole Samorządowe  Nr  36 im. Marii Montessori w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Umożliwienie studentom Uniwersytetu w Białymstoku odbywania praktyk zawodowych. 
2) Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 43 w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 im. Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Współpraca z Szkołą Podstawową Nr 12 w Białymstoku, Szkołą Podstawową Nr 47  

w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Nr 83 w Białymstoku, Przedszkolem Niepublicznym 
„Bajka”, Książnicą Podlaską, Przedszkolem Niepublicznym „Mali Podróżnicy”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Współpraca z Kuratorem Sądowym Sądu Rejonowego w Białymstoku – nieodpłatna, kontrolowana 

praca na rzecz placówki. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku – Wydziałem Nauk o Edukacji i Niepaństwową 

Wyższą Szkołą Pedagogiczną przy realizacji praktyk studenckich. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Praktyka studenta Uniwersytetu w Białymstoku kierunek  edukacja elementarna. 
2) Wycieczki przedszkolaków do Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego im. A Myrchy  

w Białymstoku. 
3) Udział w akcji Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom. 
4) Wycieczki przedszkolaków do Książnicy Podlaskiej. 
5) Udział w międzyprzedszkolnej olimpijce przedszkolaka. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku 
1) Współpraca z uczelnią UwB – praktykantka. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku (np. współorganizowanie konferencji, przyjmowanie 

studentów na praktyki studenckie itp). 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Organizacja praktyk studenckich – Uniwersytet w Białymstoku. 
2) Przeprowadzenie badań niezbędnych do pracy dyplomowej studentki UwB – Wydziałem Nauk  

o Edukacji. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Prowadzenie praktyk studenckich. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Cykl spotkań adaptacyjnych we współpracy ze Szkołą Podstawową  Nr 2 w Białymstoku, zajęcia 

otwarte, pokazowe, sportowe zmagania.  
 
Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1)     Współpraca z Uniwersytetem Białostockim. 
2)     Współpraca z Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku. 
3)     Współpraca z Akademią  Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 
4)     Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 56 w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
2) Uczniowie szkoły  gastronomicznej. 
3) Studenci Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia. 
4) Przedstawiciele Sanepidu 
5) Nadleśnictwo Lasy Państwowe. 
6) Wodociągi Białostockie. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Współpraca z Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.  
2) Odbywanie praktyk studenckich studentów z Uniwersytetu z Białymstoku.  

 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
2) Wolontariat uczniów ze szkoły SP 45. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”  w Białymstoku 
1) Organizacja miejskiego konkursu plastycznego „Białystok – moje miasto”. 
2) Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bezpieczne zabawy”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Udział nauczyciela przedszkola w projekcie „ USUS EST OPTIMUS MAGISTER-PRAKTYKA JEST 

NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” współfinansowany przez UE w ramach środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku. 

2) Odbywane praktyki studentów UwB Wydziału Nauk o Edukacji w przedszkolu.  

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Praktyki studenckie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Praktyki pedagogiczne studentów Uniwersytetu w Białymstoku. 
2) Praktyki studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Studenci UwB odbywają praktyki studenckie w szkole. 
2) Innowacja pedagogiczna „Śpiewająca klasa” jest realizowana z merytorycznym wsparciem 

Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku. 
3) Uczniowie uczestniczą w zajęciach na Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie w Białymstoku. 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1) Współpraca szkoły z Uniwersytetem w Białymstoku w zakresie realizowania praktyk studenckich. 
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Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
1) Opieka nad realizacją staży – realizacja przez studentów programu studiów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) „Białostockie Talenty XXI wieku”. 
2) Uczestnictwo uczniów w wycieczkach zawodoznawczych oraz spotkaniach z przedstawicielami 

zawodów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Udział w konkursach i projektach organizowanych przez Politechnikę Białostocką, Uniwersytet 

w Białymstoku. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku w ramach praktyk studenckich. 
2) Realizacja innowacji pedagogicznej „Z ozobotami pracuje-wspaniale programuje” we współpracy 

z Uniwersytetem w Białymstoku. Celem było wprowadzenie elementów programowania do zajęć 
dydaktycznych przy wykorzystaniu robotów edukacyjnych.  

3) Międzyszkolny Festiwal Projektów – prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych w szkole. 
Zaproszone były także szkoły zaprzyjaźnione. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Udział studentów uczelni wyższych w praktykach studenckich odbywających się na terenie szkoły 

(z Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji, Niepaństwowej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku). 

 
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Współpraca z Wydziałem Fizyki, Wydziałem Matematyki UwB. 
2) Współpraca z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Organizacja praktyk studenckich. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku w ramach praktyk pedagogicznych studentów UwB. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Współpraca z UW „Talenty XXI wieku. 
2) 3 projekty programu Erasmus+: „Learning Outdoors, Learning for Life”, „Robots to communicate, 

collaborate and share: languages to under stand each other” oraz „Klucz do sukcesu”. 
3) Współpraca z Fundacją „Dialog”. 
4) Współpraca z Fundacja „Caritas”, MOPR-em (sponsorowanie obiadów), spółką Lech (segregacja 

odpadów). 

Szkoła Podstawowa  Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu. 
2) Współpraca ze szkołami w zakresie wspólnie organizowanych konkursów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Współpraca szkoły z uczelniami w zakresie organizacji praktyk studenckich. 
2) Udział nauczycieli w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez uczelnie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
2) Udział w projekcie „Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży”. 
3) Udział w projekcie „Dobry Zawód Fajne Życie”. 
4) Udział w projekcie „Białostockie Talenty XXI Wieku”. 
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5) Współpraca z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku - warsztaty 
i konferencje dla nauczycieli z zakresu wychowania fizycznego, praktyki studenckie, warsztaty dla 
uczniów. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku 
1) Prezentacja szkół ponadgimnazjalnych na terenie szkoły, przedstawianie oferty szkół. 
2) Udział uczniów w konferencji, Dniach Otwartych Szkół. 
3) Udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. 
4) Udział uczniów uzdolnionych w obszarze nauk przyrodniczo – matematycznych w projekcie 

„Talenty XXI”, zajęciach na uczelniach wyższych. 
5) Organizowanie lekcji otwartych. 
6) Udział w akcji Tydzień Czytania Dzieciom – czytanie książek dzieciom w Przedszkolu Nr 4. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Współpraca z UwB – praktyki studenckie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie UwB. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli – szkolenia, poradnictwo. 
2) Współpraca z Departamentem Edukacji -  Miejskie Obchody Dnia Nauczyciela. 
3) Współpraca z MODM – doskonalenie nauczycieli, poradnictwo. 
4) Współpraca z Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku – udział w zajęciach. 
5) Współpraca z Uczelniami – realizacja praktyk studenckich. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
2) Ścisła współpraca z Uniwersytetem Medycznym – wspólna organizacja konkursów np. „Patron 

szkoły”, „Z Rodziną po Zdrowie”, warsztatów i zajęć profilaktycznych. 
3) Udział młodzieży szkolnej w organizowanych przez inne szkoły konferencjach, wykładów, dni 

otwartych. 
4) Wymiana doświadczeń i informacji z innymi szkołami. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białystoku, Wyższą 

Szkołą Finansów i Zarządzania, SWPS w Warszawie. 
2) Praktyki studenckie. 
 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Kontynuacja zajęć dla uczniów liceum w ramach współpracy z wydziałem biologiczno - 

chemicznym UwB: organizowanie warsztatów laboratoryjnych w pracowniach UwB, zajęć 
seminaryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych UwB, warsztatów terenowych 
w stacji badawczej w Gugnach, warsztatów w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

2) Wyjazd uczniów i nauczycieli do Czech w ramach międzynarodowego programu „Communicative 
Yourope Erasmus+ Youth Exchange”. 

3) Kontynuacja współpracy z Gimnazjum w Mejszagole na Litwie - realizacja projektu „Zakorzenieni 
w kulturze”. 

4) Współpraca z Politechniką Białostocką: udział młodzieży w wykładach, dniach otwartych, 
konkursach np. „Niesamowita Maszyna”, „Odkrywcy Diamentów”, „Najlepsze Zajęcia 
z Przedsiębiorczości”. 

5) Klasy patronackie prowadzone we współpracy z wydziałem biologiczno-chemicznym UwB. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Współpraca z Politechniką Białostocką, współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku. 
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VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Spotkania z uczelniami i ośrodkami kariery, promocji i rekrutacji. 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Zorganizowanie XVIII ogólnopolskiego konkursu historycznego „Polska Piastowska”. 
2) Zorganizowanie międzyszkolnego przedsięwzięcia dla licealistów „III Maraton Literacki” pod 

honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. 
3) Udział młodzieży w takich inicjatywach jak: „Salon Maturzystów”, „Festiwal Nauki i Sztuki”. 
4) Udział młodzieży w wykładach i zajęciach warsztatowych/laboratoryjnych z fizyki, matematyki, 

chemii, biologii organizowanych przez UwB, PB i UM. 
5) Udział młodzieży w XIX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. 
6) Zorganizowanie III Podlaskiej Olimpiady Języka Angielskiego. 
7) Zorganizowanie XV Edycja Konkursu Wojewódzkiego pt.: „Kontynenty Świata”. 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) „Edukacja prawna młodzieży” - uczniowie klas dziennikarskich i prawno-społecznych uczestniczyli 

w projekcie „Edukacja prawna młodzieży” realizowanym przez Miasto Białystok we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „JUSTITIA” Oddział w Białymstoku. Projekt miał na celu 
popularyzowanie wiedzy o prawie oraz wzmacnianie autorytetu sądów i sędziów wśród 
młodzieży. 

2) „Wycieczka edukacyjna” - w ramach edukacji regionalnej klasa 2g - dziennikarska odwiedziła 
białostocki oddział TVP i Muzeum Historyczne. W gmachu telewizji uczniowie obejrzeli wszystkie 
najważniejsze miejsca, w których nadaje się programy. Natomiast w Muzeum Historycznym 
uczniowie obejrzeli wystawę „Białystok – Wersal Północy wśród dźwięków i świateł”. 

3) „XI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej” - uczennice XILO wzięły udział w zmaganiach  
z wiedzą psychologiczną podczas eliminacji on-line XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Psychologicznej.  

4) „Marcowe spotkania z nauką” - w ramach dni profilu, klasy: Ib, IIb, IIId wraz z wychowawcami  
i opiekunami uczestniczyły w marcowych spotkaniach z nauką na Wydziale Biologiczno-
Chemicznym Instytutu Biologii. 

5) „Zawód a osobowość” - uczniowie z kl. 1h wzięli udział w zajęciach: „Temperament w kontekście 
planowania kariery zawodowej” w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku  
z wykorzystaniem zasobów Centrum Kompetencji. Uczniowie mieli możliwość poznania swoich 
predyspozycji zawodowych i osobowościowych. 

6) Finał Regionalny XIV Edycji Konkursu NZP - uczniowie z kl. 1f oraz 1a brali udział w Finale 
Regionalnym XIV Edycji Konkursu NZP. Finaliści rozwiązywali case studies - analizowali problemy,  
z którymi stykają się przedsiębiorcy w realiach biznesowych. Wykazali się kreatywnością oraz 
umiejętnością efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy ekonomicznej. Finał odbył się 
29.03.2019 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. 

 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych. 
2) Spotkania młodzieży z pracownikami szkół wyższych i policealnych. 
3) Spotkania uczniów z pracownikami służb mundurowych/wyjazdy do np. Straży Granicznej. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1)    Współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji praktyk zawodowych. 
2)   Realizacja projektu Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE – praktyki uczniów  

   i job shadowing nauczycieli. 
3)     Organizacja spotkań z pracodawcami. 
4)     Współpraca z wyższymi uczelniami. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku 
1) Udział w Projekcie „Dobry zawód – fajne życie” – udział uczniów w wycieczkach 

zawodoznawczych, poznawanie świata zawodów, projektowanie indywidualnej ścieżki kariery. 
2) Udział uczniów w zajęciach dydaktycznych i warsztatowych we współpracy z uczelniami w ramach 

projektu „Talenty XXI Wieku”. 
3) Udział uczniów w spotkaniach z pracownikami uczelni w ramach projektu „Akademia Talentów”. 
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4) Współpraca z CKU LCDZ w obszarze poznawania świata zawodów. 
5) Udział uczniów i nauczycieli w konferencjach i szkoleniach – rozwijanie kompetencji i współpracy. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Wycieczki technologiczne do zakładów mięsnych KABO w Choroszczy. 
2) Wycieczki technologiczne - zapoznanie się z technologią i produkcją nowoczesnych okuć 

i akcesoriów meblowych w firmie „Lambud”. 
3) Wycieczka technologiczna w celu zapoznania się z asortymentem i sposobem serwowania dań 

śniadaniowych z jaj gotowanych i smażonych zgodnych z najnowszymi trendami do restauracji 
„Bułka z masłem”. 

4) Wycieczka technologiczna w celu poznania procesu produkcji w zakładzie gastronomicznym 
(obróbka wstępna i zajęcia produkcyjne) do firmy „Pan Bochenek". 

5) Zorganizowanie terenowych zajęć kolejowych na terenie Stacji Białystok Starosielce. Ćwiczenia 
praktyczne prowadził nauczyciel ZST i pracownik Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku PKP PLK 
S.A. 

6) Organizacja zajęć dla dzieci z SP Nr 6 w Białymstoku na warsztatach drzewnych PZP. 
7) Udział uczniów klasy 1 Tk wraz z opiekunami w II Ogólnopolskim Zjeździe Uczniów Klas Kolejowych 

w Krakowie. Organizatorem „Zjazdu Kolejarzy” był Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego 
w Krakowie. 

8) Popularyzowano wiedzę na temat kształcenia zawodowego, poznano potrzeby lokalnego rynku 
pracy, ofert przedsiębiorców oraz korzyści wynikające z kształcenia zawodowego, poprzez wyjazdy 
promocyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych miasta Białegostoku oraz województwa 
podlaskiego. Promocja ZST w SP polegała na realizacji działań marketingowych z wykorzystaniem 
materiałów promocyjnych związanych z inicjatywą „Pozyskać ucznia w przyszłości pracownika”,  
w związku z naborem na rok szkolny 2019/2020 (w szczególności promocja nowego kierunku: 
technik programista). Przedstawiano uczniom w formie teoretycznej i praktycznej prezentacji, 
ofertę kształcenia zawodowego ZST. 

9) Organizacja „Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości”. Działania towarzyszące: gra symulacyjna dot. 
procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie i negocjacji (p. Adam Gardocki - pracownik 
Uniwersytetu w Białymstoku, funkcjonowanie startupów w ramach Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości z udziałem Pani Katarzyny Kosińskiej - managera AIP w Białymstoku, warsztaty 
z Panią Karoliną Frąckiewicz-trenerem Fundacji „Anawoj”, pn.” Młodzież ma głos”. 

10) Spotkanie z przedstawicielem OHP – prezentacja ofert pracy dla uczniów klas trzecich i czwartych. 
11) Uczestnictwo w wykładzie pt.: „Napędza nas ciekawość – w jaki sposób zrodziły się największe 

odkrycia naukowe?”, UwB, Wydział Biologii, wyjście w ramach pracowni gastronomicznej. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Zorganizowanie „Tygodnia Nauk Technicznych”.  
2) Realizacja programu „Młode Kadry” firmy Inter Cars. 
3) Realizacja projektu „Uczymy się w Europie” – staże zawodowe uczniów. 
4) Współpraca z firmą Novol. 
5) Współpraca z Politechniką Białostocką oraz z Uniwersytetem w Białymstoku. 
6) Realizacja współpracy z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów. 
7) Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji  

w Białymstoku, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Dni otwarte, spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnych i ogólnopolskich firm, 

pracodawcami, przedstawicielami uczelni wyższych, absolwentami, którzy odnieśli sukcesy. 
2) Galeria z logami firm współpracujących. Umowy i porozumienia.  
3) Integracja podczas Festynu „Rodzina Elektryka”. Konferencje. 
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4) Wycieczki zawodoznawcze. 
5) Praktyki zawodowe młodzieży. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Wykorzystywanie w pracy tablic interaktywnych, dziennika elektronicznego, udział młodzieży 

w nauce metodą projektu, wdrożenie w szkole usługi Office 365. 
 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Współpraca z pracodawcami: JAZ BUD, Mega Service. 
2) Współpraca ze Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z Suwałk. 
3) Praktyki studenckie. 

 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
MODM w Białymstoku 
1) Wydawnictwa: Nowa Era, WSiP, MAC, Operon. 
2) Kuratorium Oświaty w Białymstoku- praca w Komisjach Kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego 

dla nauczycieli mianowanych. 
3) Urząd Miejski w Białymstoku - praca w Komisjach Kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego dla 

nauczycieli kontraktowych. 
4) Fundacja „Uniwersytet Dzieci” - realizacja programu „Technologie z klasą”. 
5) Polska Izba Mleka - pomoc merytoryczna w redagowaniu scenariuszy zajęć dla ucz. młodszych 

promujących zdrowy styl życia. 
6) Ośrodek Rozwoju Edukacji - współpraca w zakresie: 

– modułowego nauczania fizyki zgodnie z nową podstawą programową; koordynowanie działań 
w zakresie Edukacji Globalnej w woj. Podlaskim, 
– powołanie do roli eksperta w wypracowywaniu standardów wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, 
– ekspert w wypracowywaniu standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
– recenzent merytoryczny programów nauczania z przyrody i biologii, 
– wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej- organizacja zawodów II st. 
Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. 

7) CPE - realizacja szkoleń dla realizatorów rekomendowanych przez MEN programów 
profilaktycznych: „Przyjaciele Zippiego” i „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” oraz 
upowszechnianie tych programów. 

8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży - praca egzaminatora egzaminu maturalnego. 
9) Uniwersytet w Białymstoku - Współpraca z Instytutem Filologii Polskiej. 
10) Komitet Główny OLiJP w Warszawie - Pełnienie funkcji sekretarza Komitetu Okręgowego OLiJP 

w Białymstoku. 
11) Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy - pomoc w organizacji 

zajęć w ramach kursu „Poczuj się jak detektyw” w Uniwersyteckim Muzeum Przyrodniczym im. 
Profesora Andrzeja Myrchy. 

12) Współpraca ze szkołami polonijnymi w ramach projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” programu Erasmus+. 

13) Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie - Wspólna organizacja warsztatów „Pierwsza klasa 
na języku”. 

14) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku - Spotkania w ramach sieci 
współpracy i samokształcenia, organizacja szkoleń dla pracowników poradni. 

15) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku- spotkania w ramach sieci 
współpracy i samokształcenia, organizacja szkoleń dla pracowników poradni. 

16) Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białymstoku. 
17) Kuratorium Oświaty w Białymstoku - konsultacje w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, 

edukacji włączającej. 
18) Fundacja „Mali Wojownicy” – współpraca przy organizacji konferencji i szkoleń. 
19) Fundacja „Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja” - współpraca przy organizacji konferencji i szkoleń. 
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20) MEN - ekspert ds. zmiany podstawy programowej. 
21) IV LO - współorganizowanie konkursu przyrodniczego dla gimnazjalistów. 
22) OKE Łomża - Weryfikator egzaminu maturalnego z biologii. 
23) MEN - autor e-podręcznika z biologii. 
24) Studium Teologii w Białymstoku - Koordynowanie praktyk studenckich. 
25) Wyższe Archidiecezjalne Seminarium Duchowne w Białymstoku - Prowadzenie zajęć na V i VI roku 

z zakresu metodyki katechezy i umiejętności społecznych. 
26) Stowarzyszenie „Civitas Christiana”- przeprowadzenie warsztatów dla rodziców „Dobra 

komunikacja z dzieckiem”. 
27) Fundacja „Pomóż im” - Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci oddziału onkologicznego 

oraz szereg warsztatów dla rodziców dzieci przewlekle chorych; przygotowanie jednej części 
publikacji - materiału dla rodziców „Moc jest w tobie”. 

28) UwB i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach -
Wygłoszenie wykładu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Poszukiwanie wspólnych 
Korzeni kulturowych Polaków i Żydów skierowanej do nauczycieli, studentów kierunków 
pedagogicznych. 

29) Związek Harcerstwa Polskiego, Białostocka Szkoła Instruktorska „Lumi” - Udział jako prelegent 
w konferencji Harcmistrzowskiej „3W – Wychowanie, Współpraca, Wolontariat”. 

30) Fundacja „Dialog” - Zorganizowanie, współprowadzenie i umożliwienie udziału zainteresowanym 
nauczycielom w szkoleniu „Wielokulturowa szkoła - Praktyczne metody pracy z uczniem 
cudzoziemskim i klasą zróżnicowaną kulturowo”. 

31) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku – Planowanie  i wspieranie 
w zakresie tworzenia i działalności SZRK. Podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych 
i interwencyjnych, wymiana doświadczeń, spotkania superwizyjne. 

32) Kuratorium Oświaty - współpraca przy organizacji konferencji dotyczącej uzależnień. 
33) Ośrodek Terapeutyczny „Revenu” - Organizacja szkoleń, opiniowanie przedstawienia 

profilaktycznego, współpraca przy organizacji konferencji. 
34) TOCfe Polska - Organizacja szkoleń, wdrażanie na teren placówek zagadnień dotyczących 

myślenia krytycznego, narzędzi TOC w edukacji oraz K4. 
35) Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne „SENS” -organizacja szkoleń. 
36) Pracownia Relacji Skontaktowani Organizacja szkoleń. 
37) Firma „Neurogen” - Organizacja szkoleń. 
38) Pracownia Rozwoju Osobistego „Protender” -organizacja szkoleń. 
39) „Familylab Polska” - organizacja seminariów Jaspera Juula. 
40) Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „Etap” - organizacja szkoleń oraz 

konferencji dotyczących uzależnień, zachowań ryzykownych oraz profilaktyki. 
41) „Renezis – szkoła spełnionych marzeń” - organizacja szkoleń. 

 
Bursa Szkolna w Białymstoku: 
1) Współpraca ze szkołami, w których uczą się wychowankowie bursy. 
2) Współpraca z jednostkami samorządowymi przy organizacji zawodów sportowych (kwaterowanie 

i wyżywienie sportowców). 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku: prezentacja programów artystycznych oraz 

osiągnięć dzieci i młodzieży, współorganizacja zajęć z literatury. 
2) Przyjmowanie studentów na praktyki studenckie. 
3) Współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku. 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1) Pracownicy PP-P nr 2, logopedzi współpracują z Uniwersytetem w Białymstoku prowadząc 

praktyki logopedyczne dla studentów Wydziału Filologii na terenie PP-P nr 2. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Praktyki studenckie. 
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe  Nr 1 w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku – Wydział Nauk o Edukacji – praktyki studenckie. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Współpraca z SP 2 oraz Uniwersytetem w Białymstoku i Politechniką Białostocką. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) Realizacja Programu autorskiego „Chcę iść do szkoły”. 
2) Umożliwienie odbycia w przedszkolu praktyk studentom Uniwersytetu w Białymstoku. 
3) Udział dzieci w przedstawieniu teatralnym Narodowego Teatru Edukacji zorganizowanym  
na Uniwersytecie Białostockim. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 31 w Białymstoku 
6) Praktyki studenckie na terenie przedszkola w zakresie gimnastyki korekcyjnej - Studium 

Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
7) Realizacja programów edukacyjnych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku 

np. „Pani Ząbek”, „Zaczarowane lekarstwa”, „Historia farmacji”, itp. 
 

Przedszkole Samorządowe  Nr  36 im Marii Montessori w Białymstoku: 
1) Współdziałanie ze Szkołą Podstawową nr 9 i nr 49 w Białymstoku w celu kontynuacji nauczania 

metodą pedagogiki Marii Montessori. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1)   Umożliwienie studentom Uniwersytetu w Białymstoku odbywania praktyk zawodowych. 
2)    Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 43 w Białymstoku. 

 
 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 12 w Białymstoku, Szkołą Podstawową Nr 47  

w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Nr 83 w Białymstoku, Przedszkolem Niepublicznym 
„Bajka”, Książnica Podlaską, Przedszkolem Niepublicznym „Mali Podróżnicy”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Uniwersytet w Białymstoku – praktyki studenckie – logopedyczne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Zorganizowanie wycieczek  przedszkolaków do „Komisariatu Młodego Policjanta” w Komendzie 
Miejskiej Policji. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku:  
1) Współpraca z SP 19 – logopedia. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem Białostockim. 
2) Współpraca z Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku. 
3) Współpraca z Akademią  Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 
4) Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku: 
1) Praktyki studenckie. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku: 
1) Umożliwienie odbycia praktyk zawodowych 3. studentkom Wydziału Psychologii i Pedagogiki 

(pedagogiki przedszkolnej) oraz 2. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  (dietetyka). 
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Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”  w Białymstoku 
1) Realizacja kolejnych edycji konkursów plastycznych organizowanych przez placówkę. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Praktyki studenckie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi w zakresie oferty edukacyjnej poszczególnych szkół 

i planowania dalszej edukacji uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Studenci UwB odbywają praktyki studenckie w szkole. 
2) Innowacja pedagogiczna „Śpiewająca klasa” jest realizowana z merytorycznym wsparciem 

Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku. 
3) Uczniowie uczestniczą w zajęciach na Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie w Białymstoku. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Realizacja praktyk studenckich. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Udział studentów uczelni wyższych w praktykach studenckich odbywających się na terenie szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Współpraca w ramach doradztwa zawodowego z CKU i LCDZ, Poradnią P-P. 

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku w ramach praktyk pedagogicznych studentów UwB. 
 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Współpraca z UW „Talenty XXI wieku”. 
2) Projekty Erasmus+. 
3) Współpraca z Fundacją „Dialog”. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białystoku, Wyższą 

Szkołą Finansów i Zarządzania, SWPS w Warszawie. 
2) Praktyki studenckie. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Współpraca z Politechniką Białostocką, współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku. 
 
VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Współpraca z Akademią Medyczną w Białymstoku. 
2) Stała współpraca z Bankiem PKO. 
 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku 
1) Realizacja staży zawodowych uczniów i nauczycieli u pracodawców. 
2) Realizacja „Forum Ekspertów” - platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i oczekiwań. 
3) Spotkania w ramach poznania środowiska pracy z marketingiem, kadrami, logistyką firm. 
4) Realizacja programu „Spotkanie ze specjalistą”. 
5) Organizacja wyjazdów zawodowych (uczniów i nauczycieli) do centrów szkoleniowych firm. 
6) Realizacja specjalistycznych szkoleń branżowych w CKZ. 
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku  
1) Klasy patronackie – w 4 zawodach – przez firmy: „FAKRO”, „Blachotrapez”, „Prefbet Śniadowo”, 

„Danwood”. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Wszystkie możliwe działania we współpracy, rozwijające wiedzę i predyspozycje uczniów. 

 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Podpisanie porozumień o współpracy z Politechniką Białostocką, Klastrem Technologicznym 

„INFOTECH”, Fundacją „Partnerstwo na rzecz rozwoju”. Współpraca dotyczy: wymiany 
doświadczeń, realizacji wspólnych działań, promocji realizowanych wspólnie projektów. 

2) Kontynuacja kształcenia w systemie dualnym: klasa 1 Zmk w zawodach: kucharz i mechanik 
pojazdów samochodowych, 2 Za w zawodzie kucharz, 2 Zb w zawodach: kierowca mechanik 
i mechanik pojazdów samochodowych, 3 Zmk w zawodach: kucharz i mechanik pojazdów 
samochodowych. 2 Tdm w zawodzie technik mechanik. 

3) Kontynuowano współpracę z firmami w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami, pozyskiwania 
doposażenia i materiałów szkoleniowo-dydaktycznych do pracowni zawodowych oraz 
poszerzenia oferty kształcenia w ZST: PHUP „LAMBUD” , FABRYKA MEBLI LABORATORYJNYCH 
„RENGGLLI”, PRODUCENT MEBLI BIUROWYCH „TOBO”, FABRYKA MEBLI „FORTE”, „SPECYFIC”, 
HOTEL PODLASIE, HOTEL 3 TRIO, ZAKŁAD GASTRONOMICZNY „PRUSZYNKA”, PSS SPOŁEM, 
ZAKŁAD GARMAŻERII STAROPOLSIEJ „LECH”, PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE, 
WASILEWSKI I SYN – (NISSAN), ASW WOJCIULA – (CITROEN PEUGEOT), KONRYS, SAMASZ, 
WIMEX, ADAMPOL, POLREGIO, PLK, Grupa DBK. 

4) Organizacja II Forum Zawodowego ZST pt. „Jaki zawód wybrać – zawody pewnej przyszłości” – 
spotkania przedsiębiorców z młodzieżą w ramach „Dnia Otwartego ZST” (udział w Forum wzięło 
15 pracodawców/przedsiębiorców: PKP Cargo, „Lech”, „Zwolan”, „TOBO”, PKP PLK, PKP Polregio, 
PKP Intercity, „Lambud”, PSS SPOŁEM, PPM („Pan Bochenek”), „Renglii”, Wasilewski i Syn, 
„Forte”, „Norauto”, ASW Wojciula, „SaMASZ”). 

5) Współpraca z Zespołem Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku w zakresie 
realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego „Siedzisko muzyki” w ramach ubiegania się 
o uzyskanie grantu Fundacji BFKK. 

6) Funkcjonowanie klas patronackich w zawodach: technik programista (klaster InfoTech), technik 
transportu kolejowego (spółki kolejowe PLK, Cargo, PKP Intercity), kucharz (PSS Społem), technik 
technologii drewna („Forte”), technik mechanik („SaMasz”). 

 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Udział uczniów w wykładach, warsztatach i konferencjach organizowanych na białostockich 

uczelniach wyższych. 
2) Prowadzenie warsztatów na terenie szkoły przez pracowników białostockich uczelni wyższych. 
3) Udział uczniów w programach: „Studiuj w UMB”, „Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy”, 

„Medycyna Na Start”, „Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki”, „Dzień z Inżynierią Genetyczną” 
w Wyższej Szkole Medycznej, „Akademia Młodego Badacza”. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Zorganizowanie „Tygodnia Nauk Technicznych”. 
2) Realizacja programu „Młode Kadry” firmy InterCars. 
3) Realizacja projektu „Uczymy się w Europie”. 
4) Współpraca z firmą „Novol”. 
5) Współpraca z Politechniką Białostocką oraz z Uniwersytetem w Białymstoku. 
6) Realizacja współpracy z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów. 
7) Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji  

w Białymstoku, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. 
8) Współpraca z Klastrem Obróbki Metali. 
9) Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa. 
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Współpraca z uczelniami VIA MODA – Szkoła Mody w Warszawie, Wydziałem Materiałoznawstwa 

i Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w zakresie realizacji konkursów specjalistycznych oraz udziału 
młodzieży w warsztatach, targach i wykładach na uczelni. 

2) Współpraca z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej w zakresie realizacji praktyk 
zawodowych, wakacyjnych staży zawodowych i organizacji konkursów informatycznych. 

3) Udział młodzieży w warsztatach, seminariach i wykładach na podlaskich uczelniach w ramach 
projektu Centrum Kompetencji BOF. 

 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji praktyk zawodowych. 
2) Organizacja spotkań z pracodawcami. 
3) Współpraca z wyższymi uczelniami. 
 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnych i ogólnopolskich firm, pracodawcami, 

przedstawicielami uczelni wyższych. 
2) Praktyki zawodowe młodzieży. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Wykorzystywanie w pracy tablic interaktywnych, dziennika elektronicznego, udział młodzieży 

w nauce metodą projektu, wdrożenie w szkole usługi Office 365 (kontynuacja działania). 
 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Współpraca z przedsiębiorcami. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku: 
1) Współpraca ze szkołami, w których uczą się wychowankowie bursy. 
2) Współpraca z jednostkami samorządowymi przy organizacji zawodów sportowych (kwaterowanie 

i wyżywienie sportowców). 
 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych 
1) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku. 
2) Współpraca z Wyższą Szkołą Ochrony Zdrowia w Białymstoku. 
3) Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej. 
4) Współpraca z Białostockim Teatrem Lalek. 

 

Programy i działania nowo utworzone    

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) „What is your name?” - spotkanie integracyjne dzieci i studentów z Międzynarodowego 
 Stowarzyszenia Erasmus Student Network PB. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Praktyka studencka w zakresie psychologii i języka angielskiego/UW. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Podpisanie z POLREGIO porozumienia o współpracy w zakresie programów edukacyjnych, praktyk 

i programów stażowych w ramach Programu Agencji Rozwoju Przemysłu „Kadry dla przemysłu” 
dotyczącego realizowania kształcenia przyszłych kadr kolejarskich. Podpisanie porozumienia 
odbyło się podczas Dnia Edukacji i Kariery 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako 
w Gdańsku. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku 
1) Udział w projekcie „Dobry zawód – fajne życie” – rok szk. 2018/2019. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.3.3. MODYFIKACJA KSZTAŁCENIA TRADYCYJNEGO NA RZECZ KSZTAŁCENIA 
INNOWACYJNEGO I KREATYWNEGO  

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe nr 4 w  Białymstoku  
1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III 
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej)) PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ 
ŚWIAT, nr RPPD.03.01.01-20-0202/16. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych 
oraz kształtowanie postaw/umiejętności(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych. 
Projekt realizowany od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Zakodowany świat przedszkolaka. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Projekty edukacyjne – „Poznajemy Europę” , „Tradycje ludowe w Polsce”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  
2) Praca metodą Projektów Edukacyjnych. 
3) Innowacja Pedagogiczna „Samo i Dzielnie”. 
4) Warsztaty „Sensoplastyka”. 
5) Warsztaty” Kuchcikowo”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe”  w Białymstoku 
1) Projekt edukacyjny w grupach dzieci niepełnosprawnych „Widzę, słucham, czuję a zatem maluję”. 
2) Realizacja projektu edukacyjnego wspomagającego adaptację dzieci 3-letnich „Misiowe 

przedszkole”.  
3) Realizacja projektu „Książeczki z mojej półeczki”, promującego literaturę dla dzieci i codzienne 

czytanie. 
4) „Misiowe powroty – super misja” - projekt mający na celu angażowanie absolwentów do 

wspólnych zabaw z przedszkolakami. 
5) Wprowadzenie „Narady Misiów”, zwoływanej na prośbę dzieci lub nauczycielki, radzenie nad 

grupowym problemem, szukanie rozwiązań. 
6) Włączanie treningu kreatywności do codziennych zajęć. 
7) Rozwijanie twórczych działań poprzez prace plastyczne bez instrukcji i wzoru. 
8) Zabawy tematyczne, wykorzystywanie w nich zamiast realnych rekwizytów, zamienników,  

np. klocków, plastikowych nakrętek, krążków. 
9) Zabawy w teatr: pantomimy, zabawy darmowe. 
10) Autorskie wiersze i piosenki oparte na obserwacji dzieci i ich zainteresowaniach.  
11) Opracowanie autorskiego systemu motywującego dla dzieci pod nazwą „Uprawa Fasolek 

Grzeczności”. 
12) Realizacja podstawy programowej. 
13) Udział w szkoleniach: „Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów 1- 3” Wydawnictwo Nowa Era, 
14) „ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym” Wydawnictwo MAC. 
15) „Nowoczesne metody stosowane w pracy przedszkola” MODM. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej z grupą 5-6-latków metodą Planu Daltońskiego. 
2) Realizacja pedagogiki zabawy. 
3) Prowadzenie zajęć z dziećmi młodszymi z zastosowaniem metody Zabaw Fundamentalnych. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku 
1) Realizacja Programu „Mały Odkrywca Wielkiego Świata”. 
2) Innowacja „Małe opowiastki – wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci trzyletnich przez czytanie 

i samodzielne tworzenie literatury”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 27  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Białymstoku 
1) Kontynuacja programu wychowawczego „Optymistyczne przedszkole”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
2) Projekt plecaczkowy „Przedszkolaki czytają”. 
3) Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wielka podróż Jasia i Małgosi”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku  
1) Przeprowadzanie dzieciom zajęć edukacyjnych  z zakresu programowania przy wykorzystaniu 

robota PHOTON przez nauczycielki poszczególnych oddziałów. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30  im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Mały chemik”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „W świecie sztuki”. 
2) Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „English is easy”. 
3) Innowacja pedagogiczna „Dar Zabawy - Innowacja z darami Froebela”. 
4) Innowacja pedagogiczna „Trening matematyczny”. 
5) Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem Robota Photona. 
6) Poznajemy zawody i pasje naszych rodziców-projekt edukacyjny. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Świat matematyki z Darami Froebla”. 
2) Innowacja pedagogiczna „Integracja języka angielskiego z zajęciami programowymi  

w przedszkolu”. 
3) „Zdrowie na talerzu” – realizacja programu autorskiego. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr  36 im Marii Montessori w Białymstoku: 
1) Innowacja programowo – organizacyjna opracowana w oparciu o koncepcję pedagogiczną Marii 

Montessori.  
 

Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Wprowadzenie innowacji pedagogicznej pt. „Panda Ada programowanie nie na ekranie”. 
2) Nauczyciele wprowadzili do codziennej pracy kodowanie i programowanie. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji pedagogicznej autorstwa Agaty Suska pt. „Savoir-vivre dla dzieci, czyli jak 

zostać prawdziwym rycerzem i grzeczną królewną”. 
2) Innowacja pedagogiczna „Kim będziemy gdy dorośniemy” aut. Agata Elżbieta Suska. 
3) Wykorzystanie tablicy interaktywnej, tabletów do zajęć. 
4) Wykorzystanie projektora do prezentacji multimedialnych. 
5) Program autorski „Bezpieczny przedszkolak”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Ogólnopolski Program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 
2) „Letni Turnus Terapeutyczny” (dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzin). 
3) Zajęcia eksperymentalne. 
4) Zajęcia z robotyki w grupach przedszkolnych. 
5) Zajęcia z wykorzystaniem tablicy i ekranów multimedialnych. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 42 „Niezapominajka” Białymstoku 
1) Realizacja programów  - „W świecie gier”, „Kreatywny przedszkolak”, „Kolorowe zmysły”.  
2) Stosowanie do zajęć edukacyjnych tablicy multimedialnej oraz magicznego dywanu. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Udział przedszkolaków z wszystkich grup wiekowych w warsztatach w Galerii Sztuki Arsenał. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Programy: „Rozbiegane stópki- program zajęć muzyczno-ruchowych z elementami gimnastyki 

korekcyjnej 
2) Programy kół zainteresowań: „Laboratorium Przedszkolaka”, „Olimpijczyk”  
3) Projekty edukacyjne: „Na ludową nutę”, „Polska Moja Ojczyzna”, „Poznajmy się: jestem królik 

Franek”, „W małym sercu Polska”, „Ja też potrafię”, „Mały patriota”, „Bezpieczny 4 latek”. 
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku:  
1) Innowacja pedagogiczna pt. „W rytmie skoków i podskoków”. 
2) Innowacja pedagogiczna „Trzymam się prosto”.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Realizacja programów i innowacji pedagogicznych. 
2) Ciekawe pomoce dydaktyczne. 
3) Bogata oferta pracy zdalnej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji „Uczymy dzieci programować”, „Mój tata ekspert”, „Piękna nasza Polska 

cała”, „Ja to wiem”. 
2) Realizacja programów „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Czyste powietrze wokół nas”, 

„Zdrowie na talerzu”, „Przyjaciele Zippiego”, „Spotkanie z Leonem”, „Ze Zdrojkiem oszczędzamy 
wodę”, „Kodowanie na dywanie”. 

3) Udział w Akcji MEN „Szkoła pamięta”. 
4) Udział w obchodach 30 Rocznicy Uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Uczestnictwo w projekcie unijnym „Przyjazna nauka”. 
2) Szkolenie z programowania i kodowania z użyciem Photona. 
3)  Szkolenie w zakresie TIK: „Obsługa i wykorzystanie interaktywnej tablicy i monitora na lekcji”. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 
1) „Kubusiowa Akademia Zdrowia – dzieci i rodzice wspólnie dbają o zdrowe życie” – realizacja  

innowacji pedagogicznej realizowanej w placówce 
2) „Z książką po zdrowie” – projekt rozwijający umiejętności dbania o zdrowie poprzez kontakt  

z literaturą realizowany we współpracy z Książnicą Podlaską – Filią nr 15. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Opracowano i wdrożono innowację pedagogiczną „ABC małego geologa – zainspirowaną 

odimienną nauką czytania Ireny Majchrzak”. 
2) Opracowano i wdrożono innowację pedagogiczną „ABC małego przyrodnika”. 
3) Opracowano i  zrealizowano projekt w ramach konkursu grantowego pt. „Czas na kiełki” 
4) Opracowano i zrealizowano projekt w ramach konkursu grantowego „Dziki zakątek”. 
5) Opracowano i wdrożono innowację pedagogiczną „Kodowanie na Dywanie”  

 
Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1) Program zachęcający do czytelnictwa i współpracy między przedszkolami „Mały miś w świecie 
wielkiej literatury”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku: 
1) Innowacja „Twórczy przedszkolak- rozwijanie twórczej aktywności dziecka”. 
2) Koło zainteresowań „Kodowanie na dywanie- programowanie”. 
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3) Koło zainteresowań „Koło badacza zoologa- mały odkrywca”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Realizacja zajęć metodą Planu Daltońskiego. 
2) Pedagogika zabawy. 
3) Zabawy fundamentalne. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Eksperyment pedagogiczny „Przedszkole bez zabawek” 
2) Prowadzenie kół zainteresowań. 
3) Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem (W. Sherborne, R. Laban, Froebel, 

Kniesów, edukacja przez ruch, kinezjologia edukacyjna, metoda „Klanzy”, pedagogika zabawy, 
„Dziecięca matematyka”). 

Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Wyświetlanie filmów edukacyjnych 
2) Pokaz prezentacji multimedialnych. 
3) Zajęcia dodatkowe z robotyki. 
4) Zajęcia dodatkowe z programowania. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 68 m. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Realizowanie projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają świat”. 
2) Prowadzenie zajęć z dziećmi różnymi metodami, np. Metoda projektu.  
3) Wykorzystanie do zajęć tablicy multimedialnej 
4) Edukacja matematyczna wg metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
5) Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w przedszkolu. 
6) Wykorzystywanie w trakcie zajęć i zabaw urządzeń multimedialnych oraz robotów edukacyjnych 

(Ozoboty, Photon). 
7) „Kodowanie na dywanie”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 69  w Białymstoku 
1) ,,Bajka w Podróży”- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, promowanie czytelnictwa, rozbudzenie 

kreatywności i wyobraźni. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku: 
1) Realizacja innowacji pedagogicznej „Zdrowo i kolorowo” (program profilaktyki). 
2) Program „Numizmatyka dla smyka” prezentujący historię polskich monet i banknotów, 

zabezpieczania współczesnych środków płatniczych. 
3) Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” mający na celu 

wyksztalcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach gdy są skazane 
na bezpośredni kontakt z palącymi. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”  w Białymstoku 
1) Realizacja programu zabaw fundamentalnych w grupie maluchów. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji programowo-metodycznej „Dlaczego w trawie piszczy?” Autorstwa Rady 

Pedagogicznej. 
2) Realizacja innowacji programowej „Z kolorami przez świat” autorstwa Jolanty Kłusewicz i Iwony 

Zaborowskiej. 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne: „English is easy. Angielski na wesoło”, „Spotkanie z poezją” (świetlica), 

„Super CLIL” (innowacja z geografii), „Palcem po mapie – świat bliżej nas” (edukacja 
wczesnoszkolna), „Tęczowe rurki” (edukacja muzyczna).  

2) Program edukacyjny „Mali obywatele Unii Europejskiej” realizowany w świetlicy szkolnej dla kl. I – 
III. 
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Realizowano 8 innowacji pedagogicznych „ 

 „Szkoła bez prac domowych”, 

 „Kodowanie z klasą”, 

 „Mali detektywi”, 

 „Podstawy matematyki po angielsku”, 

 „Koło informatyczne z elementami e-sportu”, 

 „Akademia zdrowego żywienia”, 

 „Drop everything and...read! – czytamy po angielsku”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Projekt „Tydzień edukacji globalnej”. 
2) Projekt „UNICEF – Wszystkie kolory świata”. 
3) Projekt – „Kropla wody”. 
4) Projekt – „Kawiarnia Paolo”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku 
1) „Noc Naukowa” dla uczniów klas ósmych. 
2) Teatralne zajęcia warsztatowe przeprowadzone w ramach innowacji pedagogicznej "Wychowanie 

do wartości - koleżeństwo, przyjaźń, miłość...trudne tematy, trudne sprawy". 
3) „Z nauką za pan brat” – innowacyjny, interdyscyplinarny projekt badawczy fizyczno-chemiczny- 

projekt oparty na nauczaniu przez działanie i obserwację. Uczniowie klas 7 i 8 przygotowywali 
i prezentowali uczniom klas 6 swoje umiejętności z fizyki i chemii wykonując doświadczenia, 
jednocześnie utrwalając treści programowe. 

4) „Kreatywni – DIY” - zajęcia związane z pracami ręcznymi – m.in. szyciem. Celem ich było 
rozwinięcie kreatywności uczniów, a także sprawności manualnej. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza 
1) Aktywizujące metody pracy. 
2) Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod interaktywnych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji: „Szlakiem podlaskich pomników przyrody”, „Moje marzenia, moja 

przyszłość”, „Literackie inspiracje”, „Znane utwory muzyczne w nietypowym wykonaniu”. 
2) Wykorzystanie w procesie edukacyjnym nowoczesnych technologii multimedialnych. 
3) Stosowanie podczas lekcji zróżnicowanych metod aktywizujących. 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne: 

 „Kubobajki-pomagajki”, 

 „Czytaj z misiem”, 

 „Czytam z klasą-lekturki spod chmurki”, 

 „Learning app- W ortograficznej sieci”, 

 „Zabawy z literaturą”, 

 „Myśli w kopertach”, 

 „Dzień bez pracy domowej”, 

 „My little adventure”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Zajęcia z kreatywności. 
2) Realizacja innowacji pedagogicznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Udział w projekcie „Odkrywcy Talentów”. 
2) Udział w projekcie Erasmus +. 
3) Udział w projekcie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. 
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4) Lekcje „w terenie”  m.in. w muzeach, MDK, WOAK,  Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Realizacji innowacji pedagogicznych zachęcających do kreatywnego myślenia, preferujących 

rozwiązania metodą problemową, ze zwróceniem szczególnej uwagi na metodę projektu 
edukacyjnego: „Mój przyjaciel Kodu” - krótki kurs tworzenia gier komputerowych 3d; „Misja 
statystyka” - wprowadzenie elementów statystyki w edukacji wczesnoszkolnej; „Matematyka 
z Geogebrą” - wykorzystywanie w praktyce TIK, „Lekcje przyrody z programowaniem” - zajęcia 
o charakterze badawczym, laboratoryjnym.  

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji pedagogicznych w roku szkolnym 2019/20 („Kultura krajów anglojęzycznych” 

– realizacja od 13.09.2018 r. – 06.06.2019 r., „Migowy – fajna sprawa” – elementy języka 
migowego w nauczaniu w grupie 5-latków – realizacja od 17.09.2018 r. – 15.06.2019 r., 
Współpraca samorządu szkolnego z oddziałami przedszkolnymi Szkoły Podstawowej nr 15  
w Białymstoku). 

2) Wprowadzenie na wybranych lekcjach e-booków zamiast tradycyjnych podręczników. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna z zastosowaniem metody CLIL w matematyce, biologii, języku polskim 

i godzinie wychowawczej. 
2) Innowacja pedagogiczna „Kodowania na dywanie”. 
3) Innowacja pedagogiczna – „Elektronika i Robotyka”. 
4) Projekt – „Uniwersytet Dzieci w Klasie. Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty”. 
5) Projekt Erasmus Plus „Smart school & creative teachers”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Realizacja 5 innowacji pedagogicznych programowo-metodycznych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Projekt „Weź oddech”. 
2) Projekt „Trzymaj formę”. 
3) Akcja masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”. 
4) Innowacja pedagogiczna „Drugie śniadanie daje moc”. 
5) Miejski projekt „Talenty XXI wieku”. 
6) Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania Laktacyd 
7) Erasmus+ (3 programy: „Learning Outdoors, Learning for Life”, „Robots to communicate, 

collaborate and share: languages to under stand each other” oraz „Klucz do sukcesu”). 
8) Projekt „Myśl pozytywnie”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna  im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Tutoring. 
2) Koła zainteresowań. 
3) Warsztaty z kreatywności dla uczniów. 
4) 4) Innowacje pedagogiczne. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku: 
1) Innowacje pedagogiczne. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki” – ogólnopolski projekt 

czytelniczy. 
2) Innowacja pedagogiczna „Szachuję i rachuję” innowacja w zakresie edukacji matematycznej. 
3) Innowacja pedagogiczna  „Z niemieckim za pan brat” . 
4) Innowacja pedagogiczna „Łamigłówki matematyczne”. 
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Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku 
1) Udział w programie „W drodze do Niepodległej”. 
2) Innowacja programowo-organizacyjna „Just let me say” z języka angielskiego, innowacje 

pedagogiczne: „OK. zeszyt”, „Kreatywna klasa”, „Zdrowe ciało-zdrowy umysł”, „Sensoryczne 
memorki”. 

3) Realizacja autorskiego programu „Kreatywnie z komputerem w klasie IV”. 
4) Przystąpienie do programu e-twinning. 
5) Realizacja projektów międzynarodowych, studenci z innych krajów prowadzili zajęcia. 
6) Udział w „Międzynarodowym Dniu Kropki” - święto kreatywności i odkrywania talentów oraz 

„Dniu Języków Obcych”. 
7) Przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem TIK, narzędzi technologii informacyjnej, które pomagają 

uczyć się szybciej i efektywniej. 
8) Udział w projekcie „Weź oddech w Białymstoku”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki. w Białymstoku  
1) Wdrażanie innowacji pedagogicznych „Zdrowo – kolorowo!!!” oraz „Pomagamy z pasją”. 
2) Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji pedagogicznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Króla Stefana Batorego w Białymstoku 
1) „Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „English day by day”. 
2) Realizacja programu języka angielskiego z rozszerzonym wymiarem godzin w gimnazjum. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji pedagogicznej „EDUroom na lekcji języka polskiego z wykorzystaniem 

tabletów i tablicy multimedialnej”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji i programów autorskich. 
2) Innowacja „Co dwa języki obce, to nie jeden” kl. 7a, 7d. 
3) Projekt edukacyjny „Z czego składa się materia?” kl. 7. 
4) Program własny „Matematyka da się lubić” kl. 3. 
5) Innowacja „Z przyrodą za pan brat” kl. 1-3. 
6) Program własny „Świat grafiki komputerowej”. 
7) Innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji regionalnej kl. 5-6 „Wielokulturowość miasta 

Białegostoku”. 
8) Program własny „Twórczo odkrywam świat” oddział przedszkolny 0b. 
9) Innowacja: warsztaty „Zarządzanie stresem”. 
10) Własny program profilaktyczny „Bezpiecznie na drodze” oddział 0a. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji pedagogicznych. 
2) Realizacja programów własnych. 
3) Zajęcia rozwijające kreatywność. 
4) Stosowanie metod rozwijających kreatywność, samorozwój uczniów. 
5) Realizacja projektów edukacyjnych. 
6) Wycieczki szkolne. 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
2) Wycieczki edukacyjne. 
3) Wyjazdowe zajęcia integracyjne. 
4) Praca metodą projektu. 
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Wykorzystanie tablic multimedialnych i pracowni komputerowych w procesie dydaktycznym. 
2) Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie w Białymstoku. 
3) Zajęcia na wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
4) Zajęcia z Policją. 
5) Zajęcia realizowane z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną Nr 1 w Białymstoku. 
6) Zajęcia z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „Etap” w Białymstoku. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
2) Wycieczki edukacyjne. 
3) Wyjazdowe zajęcia integracyjne. 
4) Praca metodą projektu. 

 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
3) II miejsce drużyny IV LO w Finale Ogólnopolskim 28. edycji ODYSEI UMYSŁU.  
4) Drużyna IV LO zajęła I miejsce w IV Turnieju Debat Historycznych w Białymstoku. 
5) Udział 3 drużyn IV LO w 2. edycji kreatywnego konkursu Politechniki Białostockiej „Niesamowita 

Maszyna". 
6) Udział uczniów w wystawie „Body Worlds” w Warszawie – kreatywna lekcja anatomii. 
7) Udział uczniów w cyklu wykładów uniwersyteckich, które zorganizowano w Instytucie Biologii 

UwB.: „Z wody i ognia – czyli niezwykły świat wysp wulkanicznych" oraz „Namibia – życie na 
pustyni". 

 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Nauczanie fizyki z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. 
2) Nauczanie geografii z wykorzystaniem e-podręczników. 
3) Udział w programie UwB „Z fizyką w przyszłość”. 
4) Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem multimedialnej pracowni językowej udział 

w wykładzie pt. „Did you know? Rola nowych technologii w uczeniu się języków obcych”. 
 
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Realizacja programów autorskich (np. kulturoznawstwo krajów anglojęzycznych). 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Realizacja projektu Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE – praktyki uczniów  
i job shadowing nauczycieli. 
2) Dodatkowe staże uczniów. 
 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku 
1) Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu nowoczesnych metod kształcenia, w tym kształcenia 

wyprzedzającego. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku: 
1) Zorganizowanie „Tygodnia Nauk Technicznych”. 
2) Realizacja programu „Młode Kadry” firmy InterCars. 
3) Realizacja projektu „Uczymy się w Europie”. 
4) Współpraca z firmą „Novol”. 
5) Współpraca z Politechniką Białostocką oraz z Uniwersytetem w Białymstoku. 
6) Realizacja współpracy z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów. 
7) Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji  

w Białymstoku, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) Program nauczania dla zawodu Technik mechatronik, 311410 o strukturze modułowej na 

podbudowie szkoły podstawowej; Program nauczania zawodu mechatronik, 311410 o strukturze 
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modułowej na podbudowie gimnazjum; Program nauczania dla zawodu Technik hotelarstwa, 
422402 o strukturze modułowej; Program nauczania dla zawodu Fryzjer, 514101 o strukturze 
modułowej na podbudowie szkoły podstawowej.; Program nauczania zawodu Technik automatyk 
311410. 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Akademia Puchatka”. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
MODM w Białymstoku 
1) Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Tablica 

interaktywna w pracy nauczyciela edukacji humanistycznej. 
2) Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela języków obcych - czyli jak tworzyć interaktywne pomoce 

dydaktyczne na lekcję języka obcego. 
4) Fizyka on-line atrakcyjnym wsparciem w nauce. 
5) „Gdyby słoń połknął słowa..., czyli kreatywnie, innowacyjnie i TIKowo na lekcji”. 
6) Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Możliwości 

zastosowania metody WebQuest, odwróconej lekcji, QR-kodów w edukacji humanistycznej. 
7) Podstawy obsługi i wykorzystania programu Corel Draw. 
8) Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Narzędzia Google 

Dysk w pracy nauczyciela edukacji humanistycznej. 
9) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Learning Apps. Tworzenie 

interaktywnych materiałów dydaktycznych do pracy z tablicą interaktywną i nie tylko. 
10) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Narzędzia do tworzenia testów online 

(np. „Kahoot”, „Quizizz”). 
11) Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela języków obcych - Narzędzia i aplikacje przydatne w pracy 

nauczyciela jęz. angielskiego. 
12) Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Tablica 

interaktywna w pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych. 
13) Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela języków obcych - Uczniowie jako twórcy zasobów 

edukacyjnych (chmury internetowe w edukacji językowej). 
14) Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w edukacji: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów 

i nauczycieli. 
15) Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w edukacji: Przegląd popularnych, bezpłatnych aplikacji 

internetowych do wykorzystania w edukacji. 
16) Wykorzystanie multimediów w edukacji - praca na Platformie Multimedialnej Meridian. 
17) Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych na lekcje języka angielskiego - test online, 

prezentacje multimedialne, ankiety, quizy. 
18) Uczniowie jako twórcy zasobów edukacyjnych z języka obcego - przykłady aktywizacji uczniów na 

lekcji języka obcego z wykorzystaniem TIK. 
19) SIEĆ - TIK na języku polskim jako atrakcyjne i skuteczne narzędzie w pracy dydaktycznej, 
20) „Jak wzbogacić warsztat pracy katechety przez TIK”. 
21) Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w edukacji: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów 

i nauczycieli. 
22) „Kodowanie na wesoło!” - Propozycje pracy z uczniami klas I-III. 
23) „Kreatywny uczeń w krainie wyobraźni” - propozycje pracy. 
24) Podstawy nowatorskiego podejścia do procesu uczenia się i nauczania. 
25) Programowanie w ruchu: krok po kroku do języka robotów. 
26) Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej. 
27) „Kreatywny uczeń w krainie wyobraźni” - Podstawy nowatorskiego podejścia do procesu uczenia 

się i nauczania-kurs –e-learning. 
28) Innowacyjne nauczanie w przedmiotach matematyczno –przyrodniczych-sieć współpracy. 
29) Podstawy nowatorskiego podejścia do procesu uczenia się i nauczania. 
30) „Innowacje pedagogiczne – porady praktyczne”. 
31) „TIK? – tak!”  - zabawy wprowadzające dzieci przedszkolne w świat kodowania gr.2. 
32) Wykorzystanie narzędzi TOC w edukacji przedszkolnej. 
33) Narzędzia krytycznego myślenia TOC na lekcjach biologii – „Gałązka”. 
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34) Narzędzia krytycznego myślenia TOC na lekcjach biologii – „Chmurka”. 
35) Narzędzia krytycznego myślenia TOC na lekcjach biologii – „Drzewko decyzyjne”. 
36) Narzędzia GOOGLE Dysk w pracy nauczyciela. 
37) Wspieranie uczniów w bezpiecznym korzystaniu z internetowych źródeł informacji. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku: 
1) Nowoczesne metody nauki języka angielskiego. 
2) Kreatywne zajęcia z szachów. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe  Nr 1 w Białymstoku 
1) „Wesoła matematyka”- zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem tabletów, monitora interaktywnego, 

robotów: „Photona”, „BeeBota”. 
2) „Kodowanie na dywanie”- zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem maty edukacyjnej do kodowania. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Program autorski „Funny Days”.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Szachy po japońsku”.  
2 Innowacja pedagogiczna „Pokochajmy drzewa”. 
3) Innowacja pedagogiczna „Sketchnoting”. 
 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Projekt edukacyjny w grupie dzieci niepełnosprawnych „Kolorowy Świat Słoneczek”  - poznawanie  

i rozróżnianie kolorów w najbliższym otoczeniu, tworzenie sprzyjających warunków do rozwijania 
osobowości dzieci, stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja zajęć metodą „Planu Daltońskiego”. 
2) Pedagogika zabawy. 
3) Zabawy Fundamentalne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Ciekawe dlaczego?”. 
2) Kodowanie w przedszkolu. 
3) „Tańce turlańce” – warsztaty dla rodziców z wykorzystaniem pedagogiki zabawy. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 23 „Baśniowe” w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Technologia uczy angielskiego”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej  
w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Bilingual Kids” - program nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej 

grupie przedszkolnej – realizowany od 2011r. Zgłoszony do Podlaskiego Kuratora Oświaty. 
Nauczyciel prowadzący: mgr wychowania przedszkolnego, anglista. 
Innowacja otrzymała nagrodę europejskiego znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania  
i uczenia się języków obcych European Language Label (ELL). Certyfikat jest wyróżnieniem  
za innowacyjne techniki kształcenia. Promuje on nowatorskie osiągnięcia metodyczne  
i dydaktyczne. W Polsce konkurs ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2015 r. spośród 
61 zgłoszeń wybrano 11 laureatów, którzy otrzymali certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. 
edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Ministra Edukacji Narodowej. Dyrektor Beata 
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Józwowicz w ramach współpracy z MODM zorganizowała szkolenie 60 nauczycieli z miasta 
Białegostoku. 

2) Innowacja pedagogiczna „Mistrzowie kodowania- Mistrzami matematyki” opracowana w oparciu  
o pilotażowy program Mistrzowie Kodowania Junior. Prowadzący: mgr pedagogiki przedszkolnej 
oraz informatyk. Jako pierwsze i jedyne przedszkole w województwie podlaskim wdrożyliśmy 
program MKJ, dzięki której przedszkole zostało wyposażone w sprzęt multimedialny (18 tabletów, 
tablicę multimedialną, meble przedszkolne, drukarkę, komputer wraz z pakietem programów 
edukacyjnych, matę edukacyjną wraz z kaflami edukacyjnymi) Innowacji patronują: Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki. 
Umiejętności przygotowujące do rozumienia elementarnych podstaw kodowania przedszkolaki 
zdobywają w trakcie tradycyjnych zabaw. Uzupełnieniem gier i zabaw edukacyjnych są zajęcia 
prowadzone na tabletach, z wykorzystaniem aplikacji „Junior Scratch” opracowanej przez 
Massachusetts Institute of Technology specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 3-6 lat. W czasie 
trwania zajęć „Mistrzów Kodowania Junior” dzieci rozwijają podstawowe funkcje poznawcze takie 
jak pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa.  
Przy współpracy 18 przedszkoli z Polski osiągnięcia dzieci prezentowane są na bieżąco na portalu 
społecznościowym Samsung Polska oraz zamkniętej grupie facebook. Dyrektor Beata Józwowicz  
w ramach współpracy z MODM zorganizowała szkolenie 80 nauczycieli z miasta Białegostoku, 
którzy sukcesywnie wdrażają w przedszkolach elementy programu Mistrzów Kodowania Junior.  
Innowacja zgłoszona do Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

3) Innowacja Pedagogiczna „Czytamy sylabami”- nauka czytania w przedszkolu metodą 
Symultaniczno- Sekwencyjnej Nauki Czytania, Innowacja pozytywnie zaopiniowana przez Radę 
Pedagogiczną Przedszkola Samorządowego nr 26 Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej – 
Kuczyńskiej w Białymstoku, zatwierdzona przez Dyrektora przedszkola w roku szkolnym 
2017/2018 (Nr 1/2017). Metoda symultaniczno- sekwencyjna oddziaływuje na wszystkie procesy 
związane z nauką czytania, m.in. na pamięć słuchową, analizę i syntezę wzrokową oraz 
koordynację wzrokowo- ruchową, która wspomaga naukę czytania. 

4) Innowacja pedagogiczna „Oczko w głowie” - elementy terapii widzenia w Przedszkolu 
Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. j. Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku. Innowacja 
pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Samorządowego nr 26 
Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku, zatwierdzona przez 
Dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 (Nr 2/2017). Program usprawniania widzenia 
wspomaga prawidłowe i zdrowe nawyki w trakcie pracy wzrokowej,  by dzieci w sposób 
maksymalnie efektywny interesujący nabywały potrzebnych umiejętności we wszystkich 
obszarach rozwoju i świadomie wykorzystywały je w codziennych aktywnościach  w przedszkolu  
i w domu. Oparty jest na etapach: stymulowanie do patrzenia (prowokowanie do kierowania oczu 
i głowy w kierunku prezentowanego bodźca), stymulowanie widzenia (dostarczanie bodźców 
wzrokowych odpowiednich do możliwości dziecka), ćwiczenie podstawowych funkcji wzrokowych 
- związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, fiksacja, śledzenie, 
zbieżność, przenoszenie spojrzenia, wodzenie, przeszukiwanie), ćwiczenie celnego sięgania  
i chwytania bodźców wzrokowych, ćwiczenie podążania w kierunku bodźców wzrokowych, 
rozwijanie pojęć i pamięci wzrokowej (identyfikowanie obiektów na podstawie informacji 
wzrokowej), ćwiczenie wyższych funkcji wzrokowych oraz rozwijanie umiejętności 
wykorzystywania wzroku w orientacji przestrzennej. Program realizowany jest w ramach 
indywidualnych zajęć jako element indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych 
oraz – po przeszkoleniu Rady Pedagogicznej –w grupach przedszkolnych. Diagnoza funkcjonalna 
oraz terapia prowadzone są w gabinecie pedagoga przy użyciu wystandaryzowanych narzędzi 
diagnostycznych oraz odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych. 

5) Innowacja pedagogiczna „Mały architekt” - zajęcia rozwijające umiejętności konstrukcyjno-
artystyczne. Innowacja programowa pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną  
i zatwierdzona do realizacji przez dyrektora przedszkola (Nr 3/2017), ma na celu wprowadzenie 
zabaw konstrukcyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich wartości związane z architekturą 
- przede wszystkim estetyczne i użytkowe. Planowanie i tworzenie/konstruowanie jest wielką 
szansą na rozwój dziecięcej kreatywności. Dzieci mają szansę porównania projektu i własnych 
wyobrażeń z gotowym dziełem. Uczą się możliwości i ograniczeń związanych z różnymi 
materiałami. Poznają i utrwalają pojęcia związane z architekturą takie jak np. rytm, ornament, 
symetria, perspektywa. Bardzo ważnym elementem w zabawach konstrukcyjnych jest rozwijanie 
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wyobraźni przestrzennej. Utrwalane jest pojęcie odległości, kierunku, kształtu, mapy oraz 
lokalizacji. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych dostępnych w przedszkolu: tablicy interaktywnej, 
komputerów, tabletów pomoże dzieciom w nabyciu umiejętności kreatywnego i świadomego 
(bezpiecznego) wykorzystania nowoczesnych technologii do realizacji własnych pomysłów  
i rozwiązywania problemów.  

6) „Dar zabawy” program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie koncepcji 
pedagogicznej niemieckiego pedagoga- Friedricha Froebla. Dwóch nauczycieli uzyskało tytuł 
trenera w/w koncepcji. W roku 2015 Program został zaprezentowany przez dyrektora podczas 
organizowanej Miejskiej Konferencji „Myśli Pedagogiczne w Białostockich Przedszkolach-
Doświadczenia i Przykłady”. Ponadto w przedszkolu zorganizowano szkolenie 2 grup nauczycieli  
z Miasta Białegostoku. Koncepcja została zaprezentowana w filmie nagranym na potrzeby 
konferencji. Środki finansowe na nagranie filmu przeznaczył Prezydent Miasta Białegostoku.  
W ramach współpracy z MODM zorganizowano w przedszkolu szkolenie 60 nauczycieli z miasta 
Białegostoku. 

7) Program profilaktyki i korekcji wad postawy z uwzględnieniem ryzyka dysleksji da dzieci 5-6-
letnich. Organizowane są nieodpłatnie zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Program skierowany jest 
do dzieci z ryzyka dysleksji nie wymagających postępowania rehabilitacyjnego. Zadaniem 
terapeuty jest wspieranie i kierowanie aktywnością ruchową dziecka w wieku przedszkolnym  
w taki sposób, aby przeciwdziałać pogłębianiu się stwierdzonym przez specjalistów wad  
w postawie ciała, a także wspomagać wszechstronny rozwój psychoruchowy, by ułatwić dziecku 
funkcjonowanie w rzeczywistości szkolnej. Poprzez realizację programu, dzieci świadomie dbają  
o poprawną postawę ciała oraz potrafią je skorygować oraz bezpiecznie współpracować  
z zespołem podczas ćwiczeń. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 27  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne: „Emocjonalny przedszkolak”, „Cyrkowe przedszkole”, „Wiem, że zdrowo 

jem”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 28  w Białymstoku 
1) Program rozwoju czytelnictwa „Cała Polska czyta Dzieciom” oraz kolejne edycje „Białostockiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom”. 
2) Projekt edukacyjny „Kulturalne dzieciaki”. 
3) Projekt edukacyjny „Świadomy przedszkolak”. 
4) Projekt „Przedszkolaki dla Niepodległej” – w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. 
5) Projekt ekologiczny „Z przyrodą za pan brat”. 
6) Program koła literackiego „Przedszkolaka potyczki ze słowem”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku  
1) Przeprowadzanie dzieciom zajęć edukacyjnych  z zakresu programowania przy wykorzystaniu 

robota „Photon” przez nauczycielki poszczególnych oddziałów. 
 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 30  im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Technologia uczy angielskiego” 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „W świecie sztuki”. 
2) Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „English is easy”. 
3) Innowacja pedagogiczna „Dar Zabawy - Innowacja z darami Froebela”. 
4) Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem Robota „Photona”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Organizacja atrakcyjnych zajęć dla dzieci w ramach projektu unijnego „Mali Aktywni”: 

sensoplastyka, bajkoterapia, gimnastyka korekcyjna, logorytmika, Ruch rozwijający, terapia 
pedagogiczna, terapia ręki). 

2) Kontynuowanie pracy oddziału przedszkolnego pracującego według metody F.Froebla. 
3) Kontynuowanie wykorzystywania elementów pedagogiki F.Froebla w pozostałych oddziałach. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Kontunuowanie zajęć z zakresu programowania i kodowania.  

 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji pedagogicznej autorstwa Agaty Suska pt. „Savoir-vivre dla dzieci, czyli jak 

zostać prawdziwym rycerzem i grzeczną królewną”. 
2) Innowacja pedagogiczna „Kim będziemy gdy dorośniemy” aut. Agata Elżbieta Suska. 
3) Wykorzystanie tablicy interaktywnej, tabletów do zajęć. 
4) Wykorzystanie projektora do prezentacji multimedialnych. 
5) Program autorski „Bezpieczny przedszkolak”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”  
w Białymstoku 
1) Projekt Narodowego Forum Muzyki -Akademia Chóralna. 
2) Projekt unijny „Planeta Marzeń”. 
3) Projekt edukacyjny „Numizmatyka dla Smyka”. 
4) Projekt „Fundacji Wiewiórki Juli”. 
5) Projekt edukacyjny „Mały Wolontariat”. 
6) Projekty innowacyjne: „Maluch czyta”, „Bajkowy świat gier planszowych” 

 
Przedszkole Samorządowe Nr  44 w Białymstoku 
1) Realizacja działań innowacyjnych z wykorzystaniem  koncepcji pedagogiki froeblowskiej w pracy  

z dziećmi (zabawy z wykorzystaniem „Darów Froebla” do rozwijania kompetencji językowych, 
matematycznych przyrodniczych oraz innych umiejętności składających się na gotowość szkolną 
dziecka). 

2) Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Wykorzystanie kształtów Numicon  
w rozwijaniu kompetencji matematycznych przedszkolaków”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka w Białymstoku 
1) Programy: „Wesołe Skrzaty”, „Zatańcz z nami przedszkolakami”, „Rozgrywki matematyczne”, 

„Olimpijczyk”, „Kręć się, biegaj, turlaj, skacz”- zabawy i ćwiczenia z elementami integracji 
sensorycznej. 

2) Projekty edukacyjne: „Zielony zakątek- tajemnice przyrody”, P”opołudnia z Kicią Kocią”, „Znamy 
swoje prawa i obowiązki”, „Franklin moim przyjacielem”, „Papierowe cuda”, „Bajkowa podróż do 
krainy wartości i emocji”, „Brudne paluszki, ręce i nóżki”, „Mój Białystok”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Realizacja programów i innowacji pedagogicznych. 
2) Ciekawe pomoce dydaktyczne. 

 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem „Photona” i tablicy interaktywnej. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 
1) „Koło Twórczego Przedszkolaka”. 
2) „Kubusiowa Akademia Zdrowia - dzieci i rodzice wspólnie dbają o zdrowe życie” – innowacja 

pedagogiczna realizowana w placówce. 
3) „Komputerom i telewizji mówię nie – inaczej odpoczywam i bawię się”. 
4) "Ocalić od zapomnienia” – realizacja innowacji pedagogicznej realizowanej w przedszkolu. 
 

      Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Realizacja pedagogiki zabawy. 
2) Prowadzenie zajęć z dziećmi młodszymi z zastosowaniem metody zabaw fundamentalnych. 
3) Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej metodą planu daltońskiego. 
 
 



Strona | 142 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku: 
1) Praca wg metody koncepcji daltońskiej. 
2) Prowadzenie kół zainteresowań. 
3) Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem (w. Sherborne, r. Laban, kniesów, 

edukacja przez ruch, kinezjologia edukacyjna, metoda „Klanzy”, pedagogika zabawy, „Dziecięca 
matematyka”). 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1)   Prowadzenia j. angielskiego z użyciem multimediów. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w przedszkolu. 
2) Wykorzystywanie w trakcie zajęć i zabaw urządzeń multimedialnych oraz robotów edukacyjnych 

(„Ozoboty”, „Photon”, tablica multimedialna). 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku 
1) Realizacja Programu Edukacji Fundamentalnej.  
2) Organizowanie wielu zajęć na łonie natury, wyjazdy do lasu, parku, muzeum itp. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”  w Białymstoku 
1) Kontynuacja programu zabaw fundamentalnych w grupie dzieci najmłodszych. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne: „English is easy. Angielski na wesoło”, „Palcem po mapie – świat bliżej 

nas” (edukacja wczesnoszkolna).  
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna – „Życie w mieście – moje miasto Białystok”. 
2) Innowacja pedagogiczna – „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza 
1) Aktywizujące metody pracy. 
2) Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod interaktywnych. 
3) Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Zajęcia z kreatywności. 
2) Realizacja innowacji pedagogicznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji pedagogicznych w roku szkolnym 2019/20. 
2) Wprowadzenie na wybranych lekcjach e-booków jako uzupełnienie tradycyjnych podręczników. 
 
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Innowacja: „OK zeszyt biologii i przyrody” 
2) Innowacja: „Uczę się dla wiedzy i umiejętności, nie stresuje się ocenę” 
3) Innowacja : „Nauka w duchu empatii, czyli edukacja oparta na relacjach, a nie racjach”. 
4) Innowacja: „Mamy w planie nauczanie”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas procesu edukacji. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Realizacja 5 innowacji pedagogicznych programowo-metodycznych. 
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Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Erasmus+. 
2) Projekt „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
3) Projekt „Myśl pozytywnie”. 
4) Projekt „Weź oddech. 
5) Talenty XXI w. 
6) Innowacja pedagogiczna „Drugie śniadanie daje moc”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Kontynuacja innowacji pedagogicznej w klasie I „Zwariowany świat barw – wesoła plastyka”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
 
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne, programy własne. 
2) Blogi – j. angielskiego, j. niemieckiego, ERASMUS+. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
2) Wykorzystanie metod kształcenia na odległość.  
3) „Szkoła dla innowatora” 3 letni program pilotażowy dla klasy siódmej – celem projektu jest 

wsparcie grona pedagogicznego w planowaniu i w wprowadzaniu długofalowych, innowacyjnych 
działań edukacyjnych do codziennej praktyki szkolnej. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
2) Wycieczki edukacyjne. 
3) Wyjazdowe zajęcia integracyjne. 
4) Praca metodą projektu. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Wykorzystanie tablic multimedialnych i pracowni komputerowych w procesie dydaktycznym. 
2) Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie w Białymstoku. 
3) Zajęcia na wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
4) Zajęcia z Policją. 
5) Zajęcia realizowane z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną Nr 1 w Białymstoku 
6) Zajęcia z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „Etap” w Białymstoku. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne. 
2) Wycieczki edukacyjne. 
3) Wyjazdowe zajęcia integracyjne. 
4) Praca metodą projektu. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Programowanie robotów LEGO innowacyjną metodą PBL”. 
 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
4) Wykorzystywanie przez nauczycieli platformy MOODLE w celu organizacji zajęć elearningowych. 
5) Organizacja „Szkolnego Konkursu Informatycznego”. 
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6) Nauczycielka IV LO została uhonorowana TYTUŁEM LAUREATA Nagrody OPPTINE! - statuetkę 
wręczono podczas konferencji Podlaskie EDUINNOWACJE 2019. 

7) IV Liceum zostało uhonorowane tytułem Laureata w plebiscycie ORŁY EDUKACJI 2019. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku  
1) Projekt „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”. 
2) Projekt „NAUKA NIE MA ŻADNEJ OJCZYZNY” - mobilności zawodowe uczniów i kadry ZSHE. 
3) Udział uczniów i nauczycieli w realizowanych działaniach w ramach projektu BOF. 

 
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
1) Dualne kształcenie w zawodzie technik weterynarii. 
2) Dualne kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 
 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku 
1) Doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie kreatywności, otwartości na rynek pracy 

(rozpoczęte studia podyplomowe). 
2) Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu kształcenia wśród młodzieży kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej. 
3) Prowadzenie zajęć metodami hybrydowymi. 
4) Realizacja zajęć z wykorzystaniem platformy e-learnigowej. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Realizacja innowacji pedagogicznej – Programu autorskiego Biura Pracy Eksperckiej w Zespole 

Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku dla uczniów klas pierwszych 
technikum na podbudowie szkoły podstawowej. 
 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Zorganizowanie „Tygodnia Nauk Technicznych”. 
2) Realizacja programu „Młode Kadry” firmy InterCars. 
3) Realizacja projektu „Uczymy się w Europie”. 
4) Współpraca z firmą „Novol”. 
5) Współpraca z Politechniką Białostocką oraz z Uniwersytetem w Białymstoku. 
6) Realizacja współpracy z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów. 
7) Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji  

w Białymstoku, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Realizacja kształcenia dualnego we współpracy z lokalnymi hotelami na kierunku technik 

hotelarstwa. 
2) Realizacja projektów współpracy międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+, HOT 

& GASTRO, + #OurStories. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Technologia uczy angielskiego”. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Niebieska klasa”. 
2) Bowling sportem bez granic. 

 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  
1) W ramach współpracy z Olimpiadami Specjalnymi Polska Podlaskie realizowane są projekty: 

zajęcia pozalekcyjne na basenie oraz zajęcia pozalekcyjne – jazda konna. 
2) W ramach współpracy z Fundacją „Fortisis” realizowany jest projekt zajęcia na kręgielni. 
3) Udział uczniów w realizacji projektów: „Szkoła bez plastiku”, „Czysty świat”. 



145 | S t r o n a  
 

Programy i działania nowo utworzone    

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 27  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Innowacje pedagogiczne: „Emocjonalny przedszkolak”, „Cyrkowe przedszkole”, „Wiem, że zdrowo 

jem”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Międzynarodowy projekt czytelniczy „Magiczna Moc Bajek”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Wprowadzenie technik nauczania na odległość w związku z pandemią. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Projekt edukacyjny „Wesoła Ludwiczka poznaje Europę”. 
2) Udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała” – kolejna edycja. 
3) „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”  ogólnopolski projekt edukacyjny. 
4) „Przygody Jeża z miasta Zgierza” ogólnopolski projekt edukacyjny 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Opracowano i wdrożono innowację pedagogiczną „ABC małego przyrodnika”. 
2) Opracowano i  zrealizowano projekt w ramach konkursu grantowego pt. „Czas na kiełki” 
3) Opracowano i zrealizowano projekt w ramach konkursu grantowego „Dziki zakątek”. 
4) Opracowano i wdrożono innowację pedagogiczną „Kodowanie na Dywanie”  

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Powstały klasy I realizujące innowacje – Daltońska, Zuchowa, Montessori. 
2) Powstała klasa IV- triatlonowa. 

Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Projekt „Znajdź właściwe rozwiązania”. 
2) Innowacja pedagogiczna „Koło gier planszowych”. 
3) Innowacja pedagogiczna „Z książką po drodze”. 
4) Innowacja pedagogiczna „Przez kulturę i historię krajów anglojęzycznych do nauki”. 
5) Innowacja pedagogiczna „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, 

uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach. 
6) Projekt „Wady postawy – kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat 

zamieszkałych w powiecie Miasto Białystok". 
7) Program „Cała Polska czyta dzieciom”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L.Zamenhofa w Białymstoku 
2) Udział w Projekcie „Szkoła dla Innowatora w latach 2020/2021”. 
3) Udział w Projekcie Transgranicznym Polska – Białoruś. 
4) Wykorzystanie metod kształcenia na odległość. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
5) Opracowanie innowacji pedagogicznej: Programu autorskiego Biura Pracy Eksperckiej w Zespole 

Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku dla uczniów klas pierwszych 
technikum na podbudowie szkoły podstawowej. 

6) Autorskie opracowanie Banku Zadań Biura Pracy Eksperckiej (BPE). 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Realizacja kształcenia dualnego na kierunku technik logistyk i magazynier-logistyk. 
2) Realizacja projektu współpracy międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+ #OurStories. 
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B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.4.2. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM, KATASTROFOM I SYTUACJOM KRYZYSOWYM  

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Wprowadzenie procedur „Bezpieczne Przedszkole”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku  
1) Próbna ewakuacja. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 5 w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Spotkanie z przedstawicielem Policji. 
3) Spotkanie z żołnierzami XVIII Pułku Rozpoznawczego. 
4) Szkolenie z pierwszej pomocy (pracownicy, dzieci). 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  
1) Próbna ewakuacja. 
2) Współpraca ze Strażą Pożarną (udział w zajęciach). 
3) Realizacja programu „Bezpieczny Przedszkolak”. 
4) Współpraca z grupą ratowniczo – medyczną MEDICUS. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 10  w Białymstoku 
1) Udział dzieci w zajęciach edukacyjnych w sali KMP „Sala Młodego policjanta”. 
2) Udział dzieci w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Straż Miejską „Zwierzęta w mieście”. 
3) Obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „System bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 20”. 
2) Dokonywanie systematycznych przeglądów budynku, urządzeń, instalacji. 
3) Realizacja planu kontroli wewnętrznej. 
4) Realizacja kontroli zarządczej. 
5) Próbna ewakuacja. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Zorganizowanie próbnej ewakuacji. 
2) Zorganizowanie zajęć ze Strażą Miejską pt. „Autochodzik”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak”, którego celem jest ograniczenie liczby 

niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci, kształtowanie prawidłowych postaw  i nawyków 
sprzyjających unikaniu zagrożeń oraz nauka szybkiego i efektywnego reagowania w różnych 
sytuacjach zagrożenia. 

2) „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – systematyczne użytkowanie kamizelek i elementów 
odblaskowych. 

3)  Spotkanie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dotyczące 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

4) Cykl zajęć wynikających z programów: „Jestem bezpieczny w drodze do przedszkola”, „Policjant-
mój przyjaciel”, „Bezpieczne wakacje. 
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5) Propagowanie poprzez literaturę bezpiecznych zachowań – „Czytać każdy może” – angażowanie 
rodzin do czytania literatury, bajek itp. 

6) Spotkania dzieci z ratownikiem medycznym - nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz reagowania w przypadku zagrożenia. 

7)  „Przyjaciele Zippiego” – realizacja programu promocji zdrowia psychicznego. 
8) Wycieczka do Straży Pożarnej . 
9) Spotkanie z ratownikami medycznymi – zapoznanie ze sposobami reagowania i udzielania 

pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia. 
10) Zajęcia edukacyjne „Jestem bezpieczny w domu i w przedszkolu” – gry i zabawy zmierzające  

do utrwalenia zasad bezpieczeństwa. 
11) „Kodeks przedszkolaka” – wprowadzenie zasad zgodnego współdziałania w zespole rówieśników, 

przeciwdziałanie agresji i przemocy w oparciu o literaturę, poezję, piosenki, zabawy. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku 
1) Realizacja  programu „Bezpieczny Przedszkolak”. 
2) Kontrola obiektu budowlanego. 
3) Terminowe przeglądy sprzętów i instalacji. 
4) Udział pracowników w szkoleniu bhp i ppoż.. 
5) Próba ewakuacji. 

Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej  
w Białymstoku 
1) Opracowanie i wdrożenie Procedury bezpieczeństwa. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 27  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Spotkania i zajęcia dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne i spotkania dzieci ze strażakami, policjantami, strażnikami 

miejskimi, realizacja programów profilaktycznych „Bezpieczny Przedszkolak”, „Bezpiecznie,  
to znaczy jak?”, „Nieustraszone dzieciaki”. 

2) Przeglądy techniczne budynku, urządzeń, instalacji, pomieszczeń i placu zabaw, itd. 
3) Zajęcia edukacyjne ppoż. w sali edukacyjnej „Ognik” na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  

Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   w Białymstoku. 
4) Zajęcia edukacyjne „Komisariat Młodego Policjanta” na terenie Komendy Miejskiej Policji  

w Białymstoku. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) Przeprowadzenie w przedszkolu próbnej ewakuacji. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30  im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak” . 
3) Współpraca z Policją, Strażą Miejską . 

Przedszkole Samorządowe  Nr 31 w Białymstoku: 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pogotowia 

Ratunkowego. 
3) Zajęcia dydaktyczne uczące bezpiecznych zachowań oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia 

(zapoznanie z nr. telefonów alarmowych). 
4) Przestrzeganie Regulaminu Przedszkola, Regulaminu korzystania z Placu Zabaw oraz regulaminu 

Wyjść i wycieczek. 
5) Opracowanie wraz z dziećmi „Norm i zasad postepowania w grupie oraz w domu”. 
6) Udział w IX edycji zbiórki baterii pod hasłem „Bez stresu dla środowiska”. 
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7) „Dbamy o naszą Ziemię” – projekt edukacyjny, zbiórka surowców wtórnych, segregacja. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”  
w Białymstoku 
1) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja placówki. 
2) Realizacja programu „Bezpieczny Przedszkolak” we współpracy ze Strażą Miejską. 
3) Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych: Policja, Straż miejska, Straż pożarna. 
4) Organizacja konkursu o zasięgu miejskim „Bezpieczny Przedszkolak”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku: 
1) Próbna ewakuacja przedszkola we współpracy ze Strażą Pożarną. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Organizacja i przeprowadzenie próbnej ewakuacji placówki. 
2) Coroczne przypominanie procedur obowiązujących w placówce. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne  w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Kontrola sprawności systemu przeciwpożarowego. 
3) Szkolenie kadry pedagogicznej i obsługowej w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego  

wg instrukcji alarmowej Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 42 Niezapominajka  
1) Przeprowadzenie  próbnej ewakuacji.  
2) Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak”. 
3) Realizacja programu profilaktyki antytytoniowe „Czyste powietrze wokół nas”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 43w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Systematyczne przeglądy sprzętu p.poż będącego na wyposażeniu przedszkola. 
3) Szkolenie pracowników i wychowanków. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja we wrześniu 2019  
2) Wymiana piasku w piaskownicach. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Zaktualizowanie informacji dotyczących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku:  
1) Próbne ewakuacje. 
2) Współpraca ze Strażą Pożarną.  
3) Współpraca z policją (zajęcia- „Komisariat Młodego Policjanta”, „Bezpieczny przedszkolak”). 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1)    Próbna ewakuacja. 
2)    Szkolenia BHP pracowników. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna. 
2) Ewakuacja próbna. 
3) Spotkania edukacyjne ze Strażą Miejską. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Jestem bezpieczny w przyjaznym przedszkolu”. 
2) Próbna ewakuacja. 
3) Spotkania ze służbami mundurowymi Policja, Straż pożarna. 
4) Udział w cyklu spotkań ze Strażą Miejską. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Opracowanie kompleksowej Polityki bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Szkolenie 

pracowników jednostki. Uzyskanie rządowego certyfikatu bezpieczeństwa „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła. Współpraca z Fundacją „Chronimy Dzieci”. 

2) Codzienne działania i raportowanie wymagane w ramach alertu ALFA. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1)   „Bezpieczny przedszkolak” „Autochodzik”. 
2)   „Bezpieczeństwo każdego dnia” zajęcia ze Strażą Miejską w przedszkolu. 

Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku 
1) Próba ewakuacji. 
2) Program „Bezpieczny Przedszkolak”. 
3) Program „Dobry, Prawy, Bezpieczny”. 
4) Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych. 
5) Procedura bezpiecznych zabaw i zachowań dzieci w przedszkolu. 
6) Regulamin bezpiecznego dziecka w przedszkolu. 
7) Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i owsicy. 
8) Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 
9) Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej. 
10) Procedura dotycząca postępowania nauczycieli i personelu, gdy na terenie przedszkola zdarzy się 

nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Dokonywanie systematycznych przeglądów budynku, urządzeń, instalacji. 
3) Realizacja programu „System bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 60”. 
4) Realizacja planu kontroli wewnętrznej. 
5) Realizacja kontroli zarządczej. 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja na początku roku szkolnego. 
2) Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak”. 
3) Zajęcia z udziałem policjantów, strażników  miejskich, ratowników medycznych, lekarzy, saperów, 

strażaków. 
4) Szkolenie dzieci i personelu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
5) Przestrzeganie procedur i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących   

w przedszkolu np. regulamin spacerów i wycieczek, przyprowadzania i odbierania dzieci, 
bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu i na placu zabaw, itd. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Ćwiczenia ewakuacji w razie pożaru. 
2) Kurs udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników placówki. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) „Bezpieczne - niebezpieczne”- zabawy dydaktyczne, opowiadania, inscenizacje. 
2) Zabawy utrwalające bezpieczne zachowania na ulicy. 
3) Spotkanie z służbami mundurowymi. 
4) Zajęcia w Komisariacie Małego Policjanta. 
5) „Czyściochowe przedszkole” –program profilaktyczny, poznawanie sposobów unikania chorób 

(profilaktyka prozdrowotna) 
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6) Próbna ewakuacja 
7) Organizacja przestrzeni przedszkolnej  sprzyjającej bezpieczeństwu dzieci. 
8) Realizacja elementów programu „Bezpieczny Przedszkolak”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku 
1) Realizacja programu profilaktyki „Czyste powietrze wokół nas” przy współpracy z Sanepidem. 
2) Próbna ewakuacja z przedszkola. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) MOPR- bieżąca analiza danych. 
2) Straż Miejska - analiza bieżących dokumentacji wskazujących na realizację cyklu zajęć 

edukacyjnych z wychowankami w zakresie eliminacji zagrożeń (bezpieczeństwo, numery 
alarmowe, spotkanie z nieznajomym). 

3) Straż pożarna- analiza bieżącej dokumentacji dotyczącej  współpracy w tym zakresie (pierwsza 
pomoc przedmedyczna, numery alarmowe). 

4) Policja - zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem „ Autochodzika”. 
5) „Szpital Pluszaka” - zajęcia edukacyjne prowadzone przez Grupę Ratowniczą MEDICUS  

z Warszawy (udzielanie pierwszej pomocy z udziałem dzieci). 
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku 
1) Ewakuacja. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Realizacja programu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w  Białymstoku 

1) Realizacja programów profilaktycznych przy współpracy ze Strażą Miejską, Policją oraz Strażą 
Pożarną. 

2) Realizacja zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony zdrowia i życia. 
3) Realizacja zajęć edukacyjnych z bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Koło Małego Kierowcy”. 
4) Udział w konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim na temat 

bezpieczeństwa. 
5) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i całego personelu przedszkola przy udziale 

przedstawicieli Straży Pożarnej . 
6) Monitorowanie na bieżąco i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ppoż. 
7) Coroczne organizowanie festynów rodzinnych z mieszkańcami osiedla propagujących bezpieczne 

formy spędzania czasu wolnego we współpracy z Przedstawicielami Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej, Policji. 

8) Realizacja tematyki o bezpieczeństwie według Podstawy Programowej w każdej grupie. 
9) Realizacja Akcji „Mały Miś w świcie wielkiej literatury” (moduł o bezpieczeństwie). 
10) Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 

budowlanego – przegląd 5-letni. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las”  w Białymstoku  
1) Realizacja projektu edukacyjnego „Bezpieczne wakacje”. 
2) Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak”. 
3) Próbna ewakuacja październik 2019. 
4) Zajęcia edukacyjne uczące bezpiecznych zachowań oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia. 
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5) Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, z grupą 
ratowniczą Medicus. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Funkcjonariuszki KMP w Białymstoku zrealizowały w klasach  II i III zajęcia „Bezpieczna droga  

do szkoły”. Funkcjonariuszki Straży Miejskiej: Marta Kopciewska, Agnieszka Kozioł przeprowadziły  
z uczniami kl. I zajęcia na temat: „Bezpieczeństwo na drodze”, w klasach II „Uwaga na obcych”,   
w kl. VI „Odpowiedzialność prawna nieletnich” w klasach I- III „Bezpieczne Ferie”. Pan Jarosław 
Gęsinowski realizował w klasach VIII zajęcia: „Dopalacze- czy warto?”, w klasach VII „Uzależnienia - 
alkohol - pomyśl zanim będzie za późno”, zaś pani Emilia Zajkowska w klasach V- „Uczymy się żyć 
bez przemocy”. 

3) Spektakl profilaktyczny pt. „Chemiczna zmiana nastroju”, p. Kinga Ćwiklińska zrealizowała w kl. VIa  
i  VId program profilaktyczny o tematyce antyalkoholowej – „Debata”. 

4) Działania zapobiegające fonoholizmowi wśród dzieci - przygotowanie plakatu „Zamiast czas 
spędzać w telefonie, mogę…”, zajęcia na temat fonoholizmu wśród dzieci. 

5) Godziny wychowawcze nt.: „Profilaktyka uniwersalna - potencjalne zagrożenia związane  
ze stosowaniem elektronicznych papierosów”. 

6) Zajęcia profilaktyczne w ramach Ogólnopolskiej Kampanii edukacyjno-profilaktycznej przeciwko 
cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści „Nie hejtuję - reaguję” w klasach piątych, publikacja 
gazetki ściennej z zasadami antyhejtowymi. 

7) Zajęcia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa komputera i danych, logowania się do dziennika 
elektronicznego, poczty e-mail,  bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci komputerowych. 

8) Zasady etykiety, korzystania z telefonów komórkowych, publikowania w Internecie danych 
wrażliwych i wizerunku. 

9) Publikacja gazetki ściennej z zasadami dotyczącymi wyboru gier komputerowych, klasyfikacja gier 
PEGI. 

10) Publikacja gazetki ściennej na temat telefonu zaufania, zamieszczanie informacji dotyczących 
profilaktyki na stronie www szkoły. 

11) Zajęcia ze strażakiem podczas wycieczki  do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 - obejrzenie filmu 
dotyczącego zagrożeń związanych z uzależnieniem od papierosów, narkotyków i gier 
komputerowych. 

12) Godziny wychowawcze nt.: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 
społecznościowych. Ochrona danych osobowych. 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Szkolenia BHP pracowników. 
2) Okresowe przeglądy techniczne. 
3) Zajęcia w zakresie sposobów postępowania w czasie zagrożeń z wykorzystaniem materiałów 

edukacyjnych ze strony e-podlasie oraz spot Kampanii Społecznej „Ostatni skok” – tematyka 
konsekwencji nierozważnych, czasami tragicznych skoków do wody. 

4) Przeprowadzony próbny alarm ewakuacyjny. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 85 w Białymstoku 
1) „Bezpieczny przedszkolak”. 
 
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5w Białymstoku 
1) Aktualizacja procedur związanych z bezpieczeństwem pracy  i nauki. 
2) Próbna ewakuacja. 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Realizacja założeń wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.  
2) Realizacja programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego. Realizacja zajęć 

edukacyjno – profilaktycznych w kl. I „Bezpieczna droga do szkoły”- prowadzonych przez 
funkcjonariusza Policji. Realizacja zajęć edukacyjno – profilaktycznych w kl. VII „Odpowiedzialność 
prawna nieletnich” prowadzonych przez funkcjonariusza Policji. Realizacja zajęć o uzależnieniach 
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w kl. VII prowadzonych przez pracowników Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży  
i Dorosłych „ETAP”.  

3) Próbna ewakuacja. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Próbna ewakuacja. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku: 
1) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. 
2) Szkolenia pracowników pod kątem obrony cywilnej 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 
2) Zajęcia zorganizowane przez Straż Miejską dla dzieci z klas I-III dotyczących bezpieczeństwa                

w drodze do szkoły i kontaktu z nieznajomymi osobami. 
3) Zajęcia „Zasady bezpieczeństwa w domu, szkole na podwórku” przeprowadzone                              

przez przedstawicieli Straży Pożarnej. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza 
1) Zajęcia profilaktyczne („Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie/wakacje”, „Uwaga na 

obcych”, „Bezpieczny Internet”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, wizyty w sali „Ognik” 
Państwowej Straży Pożarnej, wizyty w Komisariacie Małego Policjanta). 

2) Ćwiczenia ewakuacyjne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły. 
2) Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
3) Zajęcia warsztatowe z pierwszej pomocy adresowane do uczniów klas 3 prowadzone przez 

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 
4) Przypomnienie obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa podczas posiedzenia rady 

pedagogicznej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
1) Próbna akcja ewakuacyjna. 
2) Udział rady pedagogicznej w szkoleniu BHP. 
3) Dyżury nauczycieli. 
4) Monitoring. 
5) Współpraca z instytucjami. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku: 
1) Organizacja konkursu Straży Miejskiej „Bezpieczeństwo na 6” na terenie naszej placówki- 

uczniowie z kl. VIII zajęli III miejsce 
2) Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących prelekcjach przeprowadzonych przez Staż 

Miejską: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Uwaga na obcych”, „Uczymy się żyć bez przemocy”,  
„Nikotyna legalny narkotyk, alkohol- pomyśl zanim będzie za późno”, „Dopalacze”, „Wiem jak 
zachować się w sytuacjach trudnych”, „Pierwsza pomoc”. 

3) Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących prelekcjach przeprowadzonych przez 
funkcjonariuszy Policji: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”,  
„Zajęcia profilaktyczne  w Komisariacie Młodego Policjanta w KMP”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Szkolenia BHP pracowników. 
3) Okresowe przeglądy techniczne. 
4) Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
5) Zajęcia nt. sposobów postępowania w sytuacjach zagrożeń. 
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Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  
w Białymstoku  
1) Procedury ewakuacji szkoły na wypadek różnych zdarzeń. 
2) Przeprowadzenie ewakuacji  próbnej. 
3) Program profilaktyczny we współpracy z Policją „Bezpieczeństwo dziecka na drodze”. 
4) „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - ogólnopolski program edukacyjny dla klas I. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku: 
1) Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 12 

im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. 
2) Bezpieczna droga do szkoły - spotkania ze Strażą Miejską, policjantami. 
3) „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje” -zajęcia profilaktyczne. 
4) Organizacja festynu rodzinnego „Z nami wesoło, zdrowo i bezpiecznie…”- instruktaż dotyczący 

udzielania pierwszej pomocy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Cykliczne realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w klasach I-VIII przy współpracy 

ze Strażą Miejską, Komendą Policji oraz Poradnią PP nr 2 w Białymstoku i PP dla Dzieci  
z Zaburzeniami emocjonalnymi. 

2) Coroczna próbna ewakuacja przeciwpożarowa w szkole. 
3) Apele szkolne „Bezpieczne ferie i wakacje”. 
4) „Dzień Bezpiecznego Internetu”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna  w Białymstoku  
1) Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu we współpracy  

z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej 
2) Organizacja akcji, konkursów, spotkań  i zajęć profilaktycznych m.in.: 

 „Bezpieczne wakacje”-akcja profilaktyczne, 

 „Szczęście widziane oczami dziecka” -  organizacja międzyszkolnego  konkursu plastycznego. 

 spotkanie profilaktyczne z pracownikiem Policji „ Bezpieczna droga do szkoły”. 
3) Udział w  IV Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 19  im. Mieszka I  w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Programy i działania ujęte w punkcie B.2.1.  
2) OC w szkole, próbne ewakuacje, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
3) Uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych organizowanych przez MOPR, Stowarzyszenie 

„Droga”, „Niebieska Karta”. 
4) Szkolenie BHP. 
5) Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Próbne ewakuacje wynikające z zagrożenia pożarowego, 
2) Pierwsza pomoc przedmedyczna- szkolenie dla uczniów 
3) Pierwsza pomoc przedmedyczna- szkolenie dla nauczycieli 
4) Wycieczki klas młodszych do Straży Pożarnej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Szkolenia BHP, okresowe przeglądy budynku. 
2) Realizacja  tematyki zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w klasach ósmych. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku: 
1) Współpraca ze Strażą Miejską, Policją oraz MOPR-em, „MONAR-em”, „ETAP-em” w celu 

wyedukowania uczniów z zakresu bezpiecznych zachowań. 
2) Analiza nagrań z systemu monitoringu. 
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Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Organizowanie szkoleń dla pracowników szkoły. 
2) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego  w Białymstoku 
1) Ewakuacja Próbna 2019. 
2) Opracowane procedury postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.  
3) Prelekcje dla uczniów prowadzone przez pracowników KM Policji i Straży Miejskiej. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 42  im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Realizacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.  
2) Przeprowadzanie próbnych ewakuacji przeciwpożarowych, także z udziałem Straży Pożarnej. 
3) Godziny wychowawcze przeprowadzone przez funkcjonariusza Policji –„Odpowiedzialność 

prawna nieletnich”, wyjścia młodzieży do ośrodka „Etap” na warsztaty dotyczące zagrożeń 
związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, zajęcia z zakresu cyberprzemocy. 

4) Realizacja treści programowych podczas edukacji dla bezpieczeństwa. 
5) Prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji/ferii zimowych, pokazy filmów. 
6) Prelekcje dzielnicowego „Bezpieczna droga do szkoły”, spotkanie z funkcjonariuszem Policji na 

temat zagrożeń związanych z cyberprzemocą . 
7) Realizacja programu „Bezpieczna +”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Współpraca z KMP, Strażą Miejską. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku 
1) Zajęcia profilaktyczne z pracownikami Policji, Straży Miejskiej, Biura Zarządzania Kryzysowego, 

PCK, WOŚP. 
2) Organizacja konkursów profilaktycznych dla uczniów . 

 
 Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja uczniów i pracowników. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Przeprowadzenie ćwiczeń próbnej ewakuacji uczniów i personelu szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  
w Białymstoku 
1) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji całej szkoły z udziałem Państwowej Straży Pożarnej. 
2) Szkolenie rady pedagogicznej dotyczące przeprowadzania oraz zachowania się podczas próbnej 

ewakuacji. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Próbne alarmy przeciwpożarowe. 
2) Spotkania z Policją dotyczące bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach, np. na drodze, nad 

wodą, w czasie wypoczynku letniego i zimowego. 
3) Spotkania z pracownikami Straży Miejskiej dotyczące bezpieczeństwa w kontaktach ze 

zwierzętami. 
4) Poruszanie tematu bezpieczeństwa w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy. 
5) Aktualizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Przeprowadzanie próbnych ewakuacji. 
2) Zajęcia edukacyjne dla uczniów. 
3) Szkolenie BHP. 
4) Praca zespołu ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 
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Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Systematyczne szkolenia pracowników obsługi szkoły, nauczycieli w zakresie BHP. 
2) Dyżury nauczycieli na przerwach. 
3) Konsultacje, rozmowy z rodzicami. 
4) Współpraca ze służbami: policja, staż pożarna, staż miejsca, służba zdrowia. 
5) Ćwiczenia w zakresie próbnych alarmów i ewakuacji. 
6) Praca społecznego inspektora BHP. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Cykliczne realizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku, Policją i Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „ETAP” 
w Białymstoku. 

2) Program profilaktyczny Sanepidu „Stres pod kontrolą” skierowany do maturzystów i ich rodziców. 
3) Coroczna próbna ewakuacja przeciwpożarowa. 
4) Godziny wychowawcze ukazujące sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
5) Zajęcia z pierwszej pomocy skierowane do uczniów. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Systematyczne szkolenia pracowników obsługi szkoły, nauczycieli w zakresie BHP. 
2) Dyżury nauczycieli na przerwach. 
3) Konsultacje, rozmowy z rodzicami. 
4) Współpraca ze służbami: Policja, Staż Pożarna, Staż Miejska, służba zdrowia. 
5) Ćwiczenia w zakresie próbnych alarmów i ewakuacji. 
6) Praca społecznego inspektora BHP. 

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
4) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. 
5) Szkolenie rady pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły z zakresu zachowania się 

w sytuacjach zagrożenia. 
6) Szkolenie wybranych członków rady pedagogicznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
7) Szkolenie pracowników z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Spotkania z funkcjonariuszem Policji sierż. szt. Marcinem Krupienikiem „Popisowa młodzież – 

prawna odpowiedzialność nieletnich”. 
2)  Spotkania z sierżant sztabową Magdaleną Ditmar dotyczące demoralizacji młodzieży (narkotyki, 

dopalacze, nikotyna, wagarowanie) pt. „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. 
3) Realizacja projektu „Handel ludźmi”. 
4) Organizowanie próbnych alarmów przeciwpożarowych. 
5) Przedstawiono na radzie pedagogicznej prezentację multimedialną „Bezpieczna szkoła”. 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku  
7) Próbna ewakuacja. 
8) Przeglądy BHP i PPOŻ. 

 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja szkoły. 
2) Szkolenie BHP. 
3) Realizacja treści o bezpieczeństwie w pracowniach przedmiotowych. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Realizacja treści programowych z edukacji dla bezpieczeństwa. 
2) Udział pracowników szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi w szkoleniu w zakresie BHP. 
3) Udział uczniów w zawodach sportowo obronnych. 
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LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Przeprowadzanie pozorowanych alarmów i ćwiczenie ewakuacji młodzieży. 
2) Działalność Szkolnej Grupy Ratowniczo-Obronnej. 
 
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. 
 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Przeprowadzanie próbnej ewakuacji szkoły. 
2) Zajęcia z zakresu pomocy przedmedycznej w trakcie zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa 

oraz zajęć dodatkowych „ratownictwo medyczne”. 
3) Wystawy: 

 „Bezpieczne ferie zimowe 2019”,  

 „Mowa nienawiści”.  

 Nie wystarczy jeść, należy się odżywiać!  

 „Żyję bez ryzyka” – fakty i mity o AIDS/HIV. 1 grudnia – „Dzień Walki z AIDS”.  
4) Spotkania: 

 Spotkania ze specjalistą ds. bhp na temat: „Bezpieczeństwo młodzieży w czasie ferii zimowych”, 

Spotkania ze specjalistą ds. bhp z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu”,  

 Spotkania z pracownikiem Centrum Dietetycznego Naturhouse pt.: „Zasady zdrowego żywienia”, 

 Spotkania z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku na 
temat: Odżywianie młodzieży w wieku szkolnym, 

 Spotkanie ze specjalistą ds. bhp z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
5) Zajęcia ze specjalistą ds. bhp na temat: „Bezpieczeństwo w sieci”.  
6) Zajęcia biblioteczne: „Zagrożenia w sieci – cyberprzemoc”. 
7) Warsztaty edukacyjne pt.: „Tolerancja jest ok” przeprowadzonych przez pracownika 

Białostockiego Ośrodka Kultury/ Centrum im. Ludwika Zamenhofa. 
8) Spotkania z pracownikiem z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku na 

temat: „Medyczne i psychospołeczne aspekty AIDS/HIV”. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku 
1) Przeprowadzenie dwóch ewakuacji szkoły. 
2) Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu procedur ewakuacji szkoły itd. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku 
1) Współpraca z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w zakresie rozwiązywania 

zaistniałych zdarzeń na terenie szkoły i środowiska lokalnego uczniów, wymiana doświadczeń na 
temat uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

2) Współpraca z Patrolem Szkolnym. 
3) Współpraca ze Straż Miejską w obszarze realizacji zajęć mających na celu bezpieczeństwo 

uczniów: „Uwaga na obcych”, „Uczymy się żyć bez przemocy”, „Odpowiedzialność prawna 
nieletnich”, „Najważniejszy pierwszy krok”, inne. 

4) Rozwijanie kompetencji nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie przeciwdziałania agresji 
i przemocy, w tym cyberprzemocy, uzależnieniom, rozwiązywania konfliktów, podejmowania 
interwencji profilaktycznych. 

5) Stosowanie na terenie szkoły procedur postępowania w przypadku wystąpienia zachowań 
ryzykownych, w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz stosowanie przyjętych 
zasad współpracy z rodzicami i służbami. 

6) Prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w środowisku 
szkolnym i lokalnym, zajęcia w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. 

7) Udział uczniów w konkursie „Bezpieczeństwo na 6”. 
 
Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Edukacja prawna uczniów klas I – „Odpowiedzialność prawna i bezpieczeństwo”. 
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2) Dyżury nauczycieli podczas przerw na korytarzach. 
3) Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 
4) Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Szkolenie rodziców klas I – III na temat: Hejt w sieci. Odpowiedzialność rodziców. 
2) Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie ochrony młodzieży przed cyberprzemocą. 
3) Udział uczniów klas III w zajęciach dotyczących zachowań w czasie imprez masowych, 

prowadzonych przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. 
4) Organizacja zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku 

w klasach I – odpowiedzialność prawna nieletnich. 
5) Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji i ferii 

zimowych. 
6) Szkolenia z zakresu bhp w ramach zajęć praktycznych. 
7) Próbna ewakuacja szkoły. 
8) Koordynacja wyjścia na konferencję dotycząca handlu ludźmi organizowaną przez Kuratorium 

Oświaty – prowadzący Ambasada Brytyjska w Polsce. 
9) Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnienia od komputera, Internetu – Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna nr 1. 
10) Udział pedagoga w konferencji „Dzieci na krawędzi II” – wsparcie dzieci i młodzieży w aspekcie 

zdrowia psychicznego, w tym warsztat ,,Trening Pewności siebie. 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku  
1) Próbne ewakuacje. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Nowelizacja Procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia. 
2) Opracowano i uzgodniono z Biurem Zarządzania Kryzysowego UM planu działania w zakresie 

obrony cywilnej oraz harmonogramu szkoleń na 2019 r. 
3) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Zawiadomienie 

o przeprowadzeniu ewakuacji w ZST do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku. 

4) Zapoznanie uczniów klas pierwszych z planem ewakuacji szkoły, ustalonymi sygnałami 
alarmowymi oraz obowiązującym sposobem zachowania na wypadek zagrożenia. Uzupełnienie 
szkoły znakami przeciwpożarowymi zgodnie z Polską normą. 

5) Przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa oraz Pracowni Zajęć 
Praktycznych ZST w Białymstoku pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
oraz określenia kierunków ich poprawy. 

6) Przeprowadzenie Diagnozy zagrożeń i oczekiwań wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli na 
potrzeby nowelizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

7) Przeprowadzono spotkania informacyjno-edukacyjne z uczniami wszystkich klas nt.: „Radzenie 
sobie w sytuacjach kryzysowych. Gdzie szukać pomocy”. Przedstawienie oferty ośrodków pomocy 
w Białymstoku oraz oferty Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. 

8) Zajęcia profilaktyczne w klasach pierwszych „Bezpieczna szkoła”. 
9) Akcja: „Bezpieczne Wakacje – Wypoczywaj z głową” – zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w okresie 

wakacyjnym i uwrażliwienia na temat Handlu ludźmi - umieszczenie informacji dla rodziców  
i uczniów na stronie internetowej szkoły oraz rozpowszechnienie ulotek wśród uczniów. 

10) Kontynuowano współpracę z Kuratorium Oświaty, Policją, Prokuraturą, Sądem dla nieletnich 
i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących 
bezpieczeństwa. 

11) Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów, jak również z samymi uczniami na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w szkole. 
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Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Warsztaty „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wspólna odpowiedzialność”. Spotkania zostały 

zorganizowane we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  
w Białymstoku. 

 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) „Szkoła Dobrego Wyboru” – program przeciwdziałania patologiom. 
3) „Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić” – debata uczniowska; pogadanki „Prawna 

ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności osobistej, a zwyczaje szkolne- język, 
kultura osobista.  

4) Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, zagrożenia, obrona konieczna itp. – spotkanie 
z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej. 

5) „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” – konwersatorium pt.:” Przestrzeganie prawa to 
obowiązek każdego, także ucznia…”; „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli 
rozpoznasz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki – spotkanie z pracownikiem 
Policji; „Odpowiedzialność prawna nieletnich – cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze” – spotkanie 
z przedstawicielami KMP. 

6) „Szkoła wolna od dopalaczy” realizacja programu, uzyskanie certyfikatu. 
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku 
1) Przeprowadzenie dwóch ewakuacji szkoły. 
2) Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu procedur ewakuacji szkoły itd. 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Szkolenie z „obrony cywilnej’ dla pracowników szkoły. 
3) Szkolenie BHP dla uczniów nowoprzyjętych. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Szkolenia uczniów, kadry pedagogicznej i administracyjno-obsługowej z zakresu BHP, ewakuacji 

osób i mienia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Monitoring miejsc potencjalnie 
niebezpiecznych. Dyżury nauczycieli podczas przerw, uroczystości z udziałem gości z zewnątrz. 
Reagowanie na wszelkie przejawy zachowań niepożądanych, ryzykownych.  

2) Coroczne ćwiczebne ewakuacje klas i przypominanie instrukcji alarmowej w trakcie godzin 
wychowawczych. 

3) Zajęcia integrujące zespół klasowy wraz z wychowawcą w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej  
w Białymstoku Stowarzyszenie „MONAR”. 

4) Ćwiczenia, ewakuacja szkoły i mienia. 
5) Szkolenia z zakresu obrony cywilnej nt. „Terroryzm w szkole”. 
6) Monitoring placówki. 
7) Szkolenie nauczycieli nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę. Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych”. 
8) Przestrzeganie Procedur postępowania nauczycieli w sytuacji szczególnych zagrożeń. 
9) Szkolenia młodzieży oraz zawody z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
10) Organizacja spotkań dla młodzieży o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki 

zachowań ryzykownych prowadzone przez przedstawiciela KMP w Białymstoku. 
11) Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć wychowawczych na temat „Czynniki warunkujące 

bezpieczeństwo w szkole, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz obowiązki 
wynikające z poszanowania drugiego człowieka”. 

12) „Dzień Profilaktyki”. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Realizacja działań mających na celu zabezpieczenie młodzieży i pracowników szkoły przed 

zagrożeniami typu np. pożar, ewakuacja, reanimacja chorego. 
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Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku 
1) Przeprowadzenie ćwiczeń próbnej ewakuacji uczniów i personelu szkoły. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
 
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 
1)   Próbna ewakuacja. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Szkolenie bhp i p/poż. we wszystkich grupach wychowawczych. 
2) Organizacja próbnej ewakuacji. 
3) Szkolenie pracowników w zakresie bhp i p/poż. 
4) Egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w bursie. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców dotyczące rozwiązywania sytuacji konfliktowych w grupie. 
2) Warsztaty związane z cyberprzemocą i uzależnieniem od Internetu. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) Uaktualnienie „katalogu” procedur obowiązujących w placówce. 
2) Przeprowadzenie corocznej ewakuacji placówki. 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1) Szkolenie się pracowników PP-P nr 2 we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną z Trudnościami Emocjonalnymi dla Dzieci i Młodzieży na temat: „Depresja u dzieci  
i młodzieży”, „Samouszkodzenia”, „Terapia par” (w ramach przeciwdziałania kryzysom w rodzinie 
na tyle, na ile jest to możliwe). 

2) Prowadzenie Rad Pedagogicznych szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych na temat: 
„Rola współpracy rodziny i szkoły w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym”, „Jak rozwiązywać 
konflikty klasowe?”, „Jak rozmawiać i współpracować z trudnym rodzicem?”, „Jak rozmawiać  
z trudnym rodzicem?” (to profilaktyka sytuacji kryzysowych). 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 

 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku  
1) Próbna ewakuacja. 
2) Kontrola pomieszczeń oraz placu szkolnego. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) „Bezpieczny Przedszkolak”- zajęcia realizowane przez nauczycieli, Straż Miejską i Policję. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „System bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 20”. 
2) Dokonywanie systematycznych przeglądów budynku, urządzeń, instalacji. 
3) Realizacja planu kontroli wewnętrznej. 
4) Realizacja kontroli zarządczej. 
5) Próbna ewakuacja. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne i spotkania dzieci ze strażakami, policjantami, strażnikami 

miejskimi, realizacja programów profilaktycznych „Bezpieczny Przedszkolak”, „Bezpiecznie, to 
znaczy jak?”, „Nieustraszone dzieciaki”. 

2) Zajęcia edukacyjne w stacji pogotowia ratunkowego z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1)   „Komisariat Młodego Policjanta”- wycieczka na Komendę Miejską Policji w Białymstoku, „Uwaga  

pożar”- zajęcia w sali edukacyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. 
2)  Zorganizowanie w przedszkolu spotkania edukacyjnego pt. „Co robi ratownik medyczny?”  

poprowadzonego przez rodzica jednego z wychowanków, pracownika Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego. 

3)     Wykonanie prac remontowych na terenie placówki poprawiających bezpieczeństwo: 

 ułożenie nowej wykładziny na głównej klatce schodowej, 

 wymiana instalacji elektrycznej na nową w sali dydaktycznej jednego z oddziałów 
dziecięcych, 

 wymiana na nowe drzwi wewnętrznych- 4 szt. 
4)    Odbieranie i odpowiednie reagowanie na informacje Biura Kryzysowego dotyczących zagrożeń 
pogodowych. 

Przedszkole Samorządowe  Nr 31 w Białymstoku 
1) IX edycja zbiórki baterii pod hasłem „Bez stresu dla środowiska”. 
2) „Dbamy o naszą Ziemię” – projekt edukacyjny, zbiórka surowców wtórnych, segregacja.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”  
w Białymstoku 
1) Współpraca przedszkola ze służbami mundurowymi – Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Strażą 
Graniczną. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Działania w ramach realizacji Programu profilaktyki Przedszkola Samorządowego Nr 35 „Wesołe”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Organizacja i przeprowadzenie próbnej ewakuacji placówki. 
2) Coroczne przypominanie procedur obowiązujących w placówce. 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Prowadzenie przeglądów infrastruktury przedszkola zgodnie z przepisami prawa. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1)   Próbna ewakuacja. 
2)   Szkolenia BHP pracowników. 
3)   Wdrożenie Procedur bezpieczeństwa w dobie epidemii. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1)   Ewakuacja próbna. 
2)   Spotkania ze Strażą Miejską i Policją. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja. 
2) Dokonywanie systematycznych przeglądów budynku, urządzeń, instalacji. 
3) Realizacja programu „System bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 60”. 
4) Realizacja planu kontroli wewnętrznej. 
5) Realizacja kontroli zarządczej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku  
1) Próbna ewakuacja na początku roku szkolnego.  
2) Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak”. 
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3) Zajęcia z udziałem policjantów, strażników  miejskich, ratowników medycznych, lekarzy, saperów, 
strażaków. 

4) Szkolenie dzieci i personelu z zakresu udzielania pierwszej pomocy . 
5) Przestrzeganie procedur i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących   

w przedszkolu np. regulamin spacerów i wycieczek, przyprowadzania i odbierania dzieci, 
bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu i na placu zabaw itd. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w   Białymstoku 
1) Omawianie, utrwalanie zasad Kodeksu Przedszkolaka uwzględniające bezpieczeństwo zabaw  

/w sali i na powietrzu/. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Program „Bezpieczny Przedszkolak”. 
2) Placówka wyposażona w kamizelki odblaskowe, węże oraz bransoletki odblaskowe. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 71 w Białymstoku 
1) Prowadzenie systematycznej kontroli budynku i otoczenia. 
2) Szkolenia PPOZ i  BHP  pracowników. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1)    Szkolenia pracowników ppoż/pierwsza pomoc. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Straż Miejska - analiza bieżących dokumentacji wskazujących na realizację cyklu zajęć 

edukacyjnych z wychowankami w zakresie eliminacji zagrożeń (bezpieczeństwo, numery 
alarmowe, spotkanie z nieznajomym). 

2) Straż pożarna - analiza bieżącej dokumentacji dotyczącej  współpracy w tym zakresie (pierwsza 
pomoc przedmedyczna, numery alarmowe). 

3) Policja - zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem „Autochodzika”. 
4) „Szpital Pluszaka” - zajęcia edukacyjne prowadzone przez Grupę Ratowniczą „MEDICUS”  

z Warszawy (udzielanie pierwszej pomocy z udziałem dzieci). 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1)    Zorganizowanie próbnej ewakuacji. 

Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las”  w Białymstoku  
1) Realizacja projektu edukacyjnego „Bezpieczne wakacje”. 
2) Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak”. 
3) Próbna ewakuacja październik 2019. 
4) Zajęcia edukacyjne uczące bezpiecznych zachowań oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia. 
5) Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, z grupą 

ratowniczą „Medicus”. 
 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Szkolenia BHP pracowników. 
2) Okresowe przeglądy techniczne. 
3) Zajęcia w zakresie sposobów postępowania w czasie zagrożeń z wykorzystaniem materiałów 

edukacyjnych ze strony e-podlasie oraz spot Kampanii Społecznej „Ostatni skok” – tematyka 
konsekwencji nierozważnych, czasami tragicznych skoków do wody. 

4) Przeprowadzony próbny alarm ewakuacyjny. 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z ośrodkiem „ETA”P, Strażą Miejską, i Policją – organizacja zajęć prowadzonych 

przez pracowników ww. placówek. 
2) Ćwiczenia ewakuacji uczniów z budynku w razie zagrożenia. 
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3) Zajęcia z nauką udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez Straż Miejską – „Najważniejszy 
pierwszy krok”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza 
1) Zajęcia profilaktyczne („Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie/wakacje”, „Uwaga na 

obcych”, „Bezpieczny Internet”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, wizyty w sali „Ognik” 
Państwowej Straży Pożarnej, wizyty w Komisariacie Małego Policjanta). 

2) Ćwiczenia ewakuacyjne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
1) Próbna akcja ewakuacyjna. 
2) Udział rady pedagogicznej w szkoleniu BHP. 
3) Dyżury nauczycieli. 
4) Monitoring. 
5) Współpraca z instytucjami. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  
w Białymstoku  
1) Uaktualnienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. 
2) Przedstawienie rodzicom i uczniom uaktualnionych procedur bezpieczeństwa obowiązujących 

w szkole. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Cykliczne realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w klasach I-VIII przy 

współpracy ze Strażą Miejską, Komendą Policji oraz Poradnią PP nr 2 w Białymstoku i PP dla 
Dzieci z Zaburzeniami emocjonalnymi. 

2) Coroczna próbna ewakuacja przeciwpożarowa w szkole. 
3) Szkolenia kadry pedagogicznej i pracowników szkoły. 
4) Apele szkolne „Bezpieczne ferie i wakacje”. 
5) Prelekcje dla rodziców. 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Okresowe przeglądy warunków pracy i nauki. 
2) Próbna ewakuacja. 
3) Przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, itp. 

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Próbne ewakuacje. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Realizacja programów „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne 

ferie”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Bezpieczeństwo w sieci”. 
2) Zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego – zasady bezpiecznego poruszania się w terenie. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Monitorowanie bezpieczeństwa w szkole (na podstawie ankiet, obserwacji, analizy 

dokumentów, itp.). 
2) Współpraca z instytucjami Policją, Sądem, Strażą Miejską, pracownikami socjalnymi. 
3) Opracowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa w szkole. 
4) Realizacja programów profilaktycznych zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczo- 

Profilaktycznym. 
5) Pogadanki w klasach na temat zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
6) Szkolenia dla nauczycieli i pracowników z obrony cywilnej. 
7) Przeprowadzanie próbnych ewakuacji szkoły. 
8) Monitoring szkolny (33 kamery). 

 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Systematyczne szkolenia pracowników obsługi szkoły, nauczycieli w zakresie BHP. 
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2) Dyżury nauczycieli na przerwach. 
3) Konsultacje, rozmowy z rodzicami. 
4) Współpraca ze służbami: Policja, Staż Pożarna, Staż Miejska, służba zdrowia. 
5) Ćwiczenia w zakresie próbnych alarmów i ewakuacji. 
6) Praca społecznego inspektora BHP. 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Cykliczne realizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku, Policją i Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „ETAP” 
w Białymstoku. 

2) Program profilaktyczny Sanepidu „Stres pod kontrolą” skierowany do maturzystów i ich rodziców. 
3) Coroczna próbna ewakuacja przeciwpożarowa. 
4) Godziny wychowawcze ukazujące sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
5) Zajęcia z pierwszej pomocy skierowane do uczniów. 

 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Systematyczne szkolenia pracowników obsługi szkoły, nauczycieli w zakresie BHP. 
2) Dyżury nauczycieli na przerwach. 
3) Konsultacje, rozmowy z rodzicami. 
4) Współpraca ze służbami: Policja, Staż Pożarna, Staż Miejska, służba zdrowia. 
5) Ćwiczenia w zakresie próbnych alarmów i ewakuacji. 
6) Praca społecznego inspektora BHP. 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku  
1) Prowadzenie działalności informacyjnej wśród uczniów o różnego rodzaju zagrożeniach, głównie 

w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i na zajęciach z wychowawcą. 
2) Szkolenia nauczycieli. 
 
Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Edukacja prawna uczniów klas I – „Odpowiedzialność prawna i bezpieczeństwo”. 
2) Dyżury nauczycieli podczas przerw na korytarzach. 
3) Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 
4) Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku 
1) Wszystkie działania służące podnoszeniu bezpieczeństwa do kontynuacji. 
 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Próbna ewakuacja szkoły. 
2) Szkolenia z zakresu bhp w ramach zajęć praktycznych. 
3) Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji i ferii 

zimowych. 
 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Warsztaty „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wspólna odpowiedzialność”. Spotkania zostały 

zorganizowane we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  
w Białymstoku. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku 
1) Powadzenie działalności informacyjnej wśród uczniów o różnego rodzaju zagrożeniach, głównie 

w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i na zajęciach z wychowawcą. 
2) Szkolenia nauczycieli. 
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Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Monitoring placówki. 
2) Przestrzeganie Procedur postępowania nauczycieli w sytuacji szczególnych zagrożeń. 
3) Szkolenia młodzieży oraz zawody z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
4) Organizacja spotkań dla młodzieży o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki 

zachowań ryzykownych prowadzone przez przedstawiciela KMP w Białymstoku. 
5) Zajęcia integrujące zespół klasowy wraz z wychowawcą w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej  

w Białymstoku Stowarzyszenie „MONAR”. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Realizacja działań mających na celu zabezpieczenie młodzieży i pracowników szkoły przed 

zagrożeniami typu np. pożar, ewakuacja, reanimacja chorego (kontynuacja działania). 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Szkolenie bhp i p. poż we wszystkich grupach wychowawczych. 
2) Organizacja próbnej ewakuacji. 
3) Szkolenie pracowników w zakresie bhp i p. poż. 
4) Egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w bursie. 

 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 
1) Współpraca z dzielnicowym oraz Strażą Miejską. 
2) Realizacja programu „Bezpieczny Puchatek”. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.4.3. BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 
W MIEŚCIE  

Programy i działania zrealizowane 

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Współpraca z MCZK (meldunki). 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja planu kontroli zarządczej. 

Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej  
w Białymstoku 
1) Organizacja próbnej ewakuacji dzieci i personelu przedszkola - październik 2019. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 30  im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Współpraca ze służbami bezpieczeństwa 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 31 w Białymstoku 
1) Kontakt telefoniczny osób upoważnionych z Biurem Zarządzania Kryzysowego w mieście. 
2) Rozpowszechnianie komunikatów dotyczących warunków atmosferycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. 
2) Szereg działań praktycznych podczas m.in. wycieczek, spacerów, zmierzających do kształtowania  

u dzieci właściwej postawy uczestnika ruchu drogowego. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Realizacja procedur obowiązujących w mieście dotyczących wprowadzanych stopni alarmowych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Współpraca z dzielnicowym wymiana uwag, informacji w zakresie bezpieczeństwa na osiedlu. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Realizacja planu kontroli zarządczej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Współpraca z Policją i służbami porządku publicznego. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Współpraca z Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku w ogłaszanych 

stopniach alarmowych w kraju w związku z ważnymi wydarzeniami państwowymi, alertami 
meteorologicznymi - składanie meldunków o wdrożeniu realizowanych przedsięwzięć i zadań oraz 
wszelkich zaistniałych zagrożeń do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM  
w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w placówce. 
2) Procedury odbierania dziecka z placówki przez osoby upoważnione. 
3) Procedury BHP. 

 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 82  w Białymstoku  
1) Kontakt telefoniczny i mailowy osób upoważnionych z Biurem Zarządzania Kryzysowego  

w mieście. 
2) Programy profilaktyczne „Bezpieczny Przedszkolak”, „Bezpieczne wakacje”. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa  Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku: 
1) Współpraca z Policją w sprawie udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku 
1) Utrzymywanie stałego kontaktu z funkcjonariuszami z „Patrolu szkolnego”, Referatem  

ds. nieletnich i patologii przy Komendzie Miejskiej w Białymstoku, II Komisariatem Policji                        
w Białymstoku. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Cykl działań profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych przez Wydział Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji i Straży  Miejskiej. 
 

Szkoła Podstawowa  Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Monitoring wizyjny. 
2) Współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie monitorowania okolic szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im Bł. Ks Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Kontrola wejść do szkoły. 
2) Dyżury nauczycieli podczas przerw. 
3) Realizacja zajęć oraz konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.  
4) Współpraca z „Patrolem szkolnym”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Monitoring w szkole. 
2) Współpraca z Sądem, Kuratorami sądowymi, Wdrażanie procedury NK. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Współpraca z patrolem szkolnym, Strażą Miejską i dzielnicowym III Komisariatu Policji. 
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Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L.Zamenhofa w Białymstoku 
1) Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1)    Aplikacja mobilna „Moja Komenda”. 
2)    Aplikacja mobilna „RSO”.  
 
III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku: 
2) Współpraca z Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Komendą 

Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komendą Miejską Policji w Białymstoku. 
 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Na terenie placówki działa monitoring – 9 kamer. 
2) Liceum zatrudnia firmę ochroniarską. 
Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Monitoring terenu szkoły i internatu, 
2) Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Zapoznanie uczniów klas pierwszych ZST z planem ewakuacji szkoły, ustalonymi sygnałami 

alarmowymi oraz obowiązującym sposobem zachowania na wypadek zagrożenia. 
2) Przeprowadzono próbną ewakuację uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje nauczycieli z rodzicami. E-dziennik jako kanał 

komunikacyjny i źródło wiedzy o funkcjonowaniu dziecka w szkole. Możliwość kontaktowania się 
rodziców z nauczycielami i wychowawcami za pośrednictwem e-dziennika.  

 2) Dostępność pedagoga szkolnego.  
3) Realizacja Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  
4) Wywiadówki profilaktyczne. 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku 
1) Współpraca z patrolem szkolnym, strażą miejską i dzielnicowym III Komisariatu Policji. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1) Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 16 osób. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja planu kontroli zarządczej. 

Przedszkole Samorządowe  Nr 31 w Białymstoku 
1) Rozpowszechnianie komunikatów dotyczących warunków atmosferycznych. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Realizacja procedur obowiązujących w mieście dotyczących wprowadzanych stopni alarmowych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Realizacja planu kontroli zarządczej. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Stałe stosowanie procedur bezpiecznego pobytu dziecka w placówce. 
2) Stałe stosowanie procedur bezpiecznego odbierania dziecka z placówki przez osoby upoważnione.  
3) Stosowanie procedur BHP. 

Przedszkole Samorządowe Nr 82  w Białymstoku  
1) Kontakt telefoniczny i mailowy osób upoważnionych z Biurem Zarządzania Kryzysowego  

w mieście. 
2) Programy profilaktyczne „Bezpieczny Przedszkolak”, „Bezpieczne wakacje”. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Cykl działań profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych przez Wydział Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji i Straży  Miejskiej. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Aplikacja mobilna „Moja Komenda”. 
2) Aplikacja mobilna „RSO”. 
 
Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Monitoring terenu szkoły i internatu. 
2) Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Efektywny program współpracy z rodzicami. 

 
B.5. Wspieranie rodzin  

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.1. WSPIERANIE RODZINY W JEJ ROZWOJU I FUNKCJACH SPOŁECZNYCH  

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Kącik dla Rodziców – porady, ulotki, foldery. 
2) Korzystanie z bogatej oferty Białostockiej Akademii Rodziny –  zamieszczanie informacji i ulotek na 

tablicy ogłoszeń. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w  Białymstoku 

2) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III 
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ  
W PRZEDSZKOLU, nr WND-RPPD.03.01.01-20-0236/17. 

3) Celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci poprzez utworzenie 
nowych oddziałów dla dzieci 3 i 4 letnich oraz zniwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci, 
a także udoskonalenie umiejętności  nauczycieli w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji wychowawczych  rodziców. 

4) Do przedszkola z uśmiechem – program adaptacji dzieci trzyletnich rozpoczynających edukację 
przedszkolną. 
Źródło – program integracyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców itd. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Spotkania interdyscyplinarne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Spotkanie z rodzicami – „Dojrzałość szkolna”. 
2) Konsultacje dla rodziców raz w miesiącu. 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  
1) Opracowano i wdrożono Program Współpracy z Rodzicami. 
2) Zorganizowanie Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. 
3) Konsultacje, zebrania, spotkania ze specjalistami. 
4) Współpraca z MOPR, PPP. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Wyjście do kawiarni Bella Vita dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami i rodzeństwem. 
2) Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców. 
3) Przekazanie rodzicom (przy okazji zebrania grupowego) artykułu pt.: ,,Planowanie posiłków dla 

dzieci w wieku przedszkolnym”. 
4) ,,Koszyczek pomysłów” – ćwiczenia i zadania dla dzieci do zrobienia w domu wspólnie  

z rodzicami lub dziadkami. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja planu współpracy z rodziną i środowiskiem. 
2) Kultywowanie świąt i uroczystości o charakterze rodzinnym. 
3) Organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji (logopedycznych, psychologicznych) dla rodziców na 

terenie przedszkola. 
4) Dyżury konsultacyjne nauczycielek i rodziców w grupach. 
5) Refundacja obiadów dzieciom z rodzin ubogich – we współpracy z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Zorganizowanie w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
2) Zorganizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku 
1) Program działań wychowawczych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku: prelekcje specjalistów, 

konsultacje indywidualne z pedagogiem, psychologiem, logopedą. 
2) Program adaptacyjny „Witamy w przedszkolu”. 
3) Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka. 
4) Współpraca z MOPR . 
5) Akcja charytatywna „Góra grosza”. 
6) Udział w akcjach UNICEF: ,,Prezent bez pudła”, ,,Łańcuch Przyjaźni”. 
7) Zaangażowanie rodziców do wyszukania i przygotowania dzieci do konkursu recytatorskiego. 
8) Spotkanie dzieci z przedstawicielami rodziców ciekawych zawodów: lekarz, policjant, pielęgniarka, 

chemik. 
9) Zorganizowanie kiermaszu świątecznego. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej  
w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć otwartych rodzicom. 
2) Organizacja 2 pikników integracyjnych z udziałem rodzin wychowanków przedszkola. 
3) Organizacja uroczystości przedszkolnych wynikających z kalendarza przedszkolnego. 
4) Organizacja konsultacji ze specjalistami na temat funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego  

w grupie integracyjnej. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Porady dla rodzica. 
2) Konsultacje z wychowawcą. 
3) Spotkania ze specjalistami z poradni PPP. 

 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Konsultacje psychologiczno-pedagogiczno- logopedyczne na terenie przedszkola. 
2) Pedagogizacja rodziców. 
3) Zebrania z rodzicami, warsztaty, zajęcia otwarte, festyny. 
4) Konsultacje indywidualne. 
5) Kąciki dla rodziców, materiały informacyjne, broszury, ulotki, udostępnianie kontaktów  

z instytucjami pomocowymi. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) „Wychowujmy razem” – realizacja autorskiego Programu współpracy przedszkola z rodzicami. 
2) Pedagogizacja rodziców: zamieszczanie artykułów na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców oraz  

w przedszkolnej gazetce „Fantazyjce”, zorganizowanie prelekcji dla rodziców pt „Przygotowanie 
dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz „Gadki – proste rozmowy o trudnych sprawach ”. 

3) Zgłoszenie wybranych rodzin do akcji „Szlachetna paczka”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Współpraca z PPP. 
2) Współpraca ze Stowarzyszeniem „Droga”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 

1) Włączenie rodziców do aktywności wychowawczo-edukacyjnej poprzez czynne uczestnictwo  
w realizacji projektów i programów „Cała Polska czyta Dzieciom”, „Pani Ząbek”, „Różne zawody”, 
„Historia Farmacji”, „Zaczarowane lekarstwa”, „Szlachetna Paczka’, „Zbiórka dla Burka”. 

2) Organizowanie konkursów kierowanych do rodziców: „Kolory jesieni”, „Najpiękniejsza kartka 
świąteczna”, Cud z piernika”, „Rodzinny Turniej Szachowy”, „Rodzinna Olimpijka”. 

3) Konsultacje z logopedą przez cały rok. 
4) Współdziałanie z MOPR (w ramach niebieskiej karty). 
5) Indywidualne wsparcie rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze. 
6) Propagowanie działań Białostockiej Akademii Rodziny i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

Nr 2 w Białymstoku. 
7) Organizacja zajęć otwartych dla rodziców wraz z prelekcjami i warsztatami. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”  
w Białymstoku 
1) Spotkanie dla rodziców z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2  

w Białymstoku – przedstawienie sposobu wspomagania rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości 
szkolnej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Spotkania adaptacyjne rodziców i dzieci nowoprzyjętych. 
2) Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci, doraźna pomoc wychowawcza. 
3) Pedagogizacja rodziców poprzez udostępnianie literatury psychologiczno-pedagogicznej. 
4) Włączanie rodziców w szeroko pojętą działalność przedszkola. 
5) Wsparcie rodziców we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku: 
1) Mamo tato wolę wodę. 
2) Czyste powietrze wokół nas. 
3) Cała Polska czyta dzieciom. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola. 
2) Systematyczna obserwacja dzieci i informowanie rodziców o postępach, zaburzeniach w rozwoju 

dzieci. 
3) Udzielanie informacji rodzicom, gdzie mogą uzyskać poszerzoną diagnozę, terapię dzieci, gdy tego 

potrzebują. 
4) Prowadzenie pogadanek dla rodziców dotyczących rozwoju dziecka i funkcjonowania  

w przedszkolu. 
5) Organizowanie badań przesiewowych we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

Nr 1 w Białymstoku. 
6) Współpraca z MOPRem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 im. Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Prelekcje organizowane na terenie przedszkola, oraz uroczystości rodzinne – wielopokoleniowe. 
2) Zorganizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci. 
3) Zajęcia otwarte, spotkania okolicznościowe, warsztaty dla rodziców. 
4) Włączanie rodziców do realizacji innowacji pedagogicznej „Kim będziemy gdy dorośniemy” 

(ciekawe zawody). 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Cykl spotkań z terapeutą dziecięcym, dla rodziców i kadry pedagogicznej; „Sposoby postepowania 

i pracy z dzieckiem trudnym wychowawczo”. 
2) „Karta Praw Dziecka” – realizacja tematyki z rodzicami i dziećmi. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 42 „Niezapominajka”  
1)  Realizowanie programu adaptacyjnego „Będę przedszkolakiem” . 
2)  Współpraca z MOPR, Poradnią PP Nr 2. 
3)  Konsultacje indywidualne z nauczycielami. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2. 
2) Współpraca Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ,,ALTER”. 
3) Współpraca z MOPR. 
4) Systematyczna obserwacja, analiza i diagnoza zagrożeń w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie wśród wychowanków. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR, Kuratorem Sądowym w zakresie opieki nad rodzinami wymagającymi 

wsparcia. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Organizacja konsultacji ze specjalistami (pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej 

m.in. z logopedą). 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku 
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
2) Konsultacje, zebrania, spotkania ze specjalistami. 
3) Uroczystości i warsztaty z udziałem rodziców. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z USMIECHEM” w Białymstoku 
1) Realizacja programu wychowawczego. 
2) Prelekcje specjalistów na terenie przedszkola. 

3) Pedagogizacja rodziców poprzez zamieszczanie materiałów na stronie internetowej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Program adaptacyjny „Przedszkolak nie płacze”. 
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2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku – konsultacje dla 
rodziców ze specjalistami. 

3) Indywidulane konsultacje dla rodziców z nauczycielkami. 
4) Biuletyny na stronie internetowej przedszkola. 
5) Akcje charytatywne: „Pomóżmy innym godnie przeżyć święta”, „Bliżej pieska”. 
6) Systematycznie aktualizowana strona internetowa i facebook. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Realizacja programu adaptacyjnego „Jestem przedszkolakiem”. 
2) Spotkania grupowe. 
3) Zajęcia otwarte dla rodziców. 
4) Konsultacje indywidualne z nauczycielkami i specjalistami. 
5) Prowadzenie „Kącika dla Rodzica” w formie porad i informacji. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Program współpracy z rodzicami „Przedszkole drugim domem jest’.’ 

 
Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 
1) Program działań ukierunkowanych na pedagogizację rodziców, wsparcie rodziny w jej funkcjach 

wychowawczych. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Cykl zajęć otwartych i imprez integracyjnych wzmacniających rolę rodziców jako pierwszych 

wychowanków swojego dziecka, dni adaptacyjne, festyny rodzinne, rodzinne warsztaty  
o tradycjach świątecznych.  

 
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku: 
1) Spotkania z psychologiem. 
2) Zespół Interdyscyplinarny (Niebieska karta). 
3) Współpraca MOPR. 
4) Prelekcje przedstawiciela Centrum ochrony dziecka i rodziny. 
5) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
6) Zajęcia terapeutyczne i logopedyczne w placówce. 
7) Programy: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Strażnicy uśmiechu”, „Chronimy dzieci”. 
8) Procedura współpracy z rodzicami. 
9) Konsultacje i rozmowy indywidualne nauczyciel-rodzic. 
10) Warsztaty dla Rodziców –„Terapia ręki”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców. 
2) Zajęcia otwarte dla rodziców. 
3) Konsultacje, zebrania. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Realizacja planu współpracy z rodziną i środowiskiem. 
2) Kultywowanie świąt i uroczystości o charakterze rodzinnym. 
3) Organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji (logopedycznych, psychologicznych) dla rodziców na 

terenie przedszkola. 
4) Dyżury konsultacyjne nauczycielek i rodziców w grupach. 
5) Refundacja obiadów dzieciom z rodzin ubogich – we współpracy z MOPR. 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Realizacja projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają świat” – konsultacje z psychologiem, 

terapeutą, logopedą. 
2) Objęcie potrzebujących dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, konsultacje dla rodziców, 

udzielanie wskazówek do pracy z dziećmi w domu. 
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3) Organizowanie warsztatów dla rodziców w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają 
świat”. 

4) Rozmowy z rodzicami, udział rodziców w zajęciach otwartych, w imprezach wewnątrzgrupowych 
i ogólnoprzedszkolnych. 

5) Konsultacje nauczycieli z rodzicami. 
6) Zorganizowanie spotkań i konsultacji z psychologiem, pedagogiem i logopedą. 
7) Zorganizowanie konkursu „Razem z mamą i tatą”. 
8) Zorganizowanie wojewódzkiego konkursu wokalno-recytatorskiego „Mój dom – moja rodzina”. 
9) Pedagogizacja rodziców. 
10) Zorganizowanie warsztatów dla rodziców. 
11) Zorganizowanie dni adaptacyjnych dla dzieci i rodziców dzieci nowoprzyjętych. 
12) Kącik rodzica przy salach z ciekawymi artykułami, linkami stron www. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z rodzicami dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Organizacja konsultacji ze specjalistami. 
2) „Jestem przedszkolakiem” – program adaptacyjny. 
3) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców oraz zajęć pokazowych. 
4) Festyny i uroczystości rodzinne na terenie przedszkola (dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny). 
5) Prelekcja – „Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole”. 
6) Organizacja szkoleń dla rodziców w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

UE. 
7) Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola, współdecydowanie w sprawach dotyczących dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Samorządowego Nr 76 „Na Zielonych 

Wzgórzach” w Białymstoku. 
2) Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Realizacja programów autorskich „Adaptacja dzieci do przedszkola” „Program pedagogizacji 

rodziców” – udział rodziców i dzieci. 
2) Udział rodziców w konsultacjach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
3) Udział rodziców w prelekcjach specjalistów oraz dyżurach organizowanych na terenie placówki  

we współpracy z PPP Nr 1 w Białymstoku. 
4) Porady dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, udzielane przez specjalistów 

z MOPR (udział koordynatora przedszkola w spotkaniach konsultacyjnych zespołu z udziałem 
Policji i pracowników MOPR ). 

5) Współpraca z MOPR – decyzje o wsparciu w ramach dożywiania dzieci (2 dzieci). 
6) Wspieranie rodzin wielodzietnych w ramach BKRD (zniżki w opłatach 31dzieci ).  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Organizacja konsultacji indywidualnych nauczycielek z rodzicami.  
2) Wysyłanie materiałów edukacyjnych rodzicom z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 
3) Organizowanie na terenie placówki konsultacji z psychologiem i pedagogiem. 
4) Informacja o stopniu przygotowania dziecka do edukacji szkolnej i wspólne opracowywanie 

działań zmierzających do osiągniecia jak najlepszych efektów. 
5) We współpracy z rodzicami podejmowanie decyzji o skierowaniu dziecka na badania w poradni. 
6) Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka  

w przedszkolu. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
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3) Współpraca z Poradnią „Rozwiń skrzydła”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku 
1) Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Zorganizowanie cyklu spotkań „Szkoła dla Rodziców” prowadzonych przez pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. 
3) Konsultacje indywidualne z nauczycielami i specjalistami. 
4) Strona internetowa, tablica ogłoszeń dla rodziców: artykuły i wiadomości z zakresu pomocy 

doraźnej. 
5) Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych i prognostycznych. 
6) Wyrównywanie szans rozwojowych poprzez prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi 

wymagającymi wsparcia. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku  
1) Udział rodziców i dzieci w warsztatach wychowawczych dla rodziców. 
2) Spotkania ze specjalistami – logopedą. 
3) Konsultacje indywidualne dla rodziców z dyrektorem, nauczycielkami. 
4) Współpraca z MOPR, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
5) Uczestniczenie i aktywne włączanie się w przygotowania uroczystości, imprezy, wyjazdy  

i wycieczki oraz udział w licznych akcjach charytatywnych. 
6) Organizowanie zajęć otwartych w grupach. 
7) Dni otwarte dla rodziców i dzieci zainteresowanych rozpoczęciem edukacji przedszkolnej w naszej 

placówce. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 
1) Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Etyka nie tylko dla smyka”, kształtowały pożądane 

postawy moralno-etyczne. Realizacja tego projektu uwrażliwiła uczniów na takie wartości jak: 
dobro, wolność, sprawiedliwość, uczciwość, współpraca, odpowiedzialność, szacunek, empatia, 
tolerancja. 

2) Szkolny charytatywny „Konkurs na największa i najbardziej oryginalną pisankę”. 
3) Uczniowie: wykonali wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami wielkanocne pisanki. 
4) Kształtowali inwencję twórczą i fantazję w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych. 
5) Kultywowali tradycje rodzinne związane ze Świętami Wielkiej Nocy, integrowali się. 
6) Kiermasz wielkanocny. Uczniowie: podejmowali bezinteresownie działania na rzecz innych ludzi 

będących w trudnej sytuacji życiowej, kształcili umiejętność empatii, uczyli się kultywowania 
tradycji rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi, integrowali się. 

7) Uświadomienie dzieciom ich prawa do życia w szczęśliwej rodzinie bez przemocy i agresji, jak 
również doskonalenie artystycznej formy wyrazu myśli, marzeń, pragnień, autentycznych 
wydarzeń. 

8) Rodzice chcący dowiedzieć się o mechanizmach e-uzależnień, ich skutkach i sposobach 
zapobiegania uczestniczyli w prelekcji „Jak chronić dzieci przed e-uzależnieniami”, którą 
przeprowadziła psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 Justyna Soja-Sularz. 

9) Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR w sprawie sytuacji rodzinnych naszych 
uczniów: Współpracując z Zarządem Okręgowym PCK, organizacja 10 kompletów 
bożonarodzeniowych, które zostały przekazane dzieciom najbardziej potrzebującym. Nawiązanie 
współpracy z wolontariuszem Stowarzyszenia Wiosna na terenie szkoły, koordynowanie akcji 
Szlachetna Paczka. Zbiórka darów dla samotnej kobiety znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. 
Finał akcji został zwieńczony uroczystym spotkaniem, na którym dokonano podsumowania akcji. 
Na prośbę Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. W. Kikolskiego 
w Białymstoku w okresie bożonarodzeniowym zorganizowałyśmy wsparcie rzeczowe (w postaci 
słodyczy) dla wychowanków tej placówki. Na terenie szkoły zainicjowano akcję sprzedaży 
zakładek, cegiełek rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, która 
zwróciła się z prośbą o pomoc finansową na rzecz podopiecznego 17-letniego Bartka Chrzana, 
który pomimo dziecięcego porażenia mózgowego i operacji kręgosłupa nie rezygnuje  
z rehabilitacji wspomagającej jego rozwój.  
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10) Wykonywana praca nauczycieli była ściśle związana z utrzymywaniem ciągłego kontaktu  
z rodzicami wychowanków. Informowano rodziców o trudnościach dydaktycznych  
i emocjonalnych dzieci oraz starano się wyjaśnić przyczyny niepowodzeń szkolnych i negatywnego 
zachowania. Przedstawiano rodzicom propozycje rozwiązań problemów uczniów m.in. poprzez 
wskazówki pedagogiczne dotyczące wychowania dziecka oraz proponowanie literatury 
pedagogicznej. Udzielano również informacji na temat działalności placówek mających na celu 
pomoc dziecku.  
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Konsultacje z komunikacji dla rodziców. Zgodnie z zapotrzebowaniem organizujemy konsultacje 

dla rodziców dotyczące komunikacji z nastolatkiem, dzięki którym mogą poprawić się relacje 
rodziców z dziećmi. 

2) Prelekcje dla rodziców – wywiadówki profilaktyczne. Prelekcje dla rodziców mają na celu 
zapoznanie ich z potrzebami emocjonalnymi młodzieży oraz zagrożeniami, jakie niesie ze sobą 
współczesny świat. Dzięki nim rodzice lepiej rozumieją własne dzieci i wiedzą na jakie 
niebezpieczeństwa są narażone. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 85 w Białymstoku 
1) Prelekcje „Dojrzałość szkolna 6-latka”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku 
1) Opracowanie Planu Współpracy z rodzicami. 
2) Warsztaty dla dzieci i rodziców (kulinarne, świąteczne). 
3) Porady i konsultacje dla rodziców. 
4) Diagnoza wstępna sytuacji rodzinnej i bytowej we wrześniu każdego roku szkolnego. 
5) Udział rodziców w uroczystości ogólnoprzedszkolnych „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka", inne. 
6) Udział specjalisty w spotkaniach grupy roboczej z tytułu procedury NK. 
7) Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez zapraszanie do udziału w warsztatach  

i spotkaniach ze specjalistami, gazetki tematyczne. 
8) Realizacja projektu „Magiczna moc bajek" – moduły dotyczące ponadczasowych wartości jak: 

tolerancja, szacunek, zdrowie, przyjaźń, bezpieczeństwo. 
9) Zaangażowanie rodziców do projektu „Cała Polska czyta dzieciom" – rodzice czytają dzieciom  

w poszczególnych grupach. 
10) Festyn rodzinny – „Dam się wkręcić tylko w sport". 
11) Organizowanie we współpracy z rodzicami akcji charytatywnych. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku 
1) Konsultacje indywidualne dla rodziców z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą. 
2) Diagnoza sytuacji wychowawczej i socjalnej uczniów. 
3) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach. 
4) Organizowanie pomocy materialnej (np. dożywianie, stypendia). 
5) Pedagogizacja rodziców. 
6) Współpraca Zespołu z Sądem Rodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Realizacja programu z zakresu zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka pierwszej 

pomocy emocjonalnej”, „Strażnicy Uśmiechu”. Program „Wychowanie przez czytanie”, „Bieg po 
zdrowie” (program antynikotynowy), „Trzymaj formę”. 

2) Pedagogizacja rodziców. Udzielanie informacji na temat placówek wspierających dziecko  
i rodzinę.  

3) Udzielanie pomocy materialnej (rządowy program „Stypendium szkolne” dla uczniów 
pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialno-bytowej, zapewnienie uczniom obiadu  
w szkole poprzez udział w programie PAH „Pajacyk” we współpracy z Prawosławnym Ośrodkiem 
Miłosierdzia ELEOS, współpraca z MOPR. 
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Prelekcje dla rodziców nt. emocji, samotnego rodzicielstwa, relacji w rodzinie. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Szkolenia w ramach pedagogizacji rodziców. 
2) Realizacja grantów wspierających rodzinę. 
3) Organizowanie pomocy materialnej. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (Sąd Rodzinny  

i Nieletnich, Stowarzyszenie Droga, „Szlachetna paczka”, ELEOS, Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie, Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie). 

2) Organizacja pomocy materialnej uczniom. 
3) Współpraca ze Stowarzyszeniem Wiosna, udział uczniów i rodziców w projekcie „Akademia 

Przyszłości”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza 
1) Opieka pedagoga szkolnego. 
2) Udział pedagoga lub innego nauczyciela w procedurze „Niebieska karta”. 
3) Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę (np. Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, Klanza, MOPR, Kuratorzy sądowi). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1) Prelekcje i pogadanki dla rodziców np. „Relacje rodzic-szkoła w kontekście współpracy  

i wspomagania rozwoju dziecka”. 
2) Wsparcie rodzin z problemami ze strony pedagoga szkolnego. 
3) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z ośrodkiem Etap, Klanza. 
4) Udział pedagoga w pracach zespołu interdyscyplinarnego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
1) Angażowanie rodziców w życie szkoły. 
2) Organizowanie, zebrań, konsultacji, pogadanek ze specjalistami.  
3) Obejmowanie rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
4) Kierowanie rodziców do instytucji świadczących pomoc dziecku i jego rodzinie. 
5) Współpraca w realizacji zadań wychowawczych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) W roku 2019 rodzice naszych uczniów mieli możliwość uczestniczenia w „Dniach Otwartych". 
2) Na bieżąco prowadzone były konsultacje z pedagogiem i psychologiem, doradcą zawodowym. 
3) Pedagog szkolny brał udział w pracach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta 

Białystok w sprawie „Niebieskich Kart”. 
4) Założono 4 Niebieskie Karty. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców – komunikacja z nastolatkiem. 
2) Prelekcje dla rodziców – wywiadówki profilaktyczne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  
w Białymstoku  
1) Organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. 

2) Organizacja Dnia Otwartego w szkole – poinformowanie rodziców uczniów przyszłych klas 
pierwszych o organizacji nauczania dzieci, w tym uczniów niepełnosprawnych w naszej szkole,  

o stosowanych metodach, formach pracy oraz o rodzaju wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego. 
3) Konsultacje z nauczycielami i specjalistami w szkole. 
4) Indywidualne spotkania z zespołem specjalistów oraz zebrania klasowych zespołów  

ds. specjalnych potrzeb ucznia. 
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5) Udzielanie porad rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów, pomocy w pozyskiwaniu 
sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy materialnej, informacji dotyczących dalszego kształcenia 
dzieci, informowanie rodziców o różnych placówkach, stowarzyszeniach działających na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. 

6) Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, rozwiązywanie problemów związanych  
z jego wychowaniem. 

7) Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców. 
8) Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów dziecka 

niepełnosprawnego i jego rodziny:  

 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego – udział w kursach, szkoleniach. 

 Centrum Edukacji Nauczycieli – udział w kursach i szkoleniach. 

 Terapeutyczne Przedszkole Niepubliczne „Mali Podróżnicy”, Punkt Przedszkolny „Nasze 
Przedszkole”, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Barwny Świat” i Szkoła Podstawowa  
„Barwny Świat” – spotkania i konsultacje. 

 Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu – 
konsultacje. 

 Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 
,,Decybelek” – konsultacje, wspólne działania na rzecz dzieci z wadami słuchu . 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku – diagnoza, porady, konsultacje 
dla nauczycieli i rodziców. 

 Stowarzyszenie ,,Droga”. 

 MOPR. 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku: 
1) Organizacja pogadanek i prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy, wspieranie  

i motywowania dzieci w ramach „Wtorkowych debat dla rodziców”. 
2) Propagowanie zajęć i spotkań w ramach „Akademii Rodziny”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Program skierowany do uczniów „Program dla szkół” (dotyczący warzyw, owoców i mleka dla 

uczniów). 
2) Współpraca z MOPR – obiady bezdecyzyjne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 specjalna w Białymstoku 
1) Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i rodziców. 
2) Stypendia szkolne. 
3) Dofinansowanie podręczników. 
4) Organizacja dożywiania w szkole. 
5) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
6) Pedagogizacja rodziców. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Uwzględnienie w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły problematyki rodzinnej. 
2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów i udzielanie wsparcia rodzinom. 
3) Rozpoznawanie warunków socjalnych uczniów. 
4) Opieka nad rodzinami patologicznymi i niewydolnymi wychowawczo.  
5) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
6) Organizowanie pomocy materialnej uczniom potrzebującym wsparcia finansowego, poprzez  

np. paczki, stypendia itp. 
7) Pedagogizacja rodziców: rozmowy indywidualne, konsultacje, prelekcje, prezentacje 

multimedialne, ulotki, itp. 
8) Wspomaganie wychowawcze szkoły przez kuratorów sądowych oraz pracowników innych 

organizacji i instytucji. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Konsultacje pedagoga i psychologa z rodzicami uczniów – psychoedukacja. 
2) Organizacja prelekcji dla rodziców. 
3) Współpraca z poradniami specjalistycznymi. 
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Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku : 
1) Realizacja programu „Szkoła dla rodziców”. 
2) Porady i konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
4) Współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi na terenie osiedla Białostoczek. 
5) Realizacja programu „Akademia Przyszłości”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Pedagogizacja rodziców (prelekcje, warsztaty). 
2) Uroczystości i imprezy organizowane wspólnie z rodzicami. 
3) Konsultacje. 
4) Udostępnienie rodzicom zbiorów biblioteki szkolnej i dokumentów szkolnych. 
5) Innowacja pedagogiczna „Z książką przez życie”. 
6) Zajęcia otwarte. 
7) Dni otwarte szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Stypendia szkolne. 
2) Dzień sportu i rodziny. 
3) Realizacja programu „Strażnicy uśmiechu”. 
4) Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”. 
5) Organizacja Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Pomoc indywidualna rodzinom wymagającym wsparcia. 
2) Poradnictwo dla rodziców mających problemy wychowawcze, społeczne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 1, 

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Stowarzyszenie Klanza, MOPR, MONAR, ELEOS Prawosławny 
Ośrodek Miłosierdzia itp.). 

2) Poradnictwo, konsultacje. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli na terenie szkoły  

i w formie zdalnej. 
2) Informowanie rodziców o instytucjach i placówkach wspomagających rodzinę. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego. 
2) Konsultacje nauczycieli w ramach Dni Otwartych szkoły. 
3) Diagnoza wstępna sytuacji rodzinnej i bytowej we wrześniu 2019. 
4) Akcja „Kartka Świąteczna z podziękowaniami dla osób dbających o nasze bezpieczeństwo”.  
5) Pierwszy dzień wiosny.  
6) Akcja „Spraw Radość Sobie i Innym”.  
7) Diagnoza środowiska szkolnego związana z opracowaniem Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego szkoły. 
8) Analiza sytuacji wychowawczej szkoły podczas spotkań Zespołu Wychowawczego. 
9) Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych poprzez zapraszanie do udziału  

w spotkaniach Zespołu Wychowawczego, prelekcje i spotkania o tematyce profilaktycznej, 
konsultacje indywidualne. 

10) Działania informacyjne – dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat skutków zachowań 
ryzykownych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, prelekcje, warsztaty. 

11) Organizacja klasowych Dni Rodziny.  
12) Warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne dla rodziców i dzieci.  
13) Działania edukacyjne – uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych – zajęcia 

lekcyjne, zajęcia z wychowawcą, wycieczki, ogniska, wyjścia na warsztaty poza teren szkoły. 
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14) Konsultacje dla rodziców na terenie szkoły prowadzone przez pedagogów i psychologów z PPP  
Nr 1 w Białymstoku. 

15) Diagnoza ryzyka dysleksji, diagnoza w ramach programu „Widzę", „Słyszę". 
16) Działania alternatywne – szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie pasji i zainteresowań 

poprzez możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach (również o tematyce profilaktycznej). 
17) Promowanie Szkolnego Systemu Wartości. 
18) Dzień Walki z Otyłością dzieci i młodzieży, kiermasz zdrowych przekąsek. 
19) Ogólnopolska akcja „Śniadanie daje MOC”.  
20) Dzień życzliwości.  
21) Dzień Pluszowego Misia.  
22) Obchody 30 rocznicy Uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.  
23) Opatrunek Na Ratunek. 
24) Realizowanie programów promujących zdrowy styl życia: 

- Żyj smacznie i zdrowo. 
- Zachowaj równowagę. 
- Trzymaj formę. 
- Dobrze jemy ze szkołą na widelcu. 
- Pięć porcji zdrowia. 
- Erasmus + „Mądrość i zdrowie największym bogactwem”. 
- Śniadaniówka pełna zdrowia. 
- Narodowe Czytanie. 
- „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować projekt?". 
 - Śniadanie daje moc. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Realizacja Programu Wychowawczego-Profilaktycznego. 
2) Realizacja programu „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Cyfrowobezpieczni”. 
3) Organizacja Szkolnego dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego: organizowanie pogadanek, projekcja 

filmów, zabawy edukacyjne promujące bezpieczeństwo w sieci. 
4) Warsztaty rodziców z dziećmi: wykonywanie ozdób świątecznych, wspólne zabawy ruchowe. 
5) Spotkania ze specjalistami (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja) jako forma 

wspierania rodziców – kształtowanie kompetencji wychowawczych.  
6) Organizacja Rodzinnego Pikniku Sportowego.  
7) Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie. 
8) Umieszczanie informacji w gablotach, stronie internetowej szkoły dotyczących instytucji 

wspierających rodzinę, jak też w gablocie pedagoga szkolnego, przekazywanie informacji podczas 
spotkań indywidualnych. 

9) Udział pedagoga w grupach roboczych MOPR oraz okresowej analizie funkcjonowania rodziny  
w Stowarzyszeniu „Droga”. 

10) Podczas dnia otwartego szkoły zorganizowanie zabaw integrujących rodzinę. 
11) Włączenie potrzebujących rodzin do programów: Caritas „Skrzydła” oraz „Szlachetna paczka”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Organizacja prelekcji dla rodziców. 
2) Spotkania indywidualne, konsultacje. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku  
1) Organizacja warsztatów dla rodziców. 
2) Organizacja ,,zielonej szkoły” i kolonii letnich w Szklarskiej Porębie. 
3) Konsultacje i poradnictwo dla rodziców. 
4) Angażowanie rodziców w działania prospołeczne i akcje charytatywne organizowane przez 

Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu” przy SP Nr 44. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku 
1) Włączanie i integrowanie rodziców w życie szkoły np.: udział rodziców w przedstawieniach 

teatralnych, w jury konkursów, wspólne organizowanie imprez i wydarzeń szkolnych np. Wigilia, 
„Cała Polska czyta dzieciom”, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Piknik Rodzinny, Dzień Matki. 
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2) Spotkania ze specjalistami adekwatnie do zgłaszanych potrzeb. 
3) Konsultacje pedagoga i psychologa – wspieranie rodziny w funkcjach wychowawczych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Wolontariat uczniowski wspierający uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I-III oraz ich 

rodziny. 
2) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  
w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Akademia Przyszłości” – Stowarzyszenie „WIOSNA”. 
2) Udział w programie „Wychowawca Podwórkowy”. 
3) Udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkolne koła wolontariatu. 
4) Realizacja w szkole przez psychologa warsztatów dla rodziców doskonalących umiejętności 

wychowawcze. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Prowadzenie Grup Wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera. 
2) Organizowanie prelekcji prowadzonych przez pracowników PPP. 
3) Konsultacje z psychologiem, pedagogiem, terapeutami. 
4) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowania. 
2) Organizacja warsztatów, prelekcji dla rodziców. 
3) Organizowanie dla rodzin uczniów konkursów plastycznych, muzycznych, artystycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
5) Warsztaty dla rodziców organizowane przez pedagogów, psychologa szkolnego i doradcę 

zawodowego. 
6) Dni otwarte dla rodziców w szkole. 
7) Zebrania z rodzicami. 
8) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Prelekcje i prezentacje multimedialne na zebraniach z rodzicami. 
2) Stypendia. 
3) Wyprawka szkolna. 
4) Akcje charytatywne. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców organizowane przez pedagogów, psychologa szkolnego i doradcę 

zawodowego. 
2) Dni otwarte dla rodziców w szkole. 
3) Zebrania z rodzicami. 
4) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły. 

 
III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w formie indywidualnych spotkań. 
2) Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami.  
3) Współpraca z placówkami specjalistycznymi, wspierającymi rodziców i uczniów. 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
6) Wspieranie rodziny poprzez regularne spotkania wychowawców i dyrekcji szkoły z rodzicami. 
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7) Zorganizowanie Dnia Otwartego dla rodziców – możliwość spotkania się z nauczycielami oraz 
uzyskania, otrzymania informacji o postępach w nauce dziecka. 

8) Prelekcje dla rodziców w ramach prowadzenia akcji pedagogizacyjnej na następujące tematy: 
„Bezpieczny w Internet”, ,,Stres pod kontrolą”. 

9) Udział rodziców w Radzie Liceum- ma decydujący wpływ na rozwój i kształtowanie rozwoju dzieci. 
10) Udział rodziców w turniejach piłki siatkowej „Turniej Mikołajkowy”. 

 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku  
1) Udzielanie porad i konsultacji psychologiczno-pedagogicznych wspierających rodziców 

w wypełnianiu podstawowych funkcji wychowawczych. 
 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Realizacja zadań Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
2) Organizowanie wywiadówek profilaktycznych dla rodziców. 
3) Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców i uczniów. 
4) Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę w jej funkcjach wychowawczych 

i opiekuńczych. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Wywiadówki profilaktyczne. 
2) Konsultacje i porady udzielane przez pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli oraz 

doradcę zawodowego. 
3) Udzielanie informacji o procedurach związanych z ubieganiem się o stypendia i zasiłki szkolne 

oraz dofinansowanie obiadów. 
4) Prowadzenie procedur związanych z dofinansowaniem podręczników dla uczniów z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 
5) Współpraca z rodzicami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom. 
6) Opracowywanie i aktualizacja informacji na stronie www szkoły o bezpieczeństwie młodzieży, 

instytucjach udzielających pomocy rodzinie. 
 
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Realizacja zadań pedagoga szkolnego i wychowawców klas. 
2) Kierowanie rodziców do instytucji wspierających pracę szkoły m.in. poradni. 
 
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) KONSULTACJE DLA RODZICÓW – dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli uczących  

i pracujących w szkole specjalistów (m.in. rodzinne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne). 
2) Pedagogizacja rodziców. 
3) Realizacja zajęć edukacyjno-informacyjnych dla rodziców uczniów XI LO: 4.06.19 r. godz. 16:30 

szkolenie ZDPW oraz dla chętnych nauczycieli i rodziców: „Dorosły – dobrym coachem w życiu 
nastolatka – elementy psychologii pozytywnej w edukacji i wychowaniu”. Prowadzący Artur 
Brzeziński – psychoterapeuta. 27.11.19 r. „Stres przed maturą – stres pod kontrolą, czyli 
przedmaturalny zawrót głowy u rodziców” (spotkanie prowadzone przez pedagoga XI LO) – 
rodzice klas III. 27.11.19 r. „Moje dziecko – przyszły pracownik. Rola rodzica w planowaniu drogi 
zawodowej” (spotkanie prowadzone przez pedagoga XI LO) – rodzice klas III. 

4) Ponadto KONSULTACJE DLA RODZICÓW – zarówno dyrekcji szkoły, wychowawców klas, 
nauczycieli uczących i pracjących w szkole specjalistów. 

5) Komunikacja z rodzicami i bieżący przepływ informacji przez dziennik elektroniczny. 
6) Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 
 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Zebrania rodziców. 
2) Konsultacje indywidualne. 
3) Kierowanie rodziców do instytucji wspomagających rodzinę. 
4) Udział pedagogów w Zespołach Interdyscyplinarnych. 
5) Współpraca z kuratorami zawodowymi. 
6) Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi rodzinę. 
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku  
1) Comiesięczne konsultacje dla rodziców. 
2) Prelekcje dla rodziców podczas zebrań prowadzone przez wychowawców klas. 
3) Konsultacje, porady i rozmowy indywidualne. 
4) Wywiadówka profilaktyczna „Przyczyny uzależnień, niebezpieczeństwa wynikające z zażywania 

narkotyków, dopalaczy, leków itp.”. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Konsultacje i porady dla rodziców uczniów i wychowanków internatu. 
2) Upowszechnianie na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego informacji na temat warsztatów i szkoleń dla rodziców. 
3) Prelekcje dla rodziców podczas zebrań. 
4) Dni otwarte szkoły. 
5) Organizacja pomocy materialnej uczniom i wychowankom internatu znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. 
6) Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i wychowanków internatu, wskazywanie 

i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 
7) Udział w zespołach ds. oceny funkcjonowania uczniów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
8) Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę: Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, MOPS, GOPS, Ośrodek Profilaktyki i Terapii „Etap”, Sąd 
Rejonowy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Departament Edukacji Urzędu Miejskiego, Centrum 
Ochrony Dziecka i Rodziny, PCK. 

 
Zespół Szkół Nr 15 przy UDSK w Białymstoku 
1) Dzień Rodziny. 
2) Rodzice podczas odrabiania lekcji. 
3) Planszowanie-spotkanie z grami planszowymi. 
4) Tydzień dziecka w Białymstoku. 
 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Praca indywidualna z uczniami i ich rodzicami. 
2) Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę, kierowanie rodzin na konsultacje i terapię. 

Zespół Szkół Zawodnych Nr 5 w Białymstoku  
1) Program wychowawco-profilaktyczny. 
2) Program pedagogizacji rodziców na zebraniach oraz spotkania indywidualne. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Udział w Konkursie wiedzy o rodzinie pt. „Rodzina-dawniej i dziś” organizowanym przez ZSG 

w Białymstoku – uczennica klasy 1 Tgb zajęła II miejsce. 
2) Realizacja programu edukacyjnego „Stres pod kontrolą”, skierowanego do maturzystów i ich 

rodziców, warsztaty dla uczniów, warsztaty dla rodziców. 
3) Spotkania zespołu wspierającego składającego się z nauczycieli i specjalistów, rodziców uczniów 

w sprawie analizy sytuacji edukacyjnej uczniów z orzeczeniami poradni PP. 
4) Zebrania Komisji Wychowawczych z udziałem rodziców celem poprawienia sytuacji 

wychowawczo-opiekuńczej ucznia. 
5) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 
6) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
7) Monitorowanie realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 
8) Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 
9) Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Porady, konsultacje trudności dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych, kierowanie do 

specjalistycznej pomocy, konsultacje z pracownikami PPP Nr 2, CPD Klanza, Etap, OIK, in., 
diagnoza trudności, współpraca z MOPR, kuratorami. 

2) Wsparcie materialne – pomoc stypendialna, m.in. Caritas, dofinansowanie dożywiania, paczki 
świąteczne – PCK, pomoc doraźna – akcje charytatywne na terenie szkoły, pomoc żywnościowa – 
Caritas, in. 

3) Monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie w ramach procedury „Niebieska karta”, wsparcie 
rodziny poprzez poszukiwanie najlepszych rozwiązań przez członków Zespołu 
interdyscyplinarnego (we współpracy z rodziną). 

4) Współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi, asystentami rodziny, organizacja pomocy 
dziecku na terenie szkoły (indywidualizacja podejścia dydaktycznego i wychowawczego). 

5) Pedagogizacja rodziców – w zakresie obszarów wyznaczonych poprzez przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb w tym zakresie („Uzależnienia – czy moje dziecko również?”). 

6) Pomoc rodzicom w świadomym wyborze drogi kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej – 
wsparcie dziecka (realizacja programu „Zaplanuj karierę we współpracy z PPP Nr 2). 

7) Organizacja zajęć sportowych, artystycznych, Szkolnego Koła Caritas – zagospodarowanie czasu 
wolnego uczniów. 

 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) „Stres pod kontrolą” – program cykliczny, realizowany w ciągu 1 roku szkolnego, ma na celu 

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i osobistym. 
2) Wtorkowe dyżury – nauczyciel dla rodziców. Konsultacje dla rodzin. 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) PIKNIK – „Świętojańskie rozgrywki sportowe i zawodowe” – integracja społeczności szkolnej 

z lokalną.  
2) Pedagogizacja Rodziców, wywiadówki profilaktyczne – działania wynikające z realizacji 

programów – „Rozpoznawanie współczesnych zagrożeń i zapobieganie niebezpiecznym 
zachowaniom dorastającej młodzieży”. 

3) „Dopalacze, narkotyki – dlaczego są tak niebezpieczne”, ,,Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po 
substancje psychoaktywne”, „Stras pod kontrolą” – Przedmaturalny zawrót głowy u Rodziców, 
czyli jak sobie poradzić przed maturą. 

4) „Ars, czyli jak dbać o miłość – zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanym z używaniem 
substancji psychoaktywnych: alkoholu, nikotyny, narkotyków”. 

5) Program stypendialny- socjalny; Wyprawka szkolna (bezpłatne podręczniki); praca w zespołach 
interdyscyplinarnych – „Niebieska karta”. 

6) Realizacje działań wynikających z realizacji grantowego projektu „Z Rodziną Inaczej”, rozmowy 
indywidualne z uczniami będącymi w trudnej sytuacji rodzinnej, rozmowy z rodzicami, 
pedagogizacja, konsultacje, porady; współpraca z asystentami rodziny, kuratorami rodzinnymi, 
opiekunami prawnymi dziecka, wychowawcami Domów Dziecka, pracownikami Pieczy 
Zastępczej, organizowanie zabawy w Centrum Kręgielnia, integracja społeczności, udział rodziców 
w akademiach, wigilii szkolnej i innych uroczystościach na terenie szkoły. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku: 
1) Comiesięczne konsultacje dla rodziców. 
2) Prelekcje dla rodziców podczas zebrań prowadzone przez wychowawców klas. 
3) Konsultacje, porady i rozmowy indywidualne. 
4) Wywiadówka profilaktyczna – „Przyczyny uzależnień, niebezpieczeństwa wynikające z zażywania 

narkotyków, dopalaczy, leków itp.” 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Udział pedagoga lub psychologa szkolnego w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych. 
2) Szkolenie dla rodziców z profilaktyki uzależnień. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Pełna diagnoza środowiska rodzinnego każdego z uczniów, projektowanie i prowadzenia zajęć 

indywidualnych oraz grupowych mających na celu naukę radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
w domu rodzinnym, wywiadówki szkolne, Dni Otwarte, konsultacje z pedagogiem/psychologiem, 
wywiadówki i spotkania profilaktyczno-szkoleniowe mające na celu efektywniejszą współpracę 
z środowiskiem rodzinnym uczniów. 

 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Porady i konsultacje. 
2) Dzień Rodziny. 
3) Warsztaty rodzinne. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku w Białymstoku 
1) Festyn Rodzinny we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza. 
2) Organizacja „Dnia Babci i Dziadka” dla rodzin z osiedla Mickiewicza i pobliskich. 
3) Organizacja „Dnia Sportu”. 
4) Organizacja „Dnia Rodziny”. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
2) Warsztaty dla rodzin, rodziców oraz dzieci. 
3) Porady psychologa. 
4) Spotkania z placówkami oświatowymi Miasta Białegostoku i organizacjami pozarządowymi. 
5) Działalność strony internetowej Białostockiej Akademii Rodziny. 
6) Działalność punktu opieki nad dziećmi. 
7) Wyjścia Rodzinne na mecz Jagiellonii. 
8) Konkursy. 
9) Festyny rodzinne. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Realizacja działań w bieżącej pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupami, rozmowy indywidualne 

z rodzicami, porady wychowawcze. 
2) Edukacja pedagogiczna rodziców – prelekcja. 
3) Publikacja artykułów na stronie internetowej bursy. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku 
2) Zajęcia warsztatowe dla rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców”. 
2) Warsztaty dla rodziców na temat problemów okresu dorastania. 
3) Prelekcje i indywidualne konsultacje wychowawcze. 
4) Warsztaty dla rodziców na temat motywowania do nauki. 
5) Prelekcje nt.: „Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z trudnościami”, „Nie taki straszny stres”, 

„Adaptacja dziecka w nowym środowisku szkolnym i przedszkolnym”. 
 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami 
Emocjonalnymi w Białymstoku 
1) Grupa terapeutyczna 5-6 lat. 
2) Grupa terapeutyczna 7-8 lat. 
3) Grupa terapeutyczna 9-10 lat. 
4) Warsztaty dla rodziców i wychowawców III części. 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) Organizacja wielu imprez na rzecz rodziny (pikniki, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka itp.). 
2) Wspólne, rodzinne zajęcia artystyczne (np. plastyczne). 
3) Wspólne wyjazdy na zawody i turnieje. 
4) Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych: spotkania 

z psychologiem, pedagogiem, dietetykiem. 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
2) Realizacja programów terapeutycznych i psychoedukacyjnych: „Szkoła dla Rodziców 

i Wychowawców – część I”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – część II”, Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców – część III”, „Spokojnie, to tylko matura”, „ Spokojnie, to tylko stres”, 
„Motywacja kluczem do sukcesu.”, „Poznaj siebie, zanim zdecydujesz”. 

3) Realizacja prelekcji z elementami dyskusji i wykładów – szeroko pojęta psychoedukacja dotycząca 
m.in. etapów rozwoju rodziny, reakcji rodziny na sytuacje kryzysowe, podkreślanie roli spójnej, 
poprawnej komunikacji, znaczenia przekazu transgeneracyjnego dla funkcjonowania wszystkich 
członków rodziny itp. 

4) Realizacja warsztatów dla rodziców. 
5) Realizacja krótkoterminowej i długoterminowej terapii rodzin. 
6) Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz wspomaganie 

ich rodzin, obejmującej dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi (w tym z mutyzmem) 
i zaburzeniami społeczno-adaptacyjnymi. 

7) Dyżury pracowników PPP Nr 2 na terenie podopiecznych placówek. 
8) Stałe kontakty z pedagogami i psychologami szkolnymi mające na celu reagowanie PPP Nr 2 na 

zgłaszane potrzeby wsparcia ze strony rodziców. 
9) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości 

predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży (konsultacje, poradnictwo, diagnoza ze wskazaniami 
postdiagnostycznymi, praca z dzieckiem zdolnym). 

10) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży 
(zajęcia profilaktyczne, prelekcje, przygotowywanie materiałów informacyjno-szkoleniowych). 

11) Współpraca ze szkołami w rozpoznawaniu uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku  
1) Konsultacje ze specjalistami. 
2) Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców. 
3) Organizowanie rodzinnych warsztatów świątecznych „Magia Świąt”. 
4) Organizowanie Pikniku rodzinnego. 
5) Warsztaty dla rodziców z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną „Wspomaganie 

rodziny w jej funkcjach społecznych”. 
6) Zorganizowanie warsztatu dla rodziców we współpracy z Fundacją Pomóż im „Moc jest w Tobie”. 
7) Organizowanie spotkania z przedstawicielami instytucji wspomagając osoby niepełnosprawne 

i ich rodziny. 
8) Pomoc rodzicom w załatwianiu spraw urzędowych. 
9) Kontakty z kuratorami sądowymi. 
10) Udział w grupach roboczych. 
 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Konsultacje dla rodziców. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku 
1) Zajęcia otwarte dla rodziców połączone z pedagogizacją. 
2) Warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów z PPP Nr 1. 
3) Realizacja innowacji pedagogicznej „Podróż w świat plastyki” – warsztaty z udziałem dzieci  

i rodziców. 
4) Warsztaty kulinarne „Jemy zdrowo i kolorowo” z udziałem rodziców i dzieci. 
5) Warsztaty sensoplastyczne z udziałem dzieci i rodziców. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja planu współpracy z rodziną i środowiskiem. 
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2) Kultywowanie świąt i uroczystości o charakterze rodzinnym. 
3) Organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji (logopedycznych, psychologicznych) dla rodziców na 

terenie przedszkola. 
4) Dyżury konsultacyjne nauczycielek i rodziców w grupach. 
5) Refundacja obiadów dzieciom z rodzin ubogich – we współpracy z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Kontynuacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Konsultacje psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne na terenie przedszkola. 
2) Pedagogizacja rodziców. 
3) Zebrania z rodzicami, warsztaty, zajęcia otwarte, festyny. 
4) Konsultacje indywidualne. 

5) Kąciki dla rodziców, materiały informacyjne, broszury, ulotki, udostępnianie kontaktów  
z instytucjami pomocowymi. 

Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) „Wychowujmy razem” – realizacja autorskiego Programu współpracy przedszkola z rodzicami. 

Pedagogizacja rodziców: zamieszczanie artykułów na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców oraz  
w przedszkolnej gazetce „Fantazyjce”, zorganizowanie prelekcji dla rodziców pt. „Przygotowanie 
dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz „Gadki – proste rozmowy o trudnych sprawach”. 

2) Zgłoszenie wybranych rodzin do akcji „Szlachetna paczka”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Organizowanie konkursów kierowanych do rodziców „Rodzinny przegląd recytatorsko-teatralny 

„Świat Najpiękniejszych wierszy”. 
2) Propagowanie działań Białostockiej Akademii Rodziny i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 

2 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Wspieranie rodzin poprzez organizację zajęć dodatkowych w ramach projektu unijnego „Mali 

Aktywni” w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku: 
1) Akademia dla Rodziców. 
2) Powołane zespoły do zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
3) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola. 
2) Systematyczna obserwacja dzieci i informowanie rodziców o postępach, uzdolnieniach, 

zaburzeniach w rozwoju dzieci. 
3) Udzielanie informacji rodzicom, gdzie mogą uzyskać poszerzoną diagnozę, terapię dzieci, gdy tego 

potrzebują, formułowanie opinii do poradni. 
4) Prowadzenie pogadanek dla rodziców dotyczących rozwoju dziecka i funkcjonowania  

w przedszkolu. 
5) Organizowanie badań przesiewowych we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną   

Nr 1 w Białymstoku. 
6) Współpraca z MOPRem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 im. Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Prelekcje organizowane na terenie przedszkola, oraz uroczystości rodzinne – wielopokoleniowe. 
2) Zorganizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci. 
3) Zajęcia otwarte, spotkania okolicznościowe, warsztaty dla rodziców. 
4) Włączanie rodziców do realizacji innowacji pedagogicznej „Kim będziemy gdy dorośniemy” – 

(ciekawe zawody). 
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Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku 
1) Dalsza współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Pedagogizacja rodziców: gazetka przedszkola – „Listek przedszkolaka”, zamieszczanie artykułów  

w kąciku dla rodziców (m.in. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne, rozwój mowy 
dziecka, prawa dziecka, rozwijanie kompetencji matematycznych). 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z USMIECHEM” w Białymstoku 
1) Realizacja programu wychowawczego. 
2) Prelekcje specjalistów na terenie przedszkola. 
3) Pedagogizacja rodziców poprzez zamieszczanie materiałów na stronie internetowej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Kącik „Porady prawne” – informacje, broszury, ulotki, poradniki dla rodziców. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Konsultacje dla rodziców. 
2) Umieszczanie artykułów i porad na stronie internetowej przedszkola oraz portalu 

społecznościowym Facebook. 
3) Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: logopeda, psycholog. 
4) Program współpracy z rodzicami „Przedszkole drugim domem jest’’. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 
1) Program działań ukierunkowanych na pedagogizację rodziców, wsparcie rodziny w jej funkcjach 

wychowawczych. 
2) Pedagogizacja rodziców w kierunku zagrożeń płynących z mediów. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Realizacja planu współpracy z rodziną i środowiskiem. 
2) Kultywowanie świąt i uroczystości o charakterze rodzinnym. 
3) Organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji (logopedycznych, psychologicznych) dla rodziców na 

terenie przedszkola. 
4) Dyżury konsultacyjne nauczycielek i rodziców w grupach. 
5) Refundacja obiadów dzieciom z rodzin ubogich – we współpracy z MOPR. 

 Przedszkole Samorządowe Nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Realizacja projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają świat” – konsultacje z psychologiem, 

terapeutą, logopedą. 
2) Objęcie potrzebujących dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, konsultacje dla rodziców, 

udzielanie wskazówek do pracy z dziećmi w domu. 
3) Organizowanie warsztatów dla rodziców w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki odkrywają 

świat”. 
4) Rozmowy z rodzicami, udział rodziców w zajęciach otwartych, w imprezach wewnątrzgrupowych 

i ogólnoprzedszkolnych. 
5) Konsultacje nauczycieli z rodzicami. 
6) Zorganizowanie spotkań i konsultacji z psychologiem, pedagogiem i logopedą. 
7) Zorganizowanie konkursu „Razem z mamą i tatą”. 
8) Zorganizowanie wojewódzkiego konkursu wokalno-recytatorskiego – „Mój dom - moja rodzina”. 
9) Pedagogizacja rodziców. 
10) Zorganizowanie warsztatów dla rodziców. 
11) Zorganizowanie dni adaptacyjnych dla dzieci i rodziców dzieci nowoprzyjętych. 
12) Kącik rodzica przy salach z ciekawymi artykułami, linkami stron www. 
13) Programy i działania niezrealizowane. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Organizacja konsultacji ze specjalistami oraz zajęć otwartych. 



187 | S t r o n a  
 

2) „Jestem przedszkolakiem” – program adaptacyjny. 
3) Festyny i uroczystości rodzinne na terenie przedszkola (dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny). 
4) Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola, współdecydowanie w sprawach dotyczących dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku 
1) Organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów lub szkoleń z psychologiem, pedagogiem  

w ramach wspierania wychowawczego rodziców. 
2) Współpraca z MOPR i MOPS w ramach wspierania rodzin z problemami socjalnymi lub 

wychowawczymi. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku 
1) Finansowanie posiłków 5 dzieci przez MOPR. 
2) Informowanie rodziców instytucjach pomocowych działających w Białymstoku. 
3) Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej 

4) Porady udzielane dla chętnych rodziców przez pracowników Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej Nr 1 (na terenie przedszkola). 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Samorządowego Nr 76 „Na Zielonych 

Wzgórzach” w Białymstoku. 
2) Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Realizacja programów autorskich „Adaptacja dzieci do przedszkola”, „Program pedagogizacji 

rodziców” – udział rodziców i dzieci. 
2) Udział rodziców w konsultacjach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
3) Udział rodziców w prelekcjach specjalistów oraz dyżurach organizowanych na terenie placówki 

we współpracy z PPP Nr 1 w Białymstoku. 
4) Porady dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych udzielane przez specjalistów 

z MOPR (udział koordynatora przedszkola w spotkaniach konsultacyjnych zespołu z udziałem 
Policji i pracowników MOPR ). 

5) Współpraca z MOPR – decyzje o wsparciu w ramach dożywiania dzieci (2 dzieci). 
6) Wspieranie rodzin wielodzietnych w ramach BKRD (zniżki w opłatach 31dzieci). 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Organizacja konsultacji indywidualnych nauczycielek z rodzicami. 
2) Wysyłanie materiałów edukacyjnych rodzicom z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 
3) Organizowanie na terenie placówki konsultacji z psychologiem i pedagogiem. 
4) Informacja o stopniu przygotowania dziecka do edukacji szkolnej i wspólne opracowywanie 

działań zmierzających do osiągniecia jak najlepszych efektów. 
5) We współpracy z rodzicami podejmowanie decyzji o skierowaniu dziecka na badania w poradni. 
6) Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka  

w przedszkolu. 

Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku  
1) Udział rodziców i dzieci w warsztatach wychowawczych dla rodziców. 
2) Spotkania ze specjalistami: logopedą. 
3) Konsultacje indywidualne dla rodziców z dyrektorem, nauczycielkami. 
4) Współpraca z MOPR , Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
5) Uczestniczenie i aktywne włączanie się w przygotowania uroczystości, imprez, wyjazdów  

i wycieczek oraz udział w licznych akcjach charytatywnych. 
6) Organizowanie zajęć otwartych w grupach. 
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7) Dni otwarte dla rodziców i dzieci zainteresowanych rozpoczęciem edukacji przedszkolnej w naszej 
placówce. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Warsztaty z komunikacji dla rodziców. 
2) Prelekcje dla rodziców – wywiadówki profilaktyczne. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Konsultacje indywidualne – udzielania pomocy i wsparcia rodzicom poprzez pomoc  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opracowywanie wspólnych strategii 
postępowania wobec dziecka. 

2) Współpraca z placówkami pomocowymi na terenie Miasta w celu wsparcia rodzin potrzebujących 
pomocy: MOPR, ETAP, CODiR, Sąd Rodzinny, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla 
Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocji, EUREKA, AXON. 

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza 
1) Opieka pedagoga szkolnego. 
2) Udział pedagoga lub innego nauczyciela w procedurze „Niebieska karta”. 
3) Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę (np. Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, Klanza, MOPR, Kuratorzy sądowi). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
1) Angażowanie rodziców w życie szkoły. 
2) Organizowanie, zebrań, konsultacji, pogadanek ze specjalistami.  
3) Obejmowanie rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
4) Kierowanie rodziców do instytucji świadczących pomoc dziecku i jego rodzinie. 
5) Współpraca w realizacji zadań wychowawczych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców „Komunikacja z nastolatkiem”. 
2) Prelekcje dla rodziców. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Udział rodziców, uczniów i nauczycieli w konferencjach tematycznych.  
2) Program skierowany do uczniów „Program dla szkół” (dotyczący warzyw, owoców i mleka dla 

uczniów). 
3) Współpraca z MOPR – obiady bezdecyzyjne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 specjalna w Białymstoku 
1) Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i rodziców. 
2) Stypendia szkolne. 
3) Dofinansowanie podręczników. 
4) Organizacja dożywiania w szkole. 
5) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
6) Pedagogizacja rodziców. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 19 im Mieszka I w Białymstoku 
2) Upowszechnianie przedsięwzięć w ramach Białostockiej Akademii Rodziny. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Szkoła dla rodziców”. 
2) Porady i konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
4) Współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi na terenie osiedla Białostoczek. 
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Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 
2) Pedagogizacja rodziców. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku 
1) Włączanie rodziców do współpracy na rzecz szkoły i uczniów. 
2) Organizacja spotkań integracyjnych rodziców. 
3) Porady pedagoga i psychologa. 
4) Spotkania ze specjalistami. 
 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Kierowanie rodziców do placówek świadczących pomoc dziecku i rodzinie w zależności od 

potrzeb.  
2) Współpraca z MOPR, Caritas, Stowarzyszeniem „Droga”, Centrum Pomocy Dzieciom itp. 
3) Udzielanie wsparcia rodzicom uczniów z niepełnosprawnością poprzez organizowanie Grupy 

Wsparcia „Jak pogodzić się z niepełnosprawnością własnego dziecka?”. 
4) Organizacja i prowadzenie lekcji otwartych, konsultacji ze specjalistami, wykładów: „Przyczyny 

zachowań ryzykownych”, „Zagrożenia w Internecie – nasze dziecko w sieci”.  
5) Zorganizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych „Komunikacja – rodzic dziecko”, 

„Rozwijanie samodzielności u dziecka”, „Zachowania trudne”. 
6) Prowadzenie zakładki na stronie internetowej „Terapeuci Radzą”. 
7) Prowadzenie systematycznych indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami, obserwacje  

i konsultacje z pracownikami innych instytucji.  
8) Diagnoza środowiska rodzinnego. 
9) Współpraca z sądem, policją, pracownikami MOPR. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców organizowane przez pedagogów, psychologa szkolnego i doradcę 

zawodowego. 
2) Dni otwarte dla rodziców w szkole. 
3) Zebrania z rodzicami. 
4) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Prelekcje i prezentacje multimedialne na zebraniach z rodzicami. 
2) Stypendia. 
3) Wyprawka szkolna. 
4) Akcje charytatywne. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców organizowane przez pedagogów, psychologa szkolnego i doradcę 

zawodowego. 
2) Dni otwarte dla rodziców w szkole. 
3) Zebrania z rodzicami. 
4) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły. 

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Rozmowy indywidualne rodziców uczniów z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym. 
2) Organizowanie zebrań z rodzicami oraz konsultacji dla rodziców. 

 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Ułatwiony szybki i wielostronny dostęp rodzica do danych dotyczących nauki, frekwencji, 

terminarza itd. przez dziennik elektroniczny Synergia Librus. 
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2) Stała możliwość konsultacji z psychologiem i pedagogami szkolnymi, doradcą zawodowym oraz 
dyrekcją szkoły. 

 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Konsultacje i porady dla rodziców uczniów i wychowanków internatu. 
2) Upowszechnianie na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego informacji na temat warsztatów i szkoleń dla rodziców. 
3) Prelekcje dla rodziców podczas zebrań. 
4) Dni otwarte szkoły. 
5) Organizacja pomocy materialnej uczniom i wychowankom internatu znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. 
6) Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i wychowanków internatu, wskazywanie  

i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 
7) Udział w zespołach ds. oceny funkcjonowania uczniów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
8) Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę: Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, MOPS, GOPS, Ośrodek Profilaktyki i Terapii „Etap”, Sąd 
Rejonowy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Departament Edukacji Urzędu Miejskiego, Centrum 
Ochrony Dziecka i Rodziny, PCK. 

 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) „Stres pod kontrolą” program cykliczny, realizowany w ciągu jednego roku szkolnego, ma na celu 

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i osobistym. 
2) Wtorkowe dyżury – nauczyciel dla rodziców. Konsultacje dla rodzin. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Kontynuacja działań wspierających rodzinę. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Pełna diagnoza środowiska rodzinnego każdego z uczniów, projektowanie i prowadzenia zajęć 

indywidualnych oraz grupowych mających na celu naukę radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
w domu rodzinnym, wywiadówki szkolne, Dni Otwarte, konsultacje z pedagogiem/psychologiem, 
wywiadówki i spotkania profilaktyczno-szkoleniowe mające na celu efektywniejszą współpracę ze 
środowiskiem rodzinnym uczniów (kontynuacja działań). 

 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Porady i konsultacje. 
2) Dzień Rodziny. 
3) Warsztaty rodzinne. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
2) Spotkania i warsztaty. 
3) Punkt porad indywidualnych dla potrzebujących wsparcia osób. 
3) Punkt opieki nad dziećmi. 
4) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi. 
5) Prowadzenie strony internetowej. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Realizacja działań w bieżącej pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupami, rozmowy indywidualne 

z rodzicami, porady wychowawcze. 
2) Edukacja pedagogiczna rodziców – prelekcja. 
3) Publikacja artykułów na stronie internetowej bursy. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 
1) Organizacja dowozów dziecka niepełnosprawnego do szkoły, organizacja wycieczki szkolnej, 

turnusu rehabilitacyjnego, współorganizacja półkolonii letnich. 
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2) Szkoła doradza w sprawach wychowawczych zwłaszcza dziecka z autyzmem i trudnościami 
w zachowaniu. 

3) Szkoła organizuje świetlicę w godzinach optymalnych dla rodziców. 
 

Programy i działania nowo utworzone 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Realizacja programu wychowawczego – „Piękny umysł Uskrzydla” 

 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców organizowane przez pedagogów, psychologa szkolnego i doradcę 

zawodowego. 
2) Dni otwarte dla rodziców w szkole. 
3) Zebrania z rodzicami. 
4) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców organizowane przez pedagogów, psychologa szkolnego i doradcę 

zawodowego. 
2) Dni otwarte dla rodziców w szkole. 
3) Zebrania z rodzicami. 
4) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
2) Punkt porad indywidualnych dla potrzebujących wsparcia osób. 

5) Punkt opieki nad dziećmi. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.2. WZMACNIANIE I DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM 
RODZINNYM I SPOŁECZNYM  

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Festyn Rodzinny – integracja środowiska rodzinnego. 
2) Przedszkolny Teatr Rodzica – wystawienie sztuki dzieciom z okazji Dnia Dziecka. 
3) „Patriotyczne śpiewanie”, „Gdy Wigilii przyjdzie czas” – uroczystości z udziałem rodziców  

i dziadków. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Konsultacje pedagogiczne. 
2) Konsultacje logopedyczne. 
3) Zebrania. 
4) Prelekcje. 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku 
1) Poznajemy świat emocji – program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
2) „Chronimy Dzieci” w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
3) Współpraca z rodzicami. 
4) Współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Wycieczki do zakładów pracy (Straż Graniczna, Politechnika Białostocka, Nadleśnictwo Dojlidy). 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Opracowano i wdrożono Program Współpracy z Rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. 
2) Integracja z rodzicami, aktywny udział w uroczystościach (Wigilia, Piknik – Święto Rodziny, Festyn 

„Pożegnanie lata, powitanie jesieni”). 
3) Aktywny udział rodziców w projektach edukacyjnych (rodzice zapraszani jako eksperci). 
4) Organizacja zajęć otwartych, warsztatów. 
5) Współpraca z Fundacją ABC XXI wieku oraz Fundacją Pomóż Im. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 10  w Białymstoku 
1) Imprezy grupowe, przedszkolne z rodzicami. 
2) Zajęcia otwarte dla rodziców. 
3) Zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców nowoprzyjętych. 
4) Współpraca z Klubem Seniora – występy dzieci z okazji Święta Niepodległości, Dnia Babci  

i Dziadka, czytanie książek przez seniorów podczas Białostockiego Dnia Czytania Dzieciom. 
5) Współpraca z instytucjami: Galeria Sleńdzińskich, Muzeum Podlaskie, Muzeum Wojska, Teatr 

Lalek, Opera i Filharmonia Podlaska, Książnica Podlaska, Muzeum Sybiru – udział dzieci w 
zajęciach interaktywnych, czytanie książek przez pracowników instytucji podczas Białostockiego 
Dnia Czytania Dzieciom. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Udział rodziców w Festynie Rodzinnym „W Wesołym Miasteczku”. 
2) Spotkanie absolwentów grup „Słoneczek”. 
3) Udział w XVII Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych oraz w Pikniku Integracyjnym na Rynku 

Kościuszki. 
4) „Podróż do Zimowej Krainy” – zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem elementów 

Sensoplastyki – zajęcia uwzględniające propozycję rodzica dotyczącą wyboru metody pracy. 
5) Spotkanie integracyjne grup „Słoneczek” pt.: ,,Poznajmy się” – uroczyste przyjęcie nowych 

przedszkolaków, włączenie się rodziców w organizację spotkania. 
6) Rodzinny konkurs plastyczno-techniczny „Świat dotykiem malowany” – zorganizowanie konkursu 

dla dzieci z placówek kształcenia specjalnego. 
7) Spotkanie wigilijne – pomoc rodziców w przygotowaniu kolacji wigilijnej oraz strojów dla dzieci. 
8) Spotkanie absolwentów. Udział w spotkaniu  rodziców i dzieci, które uczęszczały do grup 

niepełnosprawnych „Słoneczek”. 
9) Udział rodziców w spotkaniu wigilijnym grup niepełnosprawnych. 
10) Udział rodziców dzieci niepełnosprawnych w zajęciach otwartych „W ten zimowy świąteczny 

czas”. 
11) Grupowy konkurs plastyczny „Ozdoba na przedszkolną choinkę” – wykonanie wspólnie z dziećmi 

atrakcyjnych prac. 
12) Współpraca w ramach prowadzenia dziecięcych „Wierszośpiewników”. 
13) Integracyjny wyjazd do Puszczy Knyszyńskiej. 
14)  Udział dzieci i rodziców w akcji „Łańcuch dobra” na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową. 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Udział w konkursach, przeglądach na terenie Miasta. 
2) Organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego. 
3) Wycieczki do instytucji kulturalnych (Muzeum Wsi Podlaskiej, Muzeum A. Karnego, Galerii 

Ślendzińskich, Teatru Lalek). 
4) Wycieczki do zakładów pracy, gospodarstw agroturystycznych. 
5) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 20, Przedszkolem Samorządowym Nr 81 w realizacji 

wspólnych spotkań, występów, akcji. 
6) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz 

pomocy rodzicom wychowanków. 
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7) Współpraca z dzielnicowym (spotkania z dziećmi), jednostką straży pożarnej (wycieczki), Lasami 
Państwowymi, Spółką „Lech”, (udział w akcjach i konkursach, lekcje edukacyjne), Wodociągami 
Białostockimi, Spółdzielnią Mieszkaniową „Zachęta”. 

8) Współpraca z ROD „plażowy” – spotkania dzieci z działkowcami, imprezy integracyjne  
z rodzicami na terenie ogrodu. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach”  w Białymstoku 
1) Zorganizowanie w przedszkolu warsztatów i zajęć otwartych dla rodziców. 
2) Zorganizowanie zajęć dla rodziców „Tańce turlańce”. 
3) Zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
4) Zorganizowanie konkursów dla rodziców. 

Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku 
1) Wspólne czytanie – zaangażowanie rodziców, dziadków i innych bliskich. 
2) Imprezy i uroczystości związane z rodziną: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, „Rodzinny piknik 

pod chmurką”. 
3) „Festiwal Zdrowych Wypieków” w ramach obchodów Tygodnia Zdrowego Stylu Życia. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 23 w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Dni adaptacyjne. 
4) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów.  

Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej –  Kuczyńskiej  
w Białymstoku 

1) Organizacja 2 pikników integracyjnych rodzinom dzieci uczęszczającym do przedszkola, rodzinom 
osiedla Sienkiewicza, rodzinom kandydatów do przedszkola (maj 2019 i wrzesień 2019). 

2) Organizacja cyklu zajęć otwartych w poszczególnych grupach przedszkolnych z udziałem rodzin 
dzieci uczęszczających do przedszkola. 

3) Organizacja przedstawienia teatralnego „U młynarza” z udziałem rodziców, personelu obsługi  
i nauczycieli przedszkola – udział cyklu prób koła teatralnego. 

4) Aktywny udział w zbiórce odzieży, zabawek i żywności na rzecz Stowarzyszenia „Droga” – marzec 
i grudzień 2019. 

5) Udział rodziców w akcjach: „Patriotyczne śpiewanie” – listopad 2019, „Rodzinne czytanie" – 
czerwiec 2019. 

6) Wycieczki przedszkolne do zakładów pracy rodziców – organizacja wizyt rodziców w celu 
przedstawienia zawodów wykonywanych przez rodziców, organizacja wspólnie z rodzicami  
wyjazdowego pikniku rodzinnego. 

7) Zaangażowanie rodziców w przygotowanie dzieci do konkursów: „Baterie – zagrożenie dla 
środowiska i ludzi” – eko-konkurs, „Piosenka w zimowej szacie”- konkurs piosenki, „Jesienne 
recytowanie” – rodzinne wieczory z poezją. 

8) Wsparcie finansowe Rady rodziców w prowadzeniu przedszkolnej stajni koni – cały rok. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Środowisko rodzinne:  

- Festyny i uroczystości przedszkolne z udziałem rodzin wychowanków. 
- Organizacja akcji charytatywnych i udział rodziców w akcjach na rzecz innych  

i środowiska.  
- Współpraca z rodziną w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
- Działalność Rady Rodziców we współpracy z przedszkolem. 

2) Środowisko społeczne:  
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- Współpraca ze Związkiem Piłsudczyków i Towarzystwem Przyjaciół Grodna i Wilna  
w zakresie: konkursu „Józef Piłsudski oczami dziecka”, udział w „Dniach Kultury 
Kresowej” w Białymstoku. 

- Współpraca z Książnicą Podlaską w Białymstoku – organizacja spotkań z książką. 
- Współpraca z BTL i Teatrem Dramatycznym – w zakresie przedstawień i spotkań 

z aktorami.  
- Współpraca z galeriami i muzeami białostockimi – organizacja spotkań ze sztuką  

i zajęć twórczych dla dzieci. 
- Współpraca z MDK w Białymstoku – w zakresie udziału i organizacji konkursów. 
- Współpraca z Komendą Policji – w zakresie zajęć z bezpieczeństwa. 
- Współpraca z poradniami w zakresie diagnozowania i specjalistycznej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 
- Współpraca z „Przedszkoliadą” – udział w spartakiadzie sportowej dzieci.  

 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Wspólna organizacja festynów, imprez i uroczystości o charakterze przedszkolnym 

i rodzinnym. 
2) Wycieczki, wyjazdy integracyjne. 
3) Przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie. 
4) Pozyskiwanie sponsorów. 
5) Współpraca z licznymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny oraz 

wspomagającymi procesy edukacyjne dzieci: Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, Stacja 
pogotowia ratunkowego, MDK, teatry dziecięce, Opera i Filharmonia Podlaska, Książnica 
Podlaska, muzea i galerie sztuki, szkoły, wyższe uczelnie pedagogiczne, przedszkola, itd. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) „Chcę iść do szkoły” – realizowanie Programu współpracy przedszkola ze szkołami 

podstawowymi.  
2) „Wychowujmy razem” –  realizacja Programu współpracy przedszkola z rodzicami. 
3) „Kids love English” – zorganizowanie Międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy z języka 

angielskiego (o zasięgu miejskim). 
4) Zorganizowanie przez przedszkole Międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „W Krainie 

Fantazji” o zasięgu ogólnopolskim. 
5) Zorganizowanie w przedszkolu Konkursu Piosenki Rodzinnej „Razem na scenie”. 
6) Udział w przedsięwzięciu pt. „Patriotyczne śpiewanie” –  org. SP Nr 12 w Białymstoku. 
7) Zorganizowanie dzieciom w przedszkolu spotkań edukacyjnych, warsztatów:  

- Z pracownikiem IPN- u. 
- Pracownikiem Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. 
- Pracownikami Nadleśnictwa Knyszyn. 
- Realizatorem projektu „Numizmatyka dla smyka” (warsztaty edukacyjne). 
- Z rodzicami naszych wychowanków, w celu zapoznawania ich z różnymi zawodami 

(kucharz, laborant, pracownik Wodociągów Miejskich, ratownik medyczny). 
- Ze studentami Międzynarodowego Stowarzyszenia Erasmus Student Network PB. 

8) Udział placówki w akacjach: społecznych, edukacyjnych, ekologicznych, charytatywnych, 
profilaktycznych. 

9) Korzystanie z różnych propozycji instytucji kulturowych, wyjścia do Podlaskiego Muzeum Kultury 
Ludowej, Białostockiego Teatru Lalek, na Uniwersytet Białostocki – na spektakl Narodowego 
Teatru Edukacji, do Filii Nr 13 Książnicy Podlaskiej. 

10) Organizowanie przedszkolakom różnych form kulturowych na terenie placówki: pokazów, 
przedstawień teatralnych, koncertów. 

11) Pedagogizacja rodziców: prelekcje, artykuły w gazetce przedszkolnej „Fantazyjce” oraz na Tablicy 
Informacyjnej dla Rodziców. 

12) Organizowanie w przedszkolu: dni otwartych, dni adaptacyjnych, uroczystości, imprez, zajęć 
otwartych, zebrań, konsultacji indywidualnych z wychowawcami poszczególnych oddziałów, 
konkursów wewnątrzprzedszkolnych. 

13) Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. 
14) Udział przedszkola w imprezach, akcjach, przeglądach, konkursach o charakterze miejskim  
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i ogólnopolskich. 
15) Współpraca przedszkola ze służbami mundurowymi: Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem 

Knyszyn, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. 
16) Współpraca przedszkola z MOPR, MOPS, kuratorami sądowymi. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Organizacja zajęć otwartych. 
4) Prowadzenie konsultacji indywidualnych. 
5) Prowadzenie strony internetowej. 
6) Organizowanie akcji charytatywnych.  

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Aktywna współpraca z Radą Rodziców. 
2) Wszystkie działania z pkt-u B.5.1w pkt. a. 
3) Wsparcie środowiska przy organizacji wydarzeń miejskich: konkursów, turniejów, przeglądów oraz 

działań i projektów edukacyjnych: Departament Spraw Społecznych UM, PS 31, Departament 
Edukacji UM, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Dojlidy, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku. 

4) Udział dzieci w 42 konkursach, przeglądach w dużej mierze zakończonych sukcesem. 
5) Współpraca z instytucjami publicznymi i oświatowymi w ramach realizacji zajęć edukacyjnych: 

Studio Tańca Twist, VII LO, II LO, SP 7, 8, 15, 24, PS 28, 43, 44, 82, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 2, Klub Osiedlowy „Jubilat”, Białostocka Akademia Rodziny. 

6) Współpraca z służbami mundurowymi: Policja, Straż Pożarna, Izba Celna, Straż Graniczna, 
Jednostka Wojskowa. 

7) Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami „Droga”, „Caritas”, Fundacja Anny Dymnej Mimo 
Wszystko, Pomóż im, Szlachetna Paczka. 

8) Poznajemy zawody i pasje naszych rodziców-projekt edukacyjny. 
 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Uroczystości rodzinne realizowane na terenie placówki. 
2) Obchody Tygodnia Dnia Dziecka – włączające rodziców oraz instytucje kulturalno-oświatowe 

m.in.: wycieczki do Książnicy Podlaskiej, na kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Politechnikę 
Białostocką. 

3) Realizacja „Programu współpracy ze środowiskiem lokalnym” obejmującego swym zakresem 
różnorodne instytucje oświatowe, kulturalne, pożytku publicznego. 

4) Organizacja zajęć otwartych dla rodziców. 
5) Realizacja programu adaptacyjnego „Mamo, tato idę do przedszkola!” wspomagającego rodziców 

w przygotowaniu dziecka do przekroczenia progu przedszkolnego. 
6) Dzień Rodziny-uroczystość przedszkolna. 
7) Gościnne wizyty wybranych rodziców w przedszkolu-prezentacja ciekawych zawodów. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Współpraca i zajęcia na Stadionie Miejskim. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Prowadzenie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców. 
2) Organizacja Festynu Rodzinnego. 
3) Organizowanie zajęć, w których rodzice są ekspertami: opowiadają o swoich zawodach hobby itp. 
4) Aktualizacje działań placówki po sugestiach rodziców. 
5) Organizowanie zajęć dla dzieci we współpracy z instytucjami np.: Policja, Straż Miejska, Klanza, 

Książnica Podlaska itp. 
6) Organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej. 



Strona | 196 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Uroczystości, festyny, wycieczki 
2) Współpraca z Szkołą Podstawową Nr 12 w Białymstoku, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w 

Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Nr 82 w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym 
Nr 10 w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Nr 2 w Białymstoku, Przedszkolem 
Samorządowym Nr 22 w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Nr 52 w Białymstoku, 
Parafią pw. NMP Królowej Rodzin, Książnica Podlaska, Szkółki Piłkarskie, Policja, Straż Pożarna, 
Straż Miejska, Szkoła Językowa Empik, Filharmonia i Opera Białostocka, Muzeum Wojska, Teatr 
Lalek, Muzeum Podlaskie. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 integracyjne w Białymstoku 
1) Powołanie Rady Rodziców – trójki grupowe. 
2) Konsultacje nauczycieli specjalistów dla rodziców. 
3) Przedszkolna strona internetowa. 
4) Roczne plany współpracy z rodzicami. 
5) Przedszkolne uroczystości z udziałem rodziców, dziadków, rodzeństwa. 
6) Ogólnopolski program „Cała Polska czyta dzieciom” – realizowany z udziałem przedstawicieli 

lokalnego środowiska. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 42 Niezapominajka 
1) „Razem Wychowujemy” – program wychowawczy przedszkola. 
2) Festyny, uroczystości ogólnoprzedszkolne i grupowe. 
3) We współpracy z rodzicami przeprowadzono akcje charytatywne: „Pomagamy psom ze 

schroniska’, „Pomagamy podopiecznym fundacji KOTKOWO”, „Zakręcona akcja charytatywna”, 
„Podziel się książką z chorym kolegą”, „Pola Nadziei”, „Razem na święta”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku 
1) Współpraca z klubem osiedlowym ,,Jubilat” (występy dzieci dla społeczności lokalnej z okazji 

uroczystości). 
2) Wyjazdy dzieci na spektakle teatralne do Teatru Lalek i Teatru Dramatycznego im. Aleksandra 

Węgierki. 
3) Wyjścia dzieci na Stadion Miejski. 
4) Uroczystości przedszkolne. 
5) Festyn Rodzinny. 
6) Dni adaptacyjne. 
7) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2. 
8) Porady i konsultacje dotyczące trudności dydaktycznych i wychowawczych.  
1) Upowszechnianie wśród rodziców oferty szkoleniowej Białostockiej Akademii Rodziny. 
2) Włączanie rodziców w przygotowanie uroczystości przedszkolnych. 
3) Akcje charytatywne na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie ,,Droga” oraz Fundacji ,,Pomóż im’ 

– hospicjum dla dzieci. 
4) Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
5) Kontakty z MOPR . 
6) Zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Policji. 
7) Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej. 
8) Wyjazd dzieci do jednostki Straży Pożarnej „Ognik”. 
9) Wycieczki edukacyjne do Muzeum Wojska. Galerii „Ślendzińskich”, Uniwersyteckiego Centrum 

Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy, Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Zrealizowanie cyklu 10 spotkań w ramach „szkoły dla rodziców” we współpracy z PPP Nr 2  

w Białymstoku. 
2) Organizowanie uroczystości przedszkolnych, festynu dla rodziców w maju 2019. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Organizacja konkursu z cyklu „Mamo, Tato pracuj ze mną”. 
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2) Organizacja spotkań adaptacyjnych w ramach realizacji projektu „Mamo, Tato, idę do 
przedszkola” 

3) Wydawanie kwartalnika „Listek Przedszkolaka”. 
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku 
1) Warsztaty dla rodziców. 
2) Konsultacje z rodzicami. 
3) Program adaptacyjny. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 47 Z UŚMIECHEM w Białymstoku 
1) Zajęcia otwarte dla rodziców. 
2) Współpraca z przedszkolami na Litwie. 
3) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku (np. współorganizowanie konferencji, przyjmowanie 

studentów na praktyki studenckie) i ośrodkami twórczymi na terenie Miasta (MDK – współpraca 
w zakresie organizacji konkursów, Dnia Przedszkolaka itd., Teatr Lalek (spektakle itp.), 
Filharmonia Podlaska (audycje, słuchowiska i spektakle dla dzieci itp.). 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 
2) Udział rodziców, dziadków w uroczystościach przedszkolnych „Pasowanie na Przedszkolaka” 

„Patriotyczne śpiewanie”, „Wieczór kolęd”, „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, Dzień Rodziny, 
Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata”. 

3) Konkursy rodzinne „Moja eko – zabawka”, „Mój komputer” – konkurs plastyczno-techniczny, 
„Gramy i bawimy się na macie edukacyjnej – mistrzowie kodowania”, „Wiosna w Poincie”, 
„Jestem Polakiem – kocham swój kraj”. 

4) Projekt „Ja to wiem”, „Programik”. 
5) Innowacja pedagogiczna „Mój tata ekspert”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
3) Współpraca z rodzicami. 
4) Współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Program współpracy z rodzicami „Przedszkole drugim domem jest”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 
1) Program współpracy z rodzicami na lata 2018/2019. 
2) Program współpracy ze środowiskiem. 
3) Program współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 6 i Nr 9. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Festyny rodzinne wielopokoleniowe. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
3) Uroczystości, festyny, prelekcje. 
2)  Organizowanie konkursów rodzinnych np. „Wyjątkowa ozdoba choinkowa”. 
3) „Cała polska czyta dzieciom” – akcja. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku: 
1) Uroczystości rodzinne organizowane w przedszkolu. 
2) Współpraca z biblioteką, szkołami, przedszkolami, uczelniami. 
3) Koła zainteresowań. 
4) Udział w konkursach rodzinnych organizowanych przez inne placówki. 
5) Wydanie Misiowej książki „Misiowe bajki”. 
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6) Konkursy w ramach Bajkowej Gazetki. 
7) Dzień Przedszkolaka. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Udział w konkursach, przeglądach na terenie Miasta. 
2) Organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego. 
3) Wycieczki do instytucji kulturalnych (Muzeum Wsi Podlaskiej, Muzeum A. Karnego, Galerii 

Ślendzińskich, Teatru Lalek). 
4) Wycieczki do zakładów pracy, gospodarstw agroturystycznych. 
5) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 21, Przedszkolem Samorządowym Nr 50 w realizacji 

wspólnych spotkań, występów, akcji. 
6) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz 

pomocy rodzicom wychowanków. 
7) Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji, Strażą Pożarną – wycieczki i spotkania z dziećmi. 
8) Współpraca z Klubem Seniora „Kaktus”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Objęcie potrzebujących dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, konsultacje dla rodziców, 

udzielanie wskazówek do pracy z dziećmi w domu. 
2) Organizowanie dla rodziców zajęć otwartych, spotkań wewnątrzgrupowych, imprez 

przedszkolnych, dni otwartych dla przyszłych przedszkolaków, dni adaptacyjnych. 
3) Zorganizowanie zebrań ogólnoprzedszkolnych i grupowych dla rodziców. 
4) Zachęcanie osób publicznych, rodziców, dziadków, absolwentów do udziału w akcji „Cała Polska 

czyta dzieciom”. 
5) Wycieczki do zakładów pracy rodziców, prezentacja przez rodziców swoich pasji. 
6) Organizowanie na terenie placówki spotkań z psychologiem, pedagogiem, logopedą. 
7) Rozmowy i konsultacje nauczycieli z rodzicami. 
8) Wycieczki i warsztaty w Książnicy Podlaskiej. 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Uroczystości rodzinne, (z udziałem rodziny, dla rodziny): patriotyczne śpiewanie, kolędowanie, 

„Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Rodziny”. 
2) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 19 i Nr 10. 
3) Pomoc rodziców w organizacji wielu imprez przedszkolnych. 
4) Organizowanie konkursów plastycznych, muzycznych, fotograficznych. 
5) Udział dzieci w zajęciach organizowanych w muzeach. 
6) Wyjazdy do kina, teatru. 
7) Współpraca z Książnicą Podlaską – Filia Nr 6. 
8) Festyny rodzinne: „Mama, tata i ja” oraz „Pożegnanie lata”. 
9) Uroczystości przedszkolne skierowane do rodzin wychowanków: „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień 

Rodziny”, „Pożegnanie przedszkola”. 
10) Prezentacja umiejętności dzieci na zajęciach podsumowujących: matematyka, kodowanie itp. 
11) Komunikowanie się z rodzicami przy pomocy grupowego e-maila. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Zajęcia otwarte, festyny, uroczystości przedszkolne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Uroczystości przedszkolne, warsztaty z rodzicami, festyn rodzinny „Święto Rodziny”, konsultacje 

przez pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku; „Poczytaj mi 
mamo, poczytaj tato” – systematyczne czytanie książek w grupach przez 
rodziców/dziadków/zaproszonych gości. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Organizowanie Festynu Rodzinnego połączonego ze Świętem Patrona przedszkola. 
2) Udział rodziców w działaniach nauczycieli i specjalistów objętych wychowanków pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 
3) Udział rodziców w zajęciach otwartych z realizacji innowacji programowej, warsztatach 

plastycznych prowadzonych przez nauczycieli przedszkola. 
4) Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych i imprezach o zasięgu miejskim, wojewódzkim, 

międzynarodowym organizowanych w przedszkolu (przegląd recytatorski „Co  
w trawie piszczy?”, konkurs plastyczno-edukacyjny „Przedszkolaki kochają przyrodę”, Konkurs 
Mażoretek, Tambumajorek, „POMPA 2019”, Przegląd Pieśni Patriotycznych, Konkursy 
recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne organizowane na forum miejskim). 

5) Udzielanie pomocy i porad specjalistycznych na terenie placówki przez specjalistów z PPP Nr 1  
w Białymstoku – konsultacje indywidualne z psychologiem i pedagogiem, prelekcje prowadzone 
podczas adaptacji do przedszkola, prelekcje dotyczące osiągania dojrzałości szkolnej. 

6) Współpraca w zakresie realizacji innowacji programowej „Dlaczego w trawie piszczy?” oraz 
honorowego patronatu imprez organizowanych w przedszkolu o zasięgu wojewódzkim  
z instytucjami i organizacjami przyrodniczymi i ekologicznymi: RDLP, RDOŚ, Fundacja Zielone 
Płuca Polski, PTOP, Biebrzański Park Narodowy, Nadleśnictwo Dojlidy, TPEO oraz Spółka Lech. 

7) Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Słoneczny Stok”, Radiem Białystok, Sanepidem, 
Książnicą Podlaska – Filią Nr 7 w Białymstoku, Szkołami i przedszkolami z osiedli Słoneczny Stok, 
Zielone Wzgórza w zakresie realizacji działań statutowych, organizowania cyklicznych imprez, 
pokazu slajdów przyrodniczych, honorowych patronatów imprez, rozwijania czytelnictwa wśród 
najmłodszych oraz akcji ekologicznych przeprowadzanych w placówce. 

8) Współpraca przedszkola podczas organizacji akcji charytatywnych na rzecz dzieci chorych  
z Fundacji „Pomóż Im” oraz Stowarzyszenia „Dom” – „Góra grosza”. 

9) Badanie losów absolwentów we współpracy ze szkołami podstawowymi na osiedlach Słoneczny 
Stok, Leśna Dolina, Zielone Wzgórza, Starosielce. 

10) Współpraca z Operą Podlaską, Teatrem Lalek, Teatrem Co Nieco, Teatrem Pod Orzełkiem, 
muzykami Filharmonii w zakresie udostępniania i szerzenia kultury i sztuki. 

11) Współpraca z UNICEF POLSKA podczas obchodów jubileuszu 30 rocznicy: udział w akacji 
charytatywnej „Prezent bez pudła” na rzecz dzieci z Syrii, zrobienie zdjęć z drona podczas 
tworzenia osiedlowego „Łańcucha przyjaźni” z podanych rąk dzieci, tworzenie prac plastycznych 
do galerii miejskiej na temat praw dzieci. 

12) Udział w świątecznej akcji charytatywnej prowadzonej przez Przedszkolny Klub Małego 
Wolontariusza „Ósemeczka” na rzecz dzieci i rodzin w Bałcie na Ukrainie przy współpracy  
z Parafią Św. Wojciecha w Bałcie. 

13) Udział rodziców przedszkola w akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom” na terenie 
placówki. 

14) Udział wychowanków przedszkola w działaniach promujących twórczość literacką autorów 
książek dla dzieci we współpracy z Książnicą Podlaską Filią – Nr 7 w Białymstoku. 

15) Upamiętnienie Pana Lecha Wilczka przyjaciela przedszkola i Simony Kossak w rocznicę Jego 
śmierci – uroczyste zamieszczenie portretu i biografii w holu przedszkola. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami kultury działającymi w mieście m.in. Młodzieżowym Domem Kultury, 

Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum Podlaskim, Galerią im. Śleńdzińskich – organizowanie 
spotkań i wycieczek dzieci. 

2) Współpraca z MOPR w celu pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. 
3) Współpraca ze Strażą Miejską – programy profilaktyczne. 
4) Współpraca z Policją, Strażą Pożarną – spotkania edukacyjne. 
5) Współpraca z rodzicami – organizowanie spotkań z rodzicami, wspólne działania w celu 

ulepszenia bazy materialnej przedszkola; organizowanie zebrań z cyklu „pedagogizacja rodziców”. 
6) Zapraszanie rodziców, jako ekspertów w różnych dziedzinach na spotkania edukacyjne z dziećmi. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku 
1) Imprezy kulturalne integrujące środowisko lokalne i społeczność przedszkolną we współpracy ze 

Stowarzyszeniem „Nasze Dojlidy”(festyny, akcje np. „Sprzątanie świata”). 
2) Współpraca z biblioteką – Filia Nr 12 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego  

w Białymstoku (zajęcia edukacyjne, czytanie literatury dziecięcej). 
3) Współpraca ze SP Nr 52 w Białymstoku. 
4) Zaangażowanie rodziców do udziału w organizowanych w placówce akcjach charytatywnych  

i proekologicznych, prozdrowotnych. 
5) Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu poprzez zaangażowanie się  

w uczestnictwo w organizowanych przez placówkę konkursach. 
6) Współpraca z rodzicami poprzez – zebrania, zajęcia otwarte, uroczystości grupowe, uroczystości 

przedszkolne. 
7) Systematyczne uzupełnianie tablicy ogłoszeń dla rodziców. 
8) Prowadzenie strony internetowej przedszkola. 
9) Rada Rodziców angażująca się w życie przedszkola, wspomagająca funkcję wychowawczą  

i opiekuńczą placówki. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku 
1) Aktywna współpraca z Radą Rodziców. 
2) Udział rodziców w – uroczystościach ogólnoprzedszkolnych, przedświątecznych spotkaniach 

warsztatowych, festynie rodzinnym, patriotycznym śpiewaniu, kolędowaniu, w akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”, udział w konkursach, zajęciach otwartych, akcjach charytatywnych i społecznych. 

3) Współpraca z instytucjami publicznymi w ramach realizacji zajęć edukacyjnych (poczta ,Książnica 
Podlaska”,Departament Ochrony Środowiska UM, stomatolog, biblioteka. 

4) Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami (Dom Pomocy Społecznej, Pomóż Im, Droga). 
5) Współpraca z instytucjami oświatowymi lub działającymi na rzecz oświaty (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, CEN, MODM, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 
6) Współpraca z instytucjami kulturalno-rozrywkowymi (Teatr Pod Orzełkiem, Muzeum Wojska 

Polskiego, Białostocki Teatr Lalek, Muzeum Pamięci, Sybiru Białostockie Muzeum Wsi). 
7) Prezentacja przez rodziców swoich zawodów i zainteresowań. 
8) Udział dzieci w konkursach zewnętrznych ogłaszanych przez różne placówki oświatowe  

i instytucje , udział w przeglądach, występach. 
9) Współpraca ze służbami mundurowymi: Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, 

ZHP. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 
1) Udział kl. 4-8 w akcji charytatywnej „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka” – zbiórka darów 

dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych, zebrano książki, gry, zabawki, materiały 
szkolne, wszystkie dary zostały przekazane podczas imprezy zorganizowanej przez Ochotniczą 
Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe – uczniowie kl. 4-8 poznali specyfikę pracy strażaków, 
ratowników medycznych, zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, zobaczyli wóz 
strażacki, karetkę pogotowia. Udział TVP Białystok, która zrobiła reportaż o akcji. 

2) Zbiórka żywności w ramach akcji „Podziel się” we współpracy ze Stowarzyszeniem Kontakt Miast 
Białystok-Eindhoven. Celem akcji było zebranie produktów dla podopiecznych Stowarzyszenia 
Kontakt Miast Białystok – Eindhoven. Łącznie klasy I-VIII uzbierały ponad 100 kg żywności. Zbiórka 
odbyła się w naszej szkole już po raz trzeci. 

3) Zbiórka artykułów higienicznych dla Domu Samotnej Matki i Małego Dziecka „NAZARET”  
w Supraślu.  

4) Biblioteczny kiermasz bożonarodzeniowy – zebrane fundusze przekazano Fundacji „Pomóż im” 
Białostockiemu Hospicjum dla Dzieci. 

5) Pomoc Kościołowi w Potrzebie-SOS dla Ziemi Świętej – zakup różańców wykonanych przez 
chrześcijan z Ziemi Świętej. 
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6) Kiermasz bożonarodzeniowy przy współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych 
Raciborach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej CARITAS Archidiecezji Białostockiej. 

7) Zbiórka karmy i koców dla psów ze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku i dla kotów z fundacji 
„Kotkowo”. 

8) Organizacja akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka 2019” we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Wiosna. 

9) Zbiórka słodyczy dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Białymstoku. 
10) „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. 
11) Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska „Ciapek” w Hajnówce. 
12) Zbiórka żołędzi dla zwierząt z Zoo Akcent w Białymstoku. 
13) Andrzejkowa loteria fantowa – zebrane fundusze przekazano Fundacji „Pomóż Im”. 
14) Kiermasz bożonarodzeniowy – zebrane fundusze przekazano Fundacji „Pomóż Im”. 
15) Sadzenie żonkili w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. 
16) Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudnia. 
17) Rodzinne warsztaty plastyczne „Tak niewiele potrzeba, by stać się Świętym Mikołajem” – akcja 

charytatywna z udziałem rodziców. 
18) „Dzień Białej Laski” – spotkanie z pracownikami Fundacji Audiodeskrypcja w Białymstoku, 

przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów kl. II b i IV a. 
19) Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – realizacja projektu edukacyjno-pomocowego, 

okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. 
20) Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 
21) Zbiórka artykułów higienicznych dla podopiecznych Fundacji „Pomóż Im” w Białymstoku. 
22) Zbiórka nakrętek dla Emilki Pietruczuk. 
23) Zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góry Grosza” – Towarzystwo Nasz Dom. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 

1) Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2  
w Białymstoku. 

2) Współpraca z przedszkolami samorządowymi znajdującymi się na osiedlu (czytanie i inscenizacje 
baśni). 

3) Rodzinny Festyn. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 85 w Białymstoku 
1) Zajęcia otwarte. 
2) Konsultacje. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku 
1) Aktywna współpraca z parafią Św. Kazimierza – Jasełka przedszkolaków dla społeczności lokalnej 

wystawiane w kościele, współorganizowanie festynu rodzinnego przy parafii. 
2) Wycieczki tematyczne przedszkolaków do pobliskich zakładów pracy – poczta, lokalny bazar, 

cukiernia. 
3) Zapraszanie przedstawicieli zawodów na warsztaty do grup przedszkolnych – pszczelarz, leśnik, 

lekarz, stomatolog, żołnierz. 
4) Aktywna współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę m.in.: Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie Droga, ETAP, Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Policji  
w Białymstoku, Straż Miejska w Białymstoku, Straż Pożarna w Białymstoku, CODiR KLANZA, MOPR 
Białystok. 

5) Festyn „Dam się wkręcić tylko w sport". 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Udział rodziców w uroczystościach szkolnych, współorganizacja uroczystości. 
4) Bożonarodzeniowe warsztaty rodzinne. 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Pedagogizacja rodziców – Dzień Otwarty dla rodziców.  
2) Udział rodziców w  świątecznej akcji charytatywnej „Dar Aniołka” na terenie szkoły, 

uroczystościach szkolnych „Dzień Babci i Dziadka”, wycieczkach klasowych. 
3) Współpraca z placówkami wspierającymi szkołę w procesie opiekuńczo-wychowawczym.  
4) Wyjścia do instytucji użyteczności publicznej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Współpraca z rodzicami – pedagogizacja rodziców. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Współpraca ze Stowarzyszeniem Droga. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku  
4) Współpraca z MOPR. 
5) Współpraca z rodzicami. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Organizowanie imprez szkolnych w ramach Dnia Matki, Ojca, Babci, Dziadka. 
2) Organizowanie Dnia Matki i Ojca Sybiraków. 
3) Organizowanie zajęć integrujących z rodzicami. 
4) Organizowanie wspólnych imprez z Sybirakami i emerytami. 
5) Udział w uroczystościach sybirackich. 
6) Organizacja Dni Babci i Dziadka w Domu Opieki Społecznej. 
7) Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Uczących się J. Białoruskiego AB-BA. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku 
1) Organizacja cyklicznych uroczystości integrujących społeczność szkolną:  

-„Wieczór pieśni patriotycznej”. 
-„Wieczór kolęd”. 
-„Festyn rodzinny”. 
-„Dzień babci i dziadka”. 

2) Grupa wsparcia dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza 
1) Uroczystości i imprezy klasowe z udziałem rodziców. 
2) Angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły, Rada Rodziców. 
3) Zebrania rodziców, konsultacje. 
4) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z osiedlowym klubem „Jubilat”. 
2) Szkolna Jasełka w osiedlowym klubie „Jubilat” z udziałem mieszkańców osiedla. 
3) Działania szkolnego koła wolontariatu o charakterze prospołecznym. 
4) Systematyczna współpraca z rodzicami podczas organizacji wyjść, wycieczek oraz imprez 

okolicznościowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Rada Rodziców występowała z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  
2) Szkolny Wolontariat działający pod opieką nauczycieli religii brał aktywny udział  

w przedsięwzięciach zainicjowanych przez Caritas: 
- Zbiórki Żywności organizowane przez Bank Żywności. 
- Kilometry Dobra pomoc dla Ośrodka Terapeutyczno-Wychowawczego „Metanoia” w Supraślu. 
- Wyślij Pączka do Afryki. 
- Pączkujemy dobrem. 
- Urodzinowe Kremówki Jana Pawła II. 
- Budowa studni. 
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- Światowe Dni Młodzieży. 
- Udział w organizowanym przez Caritas Białostocką Dniu Dziecka w Domu dla migrantów  
i uchodźców. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Wieczór kolęd z udziałem rodzin uczniów. 
2) Imprezy z udziałem rodzin (np. Dzień Mamy, Babci, Dziadka, itp.). 
3) Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. 
4) Współpraca z przedszkolami samorządowymi znajdującymi się na osiedlu. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Organizacja imprez z udziałem rodziców i środowiska lokalnego: 

-„Jesienny Piknik z Jedenastką”. 
- Sportowy Turniej Rodzin. 
- Festyn sportowo-rekreacyjny „Z jedenastką po zdrowie”. 
- Wiosenna Spartakiada Osiedla Sienkiewicza „Razem weselej”. 
- Dzień Rodziny. 
- „Mikołajkowy Turniej Unihokeja”. 
- „Żywa lekcja historii”. 
- Klasowe spotkania opłatkowe i szkolne Jasełka. 
- Dzień Babci i Dziadka. 
- Konkurs plastyczny – „Moje Osiedle”. 
- Piknik Błękitnych Serc – we współpracy z KTA i placówkami specjalistycznymi działającymi na 

rzecz osób z autyzmem. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Razem możemy więcej” – program wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego uczniów, rodziców i nauczycieli. 
2) Udział w „Szlachetnej Paczce” – pomoc potrzebującym rodzinom naszych uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Dzień Patronki Szkoły – 7.11.2019 r., współpraca z Radą Rodziców. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Organizacja festynu integracyjnego „Dzień Rodziny”.  
2) Organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. 
3) Pedagogizacja rodziców. 
4) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
5) Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w organizowaniu uczniom dodatkowych zajęć 

terapeutycznych oraz wyjazdów usamodzielniających. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 19  im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Piknik rodzinny. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku 
1) Koncert pieśni patriotycznych – wspólne śpiewanie z rodzicami, dziadkami uczniów naszej szkoły. 
2) Stałe konsultacje nauczycieli oraz specjalistów pracujących w szkole ze środowiskiem rodzinnym. 
3) Działania Szkolnego Koła Wolontariatu. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Cykliczna organizacja festynu prozdrowotnego „Do przodu żyj!”. 
2) Organizacja Drzwi Otwartych i popołudnia kreatywności w szkole. 



Strona | 204 
 

3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
4) Współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi na terenie osiedla Białostoczek. 
5) Realizacja programu „Akademia Przyszłości”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) E-szkolenie dla rodziców „Narkotyki i dopalacze – wszystko, co należy wiedzieć". 
2) Prelekcja dla rodziców : „Jak budować prawidłowe relacje rodzic dziecko”. 
3) KZN (klasowy zespół nauczycieli). 
4) Wspólne imprezy szkolne: wigilie klasowe z rodzicami, wspólne śpiewanie kolęd, choinki, lekcje 

otwarte dla rodziców. 
5) Koncerty chóru dla społeczności osiedlowej i rodzinnej. 
6) Wspólne wyjazdy integracyjne z rodzicami. 
7) Zebrania rodzicielskie. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR, kuratorami sądowymi, policją, ETAP-em. 
2) Warsztaty i szkolenia dla rodziców. 
3) Udział rodziców w warsztatach plastycznych w ramach programu: „Razem na święta”. 
4) Akcja „Choinka Nadziei –  wolontariat młodzieży w DPS. 
5) Organizacja Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego. 
6) Udział w białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. 
7) Realizacja projektu na rzecz edukacji obywatelskiej i ekologicznej: „Weź oddech w Białymstoku”. 
8) Dzień Praw Dziecka – akcja. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Festyn szkolny dla wszystkich dzieci i rodziców oraz mieszkańców osiedla. 
2) Warsztaty świąteczne dla pracowników szkoły i rodziców. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Konsultacje rodziców z nauczycielami. pedagogiem, psychologiem szkolnym. 
2) Integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne organizowanie wydarzeń szkolnych. 
3) Współpraca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych z Młodzieżowym Domem Kultury. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Comiesięczne spotkania rodziców z wychowawcami. 
2) Indywidualne dyżury nauczycieli i konsultacje. 
3) Konsultacje z pedagogiem i psychologiem. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Aktywna współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę m.in. Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie Droga, ETAP, Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Policji  
w Białymstoku, Straż Miejska w Białymstoku, Straż Pożarna w Białymstoku, CODiR KLANZA, MOPR 
Białystok. 

2) Festyn rodzinny „Dam się wkręcić tyko w sport" – impreza cykliczna. 
3) Współorganizowanie festynu rodzinnego przy Parafii Św. Kazimierza w Białymstoku. 
4) Coroczna organizacja konferencji nauczycieli wychowania fizycznego we współpracy z Wyższą 

Szkołą Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. 
5) Organizowanie warsztatów dla rodziców i dzieci w ramach integracji środowiska rodzinnego  

i społecznego. Prelekcja „Wychowanie mózgu – skąd się biorą szczęśliwe dzieci?”. 
6) Współorganizowanie Kolędowego Spotkania Wspólnot Parafialnych. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.  
2) Dyżur pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podczas konsultacji dla rodziców, 

udzielanie porad zawodoznawczych, przedstawianie rodzicom wyników przeprowadzanych 
testów zawodoznawczych, pogadanki podczas zebrań z rodzicami dotyczące zasad rekrutacji do 
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szkół ponadagimnazjalnych, indywidualne spotkania z pedagogiem, przekazywanie informacji na 
stronie internetowej szkoły. 

3) Współpraca ze środowiskiem lokalnym – organizowanie warsztatów uczniom naszej szkoły (ETAP, 
Policja, Straż Miejska”, udział dzieci w festynie przy Parafii Miłosierdzia Bożego. 

4) Warsztaty rodzinne wykonywania bombek i ozdabiania pierników. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Festyny szkolne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku  
1) Organizacja imprez integrujących „Dzieci Rodzicom”. 
2) Organizacja festynu, imprez sportowych. 
3) Angażowanie rodziców do akcji prospołecznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 

1) Złość, agresja, przemoc – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  
w Białymstoku 
1) Organizacja Festynu Rodzinnego z udziałem uczniów i rodziców klas 1-3. 
2) Organizacja Festiwalu Integracyjnego – „Śpiewajmy razem, tańczmy razem”. 
3) Organizowanie spotkań pod hasłem „Warto być razem” z udziałem wychowanków świetlicy i ich 

rodziców. 
4) Organizowanie imprez klasowych z udziałem rodziców, rodzeństwa, babć, dziadków (ślubowanie 

klas pierwszych, wigilie klasowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Organizowanie uroczystości z udziałem rodziców, dziadków, np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień 

Babci, wieczorek poezji, konkursy talentów. 
2) Organizowanie imprez przez Radę Rodziców, np.: choinka szkolna, Andrzejki, kiermasze 

świąteczne. 
3) Udział w Projekcie „Dobro to norma – bądź normalny” mającym na celu organizowanie spotkań 

młodych ludzi z seniorami z osiedla Bagnówka. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Organizacja imprez, przedsięwzięć np.: Piknik Rodzinny, Święto Szkoły. 
2) Organizacja konkursów np.: Palma wielkanocna, Konkurs Kolęd Dwóch Kościołów. 
3) Spotkania integrujące np.: Dzień Babci i Dziadka, wspólne Andrzejki, Jasełka, Dzień Matki. 
4) Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci. 
5) Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości klasowych, szkolnych. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Dni otwarte Szkoły. 
2) Dzień patrona Szkoły. 
3) Zajęcia otwarte dla gimnazjalistów. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 

1) Warsztaty dla rodziców organizowane przez pedagogów, psychologa szkolnego i doradcę 
zawodowego. 

2) Dni otwarte dla rodziców w szkole. 
3) Zebrania z rodzicami. 
4) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły. 
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III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Akcja „Pola Nadziei” prowadzona przez Fundację „Pomóż Im”, która zajmuje się pomocą dla 

dzieci chorych na nowotwory oraz ich rodzinom. 
2) Współpraca z Radą Rodziców. 
3) Włączanie rodziców w organizację imprez szkolnych. 
4) Nagradzanie najbardziej aktywnych rodziców statuetką „Przyjaciel Trójki”. 
5) Prezentowanie aktualnej działalności szkoły podczas zebrań z rodzicami. 
6) Organizacja zebrań z rodzicami oraz indywidualnych konsultacji z rodzicami. 

 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
3) Szkoła współpracowała z: Urzędem Miasta w Białymstoku, Kuratorium Oświaty, Wydziałem 

Prewencji KMP w Białymstoku, z dyrekcją i wychowawcami Internatu na ul. Bema, 
Stowarzyszeniem „Ku dobrej nadziei”, Fundacją „Pomóż Im”, CARITAS, Centrum Współpracy 
Organizacji Pozarządowych, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku, Stowarzyszeniem „ETAP”, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną Nr2 w Białymstoku, MODM. 

4) Mikołajkowy turniej siatkówki oraz Walentynkowy turniej siatkówki – rozgrywki sportowe dla 
uczniów i ich rodzin na terenie szkoły.  

 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku  
1) Cykliczne spotkania z rodzicami uczniów z dyrekcją i wychowawcami. 
2) Indywidualne dyżury i konsultacje. 
 
VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Ścisła współpraca wychowawców i pedagogów szkolnych ze środowiskiem rodzinnym uczniów. 
2) Kierowanie rodziców do placówek i instytucji wspierających wychowawczą funkcję rodziny. 
3) Angażowanie rodziców do współpracy ze środowiskiem szkolnym. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku  
1) Stała współpraca z Radą Rodziców odnośnie kierunków działań wychowawczo-profilaktycznych 

i organizacji uroczystości zgodnie z tradycjami szkolnymi. 
2) Współpraca z licznymi instytucjami o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym w rozwijaniu 

działalności edukacyjnej, m.in.: z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny przy 
realizacji zajęć profilaktycznych w obszarze zdrowia, z OHP oddział w Białymstoku przy realizacji 
grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

3) Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi (warsztaty, wykłady, zajęcia 
laboratoryjne) – Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem 
Medycznym. 

4) Udział w inicjatywach takich jak: Udział w Salonie Maturzystów, Udział w XV Podlaskim Festiwalu 
Nauki i Sztuki , Udział w dniach otwartych Politechniki Białostockiej. 

5) Organizacja konkursów i zawodów międzyszkolnych: Maraton Literacki, Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski, wspólne czytanie, wykłady dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych  
z Miasta, Konkurs geograficzny „Kontynenty Świata” – dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i podstawowych z Miasta i okolic, Konkurs historyczny Polska Piastowska – dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych o zasięgu ogólnopolskim, Olimpiada Języka 
Angielskiego – dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z Miasta i okolic. 

 
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Współpraca z Radą Rodziców. 
2) Organizacja zebrań i konsultacji z rodzicami. 
3) Diagnoza sytuacji wychowawczej i rodzinnej uczniów. 
 
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Konsultacje dla Rodziców – dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli uczących  

i pracujących w szkole specjalistów. 
2) Pedagogizacja rodziców /opisana powyżej/ B5.1. 
3) Komunikacja z rodzicami i bieżący przepływ informacji przez dziennik elektroniczny. 
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XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Zebrania rodziców. 
2) Konsultacje indywidualne. 
3) Udział rodziców w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku 
1) Konsultacje i porady dla rodziców. 
2) Upowszechnianie informacji o ofertach placówek wspierających dzieci i rodzinę. 
3) Współpraca ze specjalistami z MOPR, Ośrodka „ETAP”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Konsultacje i porady dla rodziców. 
2) Prelekcje dla rodziców podczas zebrań. 
3) Dni otwarte szkoły. 
4) Spotkania z rodzicami wychowanków internatu. 
5) Organizacja pomocy materialnej uczniom i wychowankom internatu znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. 
6) Współpraca przy opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
7) Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom we współpracy 

z rodzicami i instytucjami wspierającymi na terenie szkoły. 
8) Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i wychowanków internatu, wskazywanie  

i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 
9) Upowszechnianie oferty placówek wspierających dzieci i rodzinę. 
 
Zespół Szkół Nr 15 przy UDSK w Białymstoku 
1) Współpraca z wolontariatem następujących instytucji: Teatr pod orzełkiem, Doktor Cown, 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, Muzeum Podlaskie, Nadleśnictwo, Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda 
Miejska, Komenda Policji, Przedszkole Nr 32, Muzeum w Tykocinie, Muzeum Ikon w Supraślu, 
Ratusz, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Podlaskie, Muzeum Bielsk Podlaski, SP Nr 6, 
Opera i Filharmonia Podlaska. 

 
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Praca indywidualna z uczniami i ich rodzicami. 
2) Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę, kierowanie rodzin na konsultacje i terapię. 
3) Współpraca z pracodawcami z branży budowlanej, szkołami z Miasta i powiatu Białostockiego. 
 

Zespół Szkół Zawodnych Nr 5 w Białymstoku 
1) Program wychowawczo-profilaktyczny. 
2) Program pedagogizacji rodziców na zebraniach oraz spotkania indywidualne. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Organizacja Wigilii klasowych z udziałem rodziców. 
2) Przygotowanie potraw na Wigilię dla bezdomnych Fundacji SPE-SALVI. 
3) Udział w ogólnopolskiej akcji „Razem na Święta”, pod patronatem MEN. 
4) Zorganizowanie wśród uczniów ZST akcji zbiórki żywności i przekazanie dla podopiecznych PCK 

oraz osób znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej w ramach akcji „Gwiazdka 
Czerwonokrzyska”. 

5) Udział w akcji „Świętokrzyska gwiazdka”. 
6) Udział w akcji: „Kromka chleba dla sąsiada” (zbiórka żywności) – zorganizowanej przez Caritas 

Białystok. 
7) Zbiórka żywności pt.: „Podziel się …” na potrzeby rodzin uczniów ZST – współpraca z Bankiem 

żywności i Stowarzyszeniem Krokus (przygotowanie i wręczenie 20 paczek). 
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8) Zbiórka misiów, książek, przyborów plastycznych na rzecz Małych Pacjentów Kliniki Onkologicznej 
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 

9) Przygotowanie 17 paczek dla podopiecznych Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku, wizyta Mikołaja. 
10) Udział w obsłudze „Wigilii Białostockiej dla osób samotnych i potrzebujących” – organizowanej 

przez Stowarzyszenie Caritas i Fundację Rodziny Czarneckich. 
11) Co 2-tygodniowe, 2,5-godzinne pobyty wolontariuszy ZST w Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku 

(pomoc w odrabianiu lekcji, wspólne zabawy). 
12) Udział w XVI zbiórce żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!” zorganizowanej przez Caritas. 
13) Udział w Wielkanocnym Śniadaniu dla bezdomnych i samotnych zorganizowanym przez Caritas 

i Fundację Rodziny Czarneckich. 
14) Udziału w akcji „Kilometry Dobra” w białostockiej galerii przy ul. Hetmańskiej. 

 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Program „Stres pod kontrolą” ma na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych w życiu zawodowym i osobistym programy i działania rozpoczęte, wymagające 
kontynuacji. 

2) Wtorkowe dyżury – nauczyciel dla rodziców. Konsultacje dla rodzin. 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) Kontynuujemy współpracę z wieloma instytucjami wspierającymi działania szkoły w zakresie 

wychowania i profilaktyki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, Urząd Miejski 
w Białymstoku, Departament Edukacji i Departament Kultury Promocji i Sportu, II Komisariat 
Policji w Białymstoku, Miejska Komenda Policji w Białymstoku; Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Białymstoku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Zespół ds. Pieczy Przestępczej, Młodzieżowy Ośrodek 
Konsultacji i Readaptacji „ETAP”, Kuratorzy sądowi przy Sądzie Rodzinnym, Sąd Rejonowy, Wydział 
Rodziny i Nieletnich, Punkt Konsultacyjny MONAR, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”. 

2) Zorganizowanie szkolnego pikniku „Gry i zabawy sportowe i zawodowe przy Świętojańskiej”. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 
w Białymstoku 
3) Konsultacje i porady dla rodziców. 
4) Upowszechnianie informacji o ofertach placówek wspierających dzieci i rodzinę. 
5) Współpraca ze specjalistami z MOPR, Ośrodka „ETAP”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Współpraca z kuratorami społecznymi i zawodowymi. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Wsparcie w możliwych zakresach, reagowanie na wszystkie zgłaszane trudności, poszukiwanie 

najlepszych sposobów rozwiązywania problemów. 
2) Wsparcie poprzez organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły 

i indywidualizację podejścia dydaktycznego. 
3) Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i predyspozycje społeczne, rozwijanie 

umiejętności społecznych w ramach działań Caritas, wolontariatu, samorządu Uczniowskiego. 
4) Uwzględnianie w działaniach szkoły tematów zaproponowanych przez rodziców. 
5) Udział uczniów w projektach wspierających ich rozwój: „Akademia Przyszłości”, „ Akademia 

Talentów”, „Talenty XXI Wieku” „Dobry zawód – fajne życie”. 
6) Dbałość o zdrowie dzieci –  realizacja programów „Ja i moje zęby”, „Koci zeszyt o mleku”, 

„Warzywa i owoce w szkole”. 
7) Uroczystości szkolne z udziałem Patronów Szkoły i środowiska kombatanckiego, rodziców. 
8) Prowadzenie akcji „Czytanie dzieciom” – bajki terapeutyczne, ciekawa literatura, wspomagająca 

wychowanie i profilaktykę. 
9) Udział uczniów w akcjach na rzecz Fundacji „Mam Marzenie”, „Góra Grosza”. 
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10) Rozwijanie sprawności fizycznej – udział w zawodach pływackich, strzeleckich, turnieju 
badmintona, turniejach rugby. 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Współpraca z rodzicami i instytucjami na rzecz wsparcia i dziecka i rodziny (MOPR, Sąd Rodzinny  

i Nieletnich, Policja, Straż Miejska, Stowarzyszenie „DROGA”, asystenci rodziny, Piecza zastępcza 
itp.). 

 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Współpraca z instytucjami. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku 
1) Festyn Rodzinny we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza. 
2) Organizacja „Dnia Babci i Dziadka” dla rodzin z osiedla Mickiewicza i pobliskich. 
3) Organizacja „Dnia Sportu”. 
4) Organizacja „Dnia Rodziny”. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
3) Spotkania i warsztaty. 
5) Punkt porad indywidualnych dla potrzebujących wsparcia osób. 
6) Punkt opieki nad dziećmi. 
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi. 
8) Konkurs wokalno-recytatorski „Mój dom – moja rodzina” PS Nr 64. 
9) Rajd rowerowy w PS Nr 68. 

 
MODM w Białymstoku 
1) Szkolenia rad pedagogicznych – Współpraca szkoły z rodzicami. 
2) Szkolenia rad pedagogicznych – „Wychowanie do (...) czy poprzez wartości”. 
3) „Pomoc wychowawcy klasy w planowaniu kariery ucznia szkoły podstawowej  

i ponadpodstawowej”(2.edycja) – kurs e-learning na platformie. 
4) Sporządzanie informacji dla rodziców na temat gotowości szkolnej dzieci. 
5) „Nastolatek – problem czy szczęście? Jak rozmawiać z nastolatkiem, budować prawidłowe relacje 

i motywować do współpracy? Oczekiwania dorosłych, a możliwości dzieci.” Prezentacja Ośrodka 
Terapeutycznego Revenu – metody pracy, formy pomocy. 

6) Warsztat: „Budowanie dobrej relacji rodzic-nauczyciel warunkiem współuczestniczenia 
w wychowaniu dziecka”. 

10) Szkolenie rady pedagogicznej: „Współpraca z rodzicami- trudni rodzice”. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Realizacja działań w bieżącej pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupami – rozmowy 

indywidualne z rodzicami, porady wychowawcze. 
2) Edukacja pedagogiczna rodziców – prelekcja. 
3) Publikacja artykułów na stronie internetowej bursy. 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami 
Emocjonalnymi w Białymstoku 
3) Grupa terapeutyczna 5-6 lat. 
4) Grupa terapeutyczna 7-8 lat. 
3) Grupa terapeutyczna 9-10 lat. 
4) Warsztaty dla rodziców i wychowawców III części. 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1) Systematyczne spotkania z rodzicami dot. rozwiązywania problemów uczestników zajęć. 
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2) Podejmowanie wspólnych decyzji dotyczących kierunków działań placówki. 
3) Współpraca przy tworzeniu koncepcji pracy placówki. 
4) Organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży (wyjazdy wakacyjne, 

wyjścia do placówek kultury itp.). 
5) Włączanie rodziców w działania na rzecz placówki (pomoc przy remontach, wyjazdach, 

projektowaniu strojów dla tancerzy itp.). 
6) Ścisła współpraca z placówkami oświatowymi oraz kulturalnymi przy organizacji różnorodnych 

przedsięwzięć artystycznych i sportowych. 
7) Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji. 
 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
3) W ramach pomocy bezpośredniej udzielanej nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom 

zrealizowano Program – „Szkoła dla Rodziców”. 
4) Zrealizowano szkolenie we współpracy ze specjalistami PPP dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami 

Emocjonalnymi. 
5) Udział w projekcie pilotażowym: „Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami 

przewlekłymi w edukacji włączającej” – realizowany przez ORE. 
6) Wywiad w ramach spotkania z partnerami szkoły – ewaluacja zewnętrzna szkoły. 
7) Udział w konferencji kończącej projekt wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych: 

„Falochron”. 
8) Wsparcie szkoły podczas egzaminów zewnętrznych. 
9) W ramach pomocy udzielanej nauczycielom i wychowawcom zrealizowano: –  Szkoleniowe Rady 

Pedagogiczne, Warsztaty i zespoły samokształceniowe w tym zakresie w PPP Nr 2, Konsultacje  
z nauczycielami, Konsultacje logopedów z nauczycielami przedszkoli, Konsultacje logopedów  
z dyrektorami przedszkoli, Obserwacja , interwencja i opracowywanie strategii pomocy dziecku. 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku  
2) Współpraca z MOPR. 
3) Organizowanie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 
1) Współpraca z rodzicami podczas wyjść, wyjazdów, organizacji imprez i uroczystości szkolnych. 

3) Współpraca z MOPR. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) „Tworzymy razem” – cykliczne wykonywanie działań plastycznych, literackich w domu przez całe 

rodziny. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne. 
2) Festyn. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne. 
2) Festyn rodzinny. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne, uroczystości przedszkolne. 
2) Festyn. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
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Przedszkole samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Poznawanie zawodów, rozwijanie postaw proekologicznych poprzez współpracę z leśnikami. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Uzupełnienie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych „Kwestionariusza wywiadu z rodzicami”. – 

lepsze poznanie dziecka, jego potrzeb, nawyków itp. 
2) Udział rodzica w tworzeniu Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka. 
3) Zapoznanie rodzica z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym. – udzielenie 

wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. 
4) Spotkanie integracyjne dzieci i rodziców z grup niepełnosprawnych. 
5) Spotkania indywidualne z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. 
6) Wyjście z dziećmi niepełnosprawnymi do ogródków działkowych przy ulicy Podleśnej. Otrzymanie 

warzyw od niektórych działkowiczów. 
7) Zbiórka warzyw, żołędzi dla zwierząt z „Akcentu ZOO”. Wyjście do ZOO grup niepełnosprawnych. 
8) Udział w akcji „Łańcuch dobra” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pro Salute. 
9) Zebrania rodziców – konsultacje indywidualne z rodzicami, pedagogizacja rodziców, 

opracowywanie materiałów na ważne tematy związane z wychowaniem przedszkolnym  
i rozwojowymi problemami przejawianymi przez dzieci. 

10) „Zanim pójdą do szkoły” – spotkania rodziców z psychologiem i logopedą. 
11) Aktywny udział rodziców przy organizacji uroczystości Pożegnania Przedszkola, uroczystości  

z okazji Dnia Przyjaźni 14.02 i ważnych wydarzeń i uroczystości grupowych. 
12) Korzystanie z zorganizowanych przez rodziców wycieczek do ciekawych miejsc i instytucji. 
13) Zajęcia kulinarne z rodzicem ekspertem. 
14) Współpraca z Książnicą Podlaską – udział w zajęciach czytelniczych, Szkołą Podstawową Nr 22 

oraz Nr 1, Nr 3, Nr 9, Nr 22 – udział przedszkolaków z lekcjach otwartych. 
15) Aktywny udział rodziców przy organizacji uroczystości Pasowania na Przedszkolaka 11.12.2019r, 

uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, ważnych wydarzeń i uroczystości grupowych. 
16) Udział rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie placówki. 
17) Systematyczna komunikacja mailowa i smsowa z rodzicami, wymiana informacji, ustalenia 

dotyczące wspólnie podejmowanych działań. 
18) Mailowy kontakt z rodzicami w czasie zdalnego nauczania. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Udział w konkursach, przeglądach na terenie Miasta. 
2) Organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego. 
3) Wycieczki do instytucji kulturalnych (Muzeum Wsi Podlaskiej, Muzeum A. Karnego, Galerii im. 

Ślendzińskich, Teatru Lalek). 
4) Wycieczki do zakładów pracy, gospodarstw agroturystycznych. 
5) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 20, Przedszkolem Samorządowym Nr 81 w realizacji 

wspólnych spotkań, występów, akcji. 
6) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz 

pomocy rodzicom wychowanków. 
7) Współpraca z dzielnicowym (spotkania z dziećmi), jednostką straży pożarnej (wycieczki), Lasami 

Państwowymi, Spółką „Lech” (udział w akcjach i konkursach, lekcje edukacyjne), Wodociągami 
Białostockimi, Spółdzielnią Mieszkaniową „Zachęta”. 

8) Współpraca z ROD „Plażowy” – spotkania dzieci z działkowcami, imprezy integracyjne  
z rodzicami na terenie ogrodu. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Zajęcia dla rodziców „Tańce turlańce”. 
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 23 w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne. 
2) Festyn. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku  
1) Wspólna organizacja festynów, imprez i uroczystości o charakterze przedszkolnym i rodzinnym. 
2) Wycieczki, wyjazdy integracyjne. 
3) Przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie. 
4) Pozyskiwanie sponsorów. 
5) Współpraca z licznymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny oraz 

wspomagającymi procesy edukacyjne dzieci: Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, Stacja 
pogotowia ratunkowego, MDK, teatry dziecięce, Opera i Filharmonia Podlaska, Książnica 
Podlaska, muzea i galerie sztuki, szkoły, wyższe uczelnie pedagogiczne, przedszkola i in. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) „Chcę iść do szkoły” – realizowanie Programu współpracy przedszkola ze szkołami 

podstawowymi.  
2) „Wychowujmy razem” – realizacja Programu współpracy przedszkola z rodzicami. 
3) „Kids love English” – zorganizowanie Międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy z języka 

angielskiego (o zasięgu miejskim). 
4) Zorganizowanie przez przedszkole Międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „W Krainie 

Fantazji” (o zasięgu ogólnopolskim). 
5) Zorganizowanie w przedszkolu Konkursu Piosenki Rodzinnej „Razem na scenie”. 
6) Udział w przedsięwzięciu pt. „Patriotyczne śpiewanie” – h-org. SP Nr 12 w Białymstoku; 
7) Zorganizowanie dzieciom w przedszkolu spotkań edukacyjnych, warsztatów:  

- z pracownikiem IPN- u. 
- pracownikiem Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. 
- pracownikami Nadleśnictwa Knyszyn. 
- realizatorem projektu „Numizmatyka dla smyka” (warsztaty edukacyjne). 
- z rodzicami naszych wychowanków, w celu zapoznawania ich z różnymi zawodami (kucharz, 
laborant-pracownik Wodociągów Miejskich, ratownik medyczny). 
- ze studentami Międzynarodowego Stowarzyszenia Erasmus Student Network PB. 

8) Udział placówki w akacjach: społecznych, edukacyjnych, ekologicznych, charytatywnych, 
profilaktycznych. 

9) Korzystanie z różnych propozycji instytucji kulturowych – wyjścia do Podlaskiego Muzeum Kultury 
Ludowej, Białostockiego Teatru Lalek, na Uniwersytet Białostocki – na spektakl Narodowego 
Teatru Edukacji, do Filii Nr 13 Książnicy Podlaskiej. 

10) Organizowanie przedszkolakom różnych form kulturowych na terenie placówki –  pokazów, 
przedstawień teatralnych, koncertów. 

11) Pedagogizacja rodziców – prelekcje, artykuły w gazetce przedszkolnej „Fantazyjce” oraz na 
Tablicy Informacyjnej dla Rodziców. 

12) Organizowanie w przedszkolu – Dni otwartych, Dni adaptacyjnych, uroczystości, imprez, zajęć 
otwartych, zebrań, konsultacji indywidualnych z wychowawcami poszczególnych oddziałów, 
konkursów wewnątrzprzedszkolnych. 

13) Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. 
14) Udział przedszkola w imprezach, akcjach, przeglądach, konkursach o charakterze miejskim  

i ogólnopolskim. 
15) Współpraca przedszkola ze służbami mundurowymi – Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem 

Knyszyn, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. 
16) Współpraca przedszkola – z MOPR, MOPS, kuratorami sądowymi. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne. 
2) Festyn. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna – „W świecie sztuki”. 
2) Innowacja pedagogiczna – z języka angielskiego „English is easy". 
3) Innowacja pedagogiczna – „Dar Zabawy - Innowacja z darami Froebela". 
4) Poznajemy zawody i pasje naszych rodziców – projekt edukacyjny. 
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5) Zajęcia ze współpracy z przedszkolami z oddziałami specjalnym i integracyjnymi – organizacja 
wspólnych zajęć, odwiedzanie placówek. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku 
1) Zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, uroczystości z udziałem członków rodzin wychowanków. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi Miasta Białystok – Muzeum Podlaskie i jego 

filie, Muzeum Historyczne, Opera i Filharmonia Podlaska, Białostocki Teatr Lalek, Akademia 
Medyczna, Szkoła Muzyczna I stopnia, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, PPP 
Nr 2 w Białymstoku itp. 

2) Działania podjęte w ramach „Weekendowej biblioteki” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 
3) Współpraca z Miejską Komendą Policji w Białymstoku, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku: 
1) Dni otwarte dla rodziców i dzieci podczas rekrutacji. 
2) Festyn Rodzinny. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
4) Akademia dla Rodziców. 
5) Prowadzenie strony internetowej dla rodziców. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Prowadzenie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców. 
2) Organizacja Festynu Rodzinnego. 
3) Organizowanie zajęć, w których rodzice są ekspertami – opowiadają o swoich zawodach hobby 

itp. 
4) Aktualizacje działań placówki po sugestiach rodziców. 
5) Organizowanie zajęć dla dzieci we współpracy z instytucjami np.: Policją, Straż Miejska, Klanzą, 

Książnicą Podlaską itp. 
6) Organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej. 

Przedszkole Samorządowe Nr 40 „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku 
1) Uroczystości, festyny, wycieczki. 
2) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 12 w Białymstoku, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 

w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Nr 82 w Białymstoku, Przedszkolem 
Samorządowym Nr 10 w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Nr 2 w Białymstoku, 
Przedszkolem Samorządowym Nr 22 w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Nr 52  
w Białymstoku, Parafią pw. NMP Królowej Rodzin, Książnicą Podlaską, Szkółkami Piłkarskimi, 
Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Szkołą Językową Empik, Filharmonią i Operą Białostocką, 
Muzeum Wojska, Teatrem Lalek, Muzeum Podlaskim. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 43w Białymstoku 
1) Wszystkie działania o charakterze cyklicznym. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Prowadzenie porad, konsultacji dla rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2) Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami na terenie przedszkola. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Zajęcia otwarte i warsztatowe z udziałem rodziców. 
2) Organizacja uroczystości np. Dzień rodziny, Dzień babci i dziadka. 
3) Organizacja Festynu Rodzinnego. 
4) Udział rodziców w akcjach charytatywnych oraz o charakterze ekologicznym. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku 
1) Uroczystości z kalendarza przedszkolnego (grupowe). 
2) Współpraca PPP Nr 1. 
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3) Współpraca z ZOO (zbiórka żołędzi), akcje charytatywne („Góra Grosza”, „Pola Nadziei”, „Osłodź 
dzieciom Święta”). 

4) Konkursy wewnętrzne i on-line. 
 

Przedszkole Samorządowe 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Zajęcia otwarte dla rodziców. 
2) Współpraca z przedszkolami na Litwie. 
3) Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku i ośrodkami twórczymi na terenie Miasta (MDK, 

Teatr Lalek, Filharmonia Podlaska itp.). 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne. 
2) Festyn rodzinny „Święto Rodziny” z udziałem przedstawicieli MOPR, Policji, Biblioteki Publicznej. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów, teatru. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne. 
2) Festyn rodzinny. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Programy adaptacyjne. 
2) Festyn. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
4) Współpraca z rodzicami. 
5) Współpraca z MOPR. 
6) Program współpracy z rodzicami – „Przedszkole drugim domem jest”. 
7) Program terapeutyczny, gimnastyki korekcyjnej. 
8) Program socjoterapeutyczny – „Motylki z kokonu”. 
9) Koncepcja pracy przedszkola. 
10) Program profilaktyczny. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 
1) Program współpracy z rodzicami na lata 2018/2019. 
2) Program współpracy ze środowiskiem. 
3) Program współpracy z Książnicą Podlaską – realizacja programu rozwijającego umiejętności 

społeczne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Aktywny, cykliczny udział w ofercie wydarzeń kulturalnych, w różnorodnych ośrodkach 

kulturalnych w Mieście. 

Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Udział w konkursach, przeglądach na terenie Miasta. 
2) Organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego. 
3) Wycieczki do instytucji kulturalnych (Muzeum Wsi Podlaskiej, Muzeum A. Karnego, Galerii im. 

Ślendzińskich, Teatru Lalek). 
4) Wycieczki do zakładów pracy, gospodarstw agroturystycznych. 
5) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 21, Przedszkolem Samorządowym Nr 50 – w realizacji 

wspólnych spotkań, występów, akcji. 
6) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 – w zakresie diagnozy i terapii dzieci 

oraz pomocy rodzicom wychowanków. 
7) Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji, Strażą Pożarną – wycieczki i spotkania z dziećmi. 
8) Współpraca z Klubem Seniora „Kaktus”. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Organizowanie dla rodziców zajęć otwartych, spotkań wewnątrzgrupowych, imprez 

przedszkolnych, dni otwartych dla przyszłych przedszkolaków, dni adaptacyjnych. 
2) Zorganizowanie zebrań ogólnoprzedszkolnych i grupowych dla rodziców. 
3) Zachęcanie osób publicznych, rodziców, dziadków, absolwentów do udziału w akcji „Cała Polska 

czyta dzieciom”. 
4) Wycieczki do zakładów pracy rodziców, prezentacja przez rodziców swoich pasji. 
5) Organizowanie na terenie placówki spotkań z psychologiem, pedagogiem, logopedą. 
6) Rozmowy i konsultacje nauczycieli z rodzicami. 
7) Wycieczki i warsztaty w Książnicy Podlaskiej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Uroczystości rodzinne, (z udziałem rodziny, dla rodziny) – patriotyczne śpiewanie, kolędowanie. 
2) Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 19 i Nr 10. 
3) Pomoc rodziców w organizacji wielu imprez przedszkolnych. 
2) Organizowanie konkursów plastycznych, muzycznych, fotograficznych. 
3) Udział dzieci w zajęciach organizowanych w muzeach. 
4) Wyjazdy do kina, teatru. 
5) Współpraca z Książnicą Podlaską – filia Nr 6. 
6) Festyny rodzinne: „Mama, tata i ja” oraz „Pożegnanie lata”. 
7) Uroczystości przedszkolne skierowane do rodzin wychowanków – „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień 

Rodziny”, „Pożegnanie przedszkola”. 
8) Komunikowanie się z rodzicami przy pomocy grupowego e-maila. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku 
1) Organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów lub szkoleń z psychologiem, pedagogiem  

w ramach wspierania wychowawczego rodziców. 
2)  Organizowanie spotkań okolicznościowych i festynów. 

Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku 

1) Codzienne kontakty indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb. 
2) Wspólne z rodzicami przygotowywanie uroczystości przedszkolnych. 
3) Umożliwienie rodzicom skorzystania z oferty zajęć dodatkowych dla dzieci organizowanych przez 

inne instytucje na terenie przedszkola (Paaro, Przedszkoliada). 
4) Festyn rodzinny z okazji Dnia Rodziny. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Uroczystości przedszkolne, warsztaty z rodzicami, festyn rodzinny „Święto Rodziny”, konsultacje 

przez pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku; „Poczytaj mi 
mamo, poczytaj tato” – systematyczne czytanie książek w grupach przez 
rodziców/dziadków/zaproszonych gości. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Działania podejmowane cyklicznie przy współpracy z PPP Nr 1 w Białymstoku, instytucji 

przyrodniczych i ekologicznych , instytucji kulturalno-oświatowych, oraz instytucji i organizacji 
pozarządowych w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

2) Działania promujące działalność przyrodniczą patrona –  Simony Kossak. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne.  
2) Festyn.  
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
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1) Współpraca z instytucjami kultury działającymi w Mieście m.in. Młodzieżowym Domem Kultury, 
Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum Podlaskim, Galerią im. Sleńdzińskich – organizowanie 
spotkań i wycieczek dzieci. 

2) Współpraca z MOPR – w celu pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. 
3) Współpraca ze Strażą Miejską – programy profilaktyczne. 
4) Współpraca z Policją, Strażą Pożarną – spotkania edukacyjne. 
5) Współpraca z rodzicami – organizowanie spotkań z rodzicami, wspólne działania w celu 

ulepszenia bazy materialnej przedszkola, organizowanie zebrań z cyklu „Pedagogizacja rodziców”. 
6) Zapraszanie rodziców, jako ekspertów w różnych dziedzinach na spotkania edukacyjne z dziećmi. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne. 
2) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów.  

Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku 
1) Aktywna współpraca z Radą Rodziców. 
2) Udział rodziców w uroczystościach ogólnoprzedszkolnych, przedświątecznych spotkaniach 

warsztatowych, festynie rodzinnym, patriotycznym śpiewaniu, kolędowaniu, w akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”, udział w konkursach, zajęciach otwartych, akcjach charytatywnych i społecznych. 

3) Współpraca z instytucjami publicznymi w ramach realizacji zajęć edukacyjnych (poczta, Książnica 
Podlaska, Departament Ochrony Środowiska UM, stomatolog, biblioteka). 

4) Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami(Dom Pomocy Społecznej, „Pomóż Im”, „Droga”). 
5) Współpraca z instytucjami oświatowymi lub działającymi na rzecz oświaty (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, CEN, MODM, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna). 
6) Współpraca z instytucjami kulturalno-rozrywkowymi (Teatr Pod Orzełkiem, Muzeum Wojska 

Polskiego, Białostocki Teatr Lalek, Muzeum Pamięci Sybiru, Białostockie Muzeum Wsi). 
7) Prezentacja przez rodziców swoich zawodów i zainteresowań. 
8) Udział dzieci w konkursach zewnętrznych ogłaszanych przez różne placówki oświatowe  

i instytucje, w przeglądach, występach. 
9) Współpraca ze służbami mundurowymi – Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, 

ZHP. 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 

1) Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza ze środowiskiem. 
2) Rodzinny Festyn. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne. 
2) Festyn. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów.  

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów  
2) Festyn rodzinny 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
2) Organizacja festynu  – impreza mająca na celu promocję zdrowego stylu życia, aktywnego 

spędzania czasu wolnego w gronie rodziny i integrację środowiska lokalnego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza 
1) Uroczystości i imprezy klasowe z udziałem rodziców. 
2) Angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły, Rada Rodziców. 
3) Zebrania rodziców, konsultacje. 
4) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
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Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Wieczór kolęd. 
2) Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza ze środowiskiem. 
3) Warsztaty okazjonalne. 
4) Wspólne obchody świąt (Dzień Mamy, Dziecka, Babci, itp.). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  
w Białymstoku  
1) Organizacja imprez z udziałem rodziców i środowiska lokalnego: 

- „Jesienny Piknik z Jedenastką”. 
- Sportowy Turniej Rodzin. 
- Festyn sportowo-rekreacyjny „Z jedenastką po zdrowie”. 
- Wiosenna Spartakiada Osiedla Sienkiewicza ,,Razem weselej”. 
Dzień Rodziny. 
- „Mikołajkowy Turniej Unihokeja”. 
- „Żywa lekcja historii”. 
- Klasowe spotkania opłatkowe i szkolne Jasełka. 
- Dzień Babci i Dziadka. 
- Konkurs plastyczny – „Moje Osiedle”. 
- Piknik Błękitnych Serc – we współpracy z KTA i placówkami specjalistycznymi działającymi na 

rzecz osób z autyzmem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Coroczny Festyn Osiedlowy „Dzieci-Dzieciom”. 
2) Dzień Otwarty Szkoły – promocja działań szkoły w środowisku lokalnym. 
3) Dzień Patronki Szkoły 
4) Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty – rodzinny udział w uroczystościach w klasach I-III oraz 

w grupach przedszkolnych. 
5) Prelekcje i prezentacja tematyczne dla rodziców, apele, występy, rodzinne spotkania integracyjne  

z rodzicami 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Organizacja festynu integracyjnego „Dzień Rodziny”.  
2) Organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. 
3) Pedagogizacja rodziców. 
4) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
5) Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w organizowaniu uczniom dodatkowych zajęć 

terapeutycznych oraz wyjazdów usamodzielniających. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Dni otwarte.  
2) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez współorganizowanie imprez i uroczystości 

szkolnych. 
2) Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły, uczestnictwo w uroczystościach  

i imprezach miejskich.  
3) Dbanie o pozytywne relacje ze środowiskiem lokalnym. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Cykliczna organizacja festynu prozdrowotnego „Do przodu żyj!”. 
2) Organizacja Dni Otwartych i popołudnia kreatywności w szkole. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) E-szkolenie dla rodziców „Narkotyki i dopalacze – wszystko, co należy wiedzieć". 
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2) Prelekcja dla rodziców – „Jak budować prawidłowe relacje rodzic dziecko”. 
3) KZN (klasowy zespół nauczycieli). 
4) Wspólne imprezy szkolne –  wigilie klasowe z rodzicami, wspólne śpiewanie kolęd, choinki, lekcje 

otwarte dla rodziców). 
5) Koncerty chóru dla społeczności osiedlowej i rodzinnej. 
6) Wspólne wyjazdy integracyjne z rodzicami. 
7) Zebrania rodzicielskie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Indywidualne dyżury nauczycieli i konsultacje. 
2) Konsultacje z pedagogiem i psychologiem 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Warsztaty ekologiczne – „Segreguję , świecę przykładem – ekologia zaczyna się od ciebie”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Prowadzenie przez dyrekcję i nauczycieli zebrań klasowych i indywidualnych spotkań z rodzicami.  
2) Współpraca z rodzicami na posiedzeniach Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

oraz Klasowych Zespołów Wychowawczych. 
3) Włączanie rodziców do organizacja Dni Otwartych Szkoły. 
4) Udział rodziców w imprezach szkolnych, klasowych typu: Dzień Rodziny, Dzień Matki, Dzień 

Dziecka, podsumowaniu konkursów, jasełkach, Święcie Szkoły, apelach okolicznościowych. 
5) Współpraca dyrekcji i nauczycieli z Radą Rodziców.  
6) Włączanie rodziców w akcje charytatywne, tematyczne, remonty pracowni ,tp..  
7) Organizacja festynu rodzinnego – „Silna rodzina-Silny samorząd-Silna Polska”. 
8) Współpraca z poradniami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie tj. MOPR, 

Centrum Pomocy Dzieciom, ETAP, sądem, policją, Stowarzyszeniem „Droga”, Caritas, klubem 
osiedlowym „Gaj”, biblioteką osiedlową, kościołami, w ramach której następuje: organizacja 
pomocy materialnej, wsparcia emocjonalnego, diagnozy i terapii, zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia. 

9) Rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami np. Stowarzyszeniem „Jeden Świat”, Fundacją 
„Dialog”, Poradnią dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem AKSON, Krajowym Towarzystwem Autyzmu 
w Białymstoku i innymi. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L.Zamenhofa w Białymstoku 
1) Projekt „Dobro to norma – bądź normalny” organizowanie spotkań młodych ludzi z seniorami  

z osiedla Bagnówka. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Dni otwarte Szkoły. 
2) Dzień patrona Szkoły. 
3) Zajęcia otwarte dla gimnazjalistów. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru (młodzież III LO uczestniczy w każdej 

edycji marszu. 
2) Dni adaptacyjne. 
3) Festyn. 
4) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Współpraca ze stowarzyszeniem „Quatro” działającym przy IV LO na rzecz wspierania uzdolnionej 

młodzieży. 
2) Spotkania co najmniej 2 razy do roku (rodzice, uczniowie, nauczyciele) w ramach Zespołów 

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – omawianie problemów dzieci w domu i w szkole – 
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pisanie Indywidualnego Programu Terapeutyczno-Edukacyjnego dla uczniów (dotyczy uczniów 
mających orzeczenia o kształceniu specjalnym). 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica  
w Białymstoku 
1) Organizowanie uroczystości, konkursów i imprez we współpracy z rodzicami np. Turnieju Gier 

Sieciowych, Papieskiego Forum Młodych, Międzyszkolnego Konkursu Recytatorsko-Poetycko-
Fotograficznego, itp. 

2) Organizowanie Dni Otwartych Szkoły – współpraca ze szkołami podstawowymi, zapoznanie 
absolwentów SP i ich rodziców z ofertą edukacyjną szkoły. 

3) Współpraca ze Związkiem Niewidomych, Fundacją „Szansa Dia Niewidomych” w zakresie pomocy 
uczniom i rodzinom z dysfunkcją wzroku. 

4) Działania szkoły w zakresie wolontariatu, organizowanie i udział w akcjach w zakresie pomocy 
rodzinom, współpraca z Caritasem, Fundacją Pomóż im i organizacjami pozarządowymi itd. 

 
Zespół Szkół Handlowo–Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Konsultacje i porady dla rodziców. 
2) Prelekcje dla rodziców podczas zebrań. 
3) Dni otwarte szkoły. 
4) Spotkania z rodzicami wychowanków internatu. 
5) Organizacja pomocy materialnej uczniom i wychowankom internatu znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. 
6) Współpraca przy opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
7) Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom we współpracy  

z rodzicami i instytucjami wspierającymi na terenie szkoły. 
8) Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i wychowanków internatu, wskazywanie  

i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 
9) Upowszechnianie oferty placówek wspierających dzieci i rodzinę. 

 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Dni adaptacyjne. 
2) Festyn. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Do realizacji wszystkie działania rozwijające współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Współpraca z rodzicami i instytucjami na rzecz wsparcia i dziecka i rodziny (MOPR, Sąd Rodzinny  

i Nieletnich, Policja, Straż Miejska, Stowarzyszenie Droga, asystenci rodziny, piecza zastępcza itp.) 
– kontynuacja działań. 

 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) „Razem w rodzinie-bliżej uważniej”. 
2) Współpraca z SKKT” Trampek”. 
3) Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, muzeów. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
6) Spotkania i warsztaty. 
7) Punkt porad indywidualnych dla potrzebujących wsparcia osób. 
8) Punkt opieki nad dziećmi. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
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3) Realizacja działań w bieżącej pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupami – rozmowy 
indywidualne z rodzicami, porady wychowawcze. 

4) Edukacja pedagogiczna rodziców – prelekcja. 
5) Publikacja artykułów na stronie internetowej bursy. 

 

Programy i działania nowo utworzone 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Współdziałanie ze Szkołą Podstawową Nr 9 i Nr 49 w Białymstoku w celu kontynuacji nauczania 

metodą pedagogiki Marii Montessori. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 40 „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku 
1) Współpraca z Komendą Miejską Policji – program „Komisariat Młodego Policjanta”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 
1) „Ocalić od zapomnienia” – realizacja innowacji pedagogicznej i jej kolejnych elementów. 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
2) Realizacja programów „Ja i moje zęby”, „Koci Zeszyt o mleku”, akcja czytania dzieciom. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Punkt porad indywidualnych dla potrzebujących wsparcia osób. 
2) Punkt opieki nad dziećmi. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.3. ROZWIJANIE SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIEĆMI I RODZINĄ 

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w  Białymstoku 
1) „Chronimy Dzieci” w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Współpraca z WSSE . 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Program „Czyste powietrze wokół nas” - współpraca z Sanepidem. 
2) Zespoły interdyscyplinarne - współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 
3) Realizacja Programu „Bezpieczny Przedszkolak”. 
4) Współpraca z Sanepidem. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Sanepidem . 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 oraz Centrum Diagnostyki i Terapii  

Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży „TERAPIA”, opracowanie informacji  
o dziecku, zapoznawanie się z diagnozą, wdrażanie zaleceń. 

4) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 oraz Fundacją Krajowego Towarzystwa 
Autyzmu oddział w Białymstoku pod nazwą „Wiem i pomagam”, sporządzanie informacji  
o dziecku, zapoznawanie się z wynikami diagnozy, wdrażanie zaleceń. 

5) „Sport to zdrowie” - zabawy sportowe prowadzone we współpracy z nauczycielkami wychowania 
fizycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. A. Mickiewicza, rozwijanie zainteresowań sportowych, 
zapoznanie dzieci z nowymi dyscyplinami: tenis ziemny, rugby. 

6) „Cyrk wita Was” - zabawy ruchowe inspirowane pedagogiką cyrku prowadzone we współpracy  
z instruktorem KLANZY. 

7) Warsztaty przyrodnicze „Dzieciaki-Sadzeniaki” w Leroy Merlin, przybliżenie dzieciom wiadomości 
na temat wpływu i znaczenia roślin na nasze życie oraz wskazanie sposobów ochrony świata roślin 
dla nas i przyszłych pokoleń, działania praktyczne. 

8) Udział dzieci w dodatkowych zajęciach piłki nożnej „Przedszkoliada” i tanecznych „Zumba”. 
9) Promowanie zdrowych przekąsek urodzinowych. 
10) Wprowadzenie w grupie zdrowych przekąsek urodzinowych. 
11) Założenie „Klubu Czyścioszka”, kształtowanie nawyków higienicznych w domu i przedszkolu. 
12) Założenie „Klubu Marchewkowych Chrupaczy”, kształtowanie prawidłowych nawyków 

żywieniowych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 
2) Realizacja Programu profilaktyczno-wychowawczego w Przedszkolu Samorządowym nr 20. 
3) Realizacja zajęć profilaktycznych z higieny jamy ustnej na terenie przedszkola. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 21 „Na Bojarach”  w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Bezpieczny Przedszkolak”. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 
3) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
4) „Czyściochowe przedszkole” – realizacja programu profilaktyczne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 23 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Sanepidem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku 
1) Pedagogizacja rodziców. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Współpraca z Policją. 
4) Współpraca ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną – udział dzieci w programach profilaktycznych. 
5) Udział dyrektora oraz nauczyciela w grupie roboczej dla rodziny z Niebieską Kartą. 
6) Dofinansowanie dożywania dziecka w przedszkolu. 
7) Współpraca ze służbą zdrowia. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 27  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku i innymi poradniami  

niepublicznymi P-P na terenie Białegostoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Program z zakresu wychowania zdrowotnego „Zdrowe przedszkolaki”. 
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2) Program „Akademia Aquafresh”. 
3) Program „Dzieciństwo bez próchnicy”. 
4) Program „Bezpiecznie – to znaczy jak?”. 
5) Program „Nieustraszone dzieciaki”. 
6) Program „Bezpieczny przedszkolak”. 
7) Program gimnastyki korekcyjnej. 
8) Program terapii pedagogicznej. 
9) Program terapii logopedycznej. 
10) Zajęcia szkoleniowe z zakresu profilaktyki stomatologicznej prowadzone przez Fundację Wiewiórki 

Julii. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku : 
1) „Czyste powietrze wokół nas” - Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej. 
2) „Akademia Aquafresh” - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej. 
3) „Kubusiowi przyjaciele natury” - Program edukacyjny. 
4) „Gadki – proste rozmowy o trudnych sprawach”- Program profilaktyczny. 
5) „Chcę iść do szkoły”- Program autorski, 
6) Bezpłatny przegląd stomatologiczny i fluoryzacja (odpłatna) w przedszkolu. 
7) Prowadzenie koła logopedycznego „Zwinne języczki”. 
8) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 30  im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Sanepidem. 
3) Współpraca z PP-P. 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej we wszystkich grupach 

przedszkolnych. 
2) Spotkania ze specjalistami: logopeda, psycholog, stomatolog, ratownik medyczny. 
3) Zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców. 
4) Realizacja projektów edukacyjnych: „Bezpieczne przedszkole - Bezpieczny przedszkolak”,                  

„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Dzieciństwo bez próchnicy”,  „Akademia Zdrowego 
Przedszkolaka”, „Pani Ząbek”, „Inni, ale tacy sami - spotkania z osobami niepełnosprawnymi”, 
„Eko – przedszkolaki”. 

5) Program zajęć z gimnastyki korekcyjnej „Program postępowania korekcyjnego dla dzieci z wadą 
płaskostopia”. 

6) Program „Czyste powietrze wokół nas”. 
7) Żywienie dzieci z wykorzystaniem produktów o wysokiej jakości i informowanie rodziców  

o zasadach zdrowego żywienia. 
8) Nowalijki w przedszkolu - cykliczne działania w obrębie każdej z grup w tym hodowla i uprawa 

nowalijek. 
9) Prowadzenie zajęć i warsztatów przez Straż Miejską i Policję w zakresie: „Kiedy jest bezpiecznie”, 

„Zanim poprosisz rodziców o psa”, „Na drodze bezpiecznie”, „Obcy nieznajomy”. 
10) Realizacja programu „Chrońmy dzieci”. 
11) Zajęcia z socjoterapii i terapii pedagogicznej. 
12) Zajęcia z terapii logopedycznej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 
2) Współpraca z instytucjami pożytku publicznego, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr  36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 i nr 2 w Białymstoku. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Realizowanie Programu adaptacyjnego. 
2) Organizacja spotkań w placówce Szkoły dla Rodziców  we współpracy z PPP nr 1. 
3) Organizowanie pogadanek dla rodziców na tematy dotyczące wychowania, rozwoju dziecka 
4) Wspieranie rodziców w sytuacjach bieżących. 
5) Pomoc w diagnozie dzieci od najmłodszej grupy wiekowej.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku. 
2) Powołanie zespołów psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci posiadających „Orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego”. 
3) Opracowanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych. 
4) Opracowanie Diagnozy Dojrzałości Szkolnej dzieci 7 letnich. 
5) Prowadzenie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka . 
6) Prowadzenie nauczania indywidualnego. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 42 Niezapominajka 
1) Spotkania i prelekcje ze stomatologiem, pielęgniarką. 
2) Realizowanie tematyki prozdrowotnej oraz dotyczącej zdrowego stylu życia. 
3) Prowadzenie badań przesiewowych przez logopedę z PPP Nr 2 oraz konsultacji. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku 
1) Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Straży Pożarnej  i Policji. 
2) Wycieczka do Staży Pożarnej. 
3) „Czysty ząbek” – zajęcia edukacyjne prowadzone przez higienistkę stomatologiczną połączone  

z warsztatami na temat higieny jamy ustnej. 
4) Organizacja  Międzyprzedszkolnego Turnieju Sportowego Sześciolatków „Ruch jest drzwiami do 

uczenia się”, 
5)  „Gimnastyka dla smyka „- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,    
6) Projekt „Woda to życie” - uświadomienie dzieciom i rodzicom pozytywnego wpływu picia wody na 

zdrowie człowieka. 
7) Współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Koordynowanie pracy logopedy z PPP Nr 2 w zakresie diagnozy logopedycznej  przedszkolaków, 

udzielania porad i konsultacji. 
2) Współpraca z PPP Nr 2 w zakresie pomocy dzieciom z problemami emocjonalnymi - 

organizowanie obserwacji i konsultacji na terenie przedszkola. 
3) Zorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku z orzeczeniem (zajęcia 

rewalidacyjne na terenie przedszkola). 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka”  w Białymstoku 
1) Realizacja projektu edukacyjnego „Bezpieczny 4latek”. 
2) Realizacja tematów kompleksowych dotyczących bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi  

i środowiska. 
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z PPP. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  Z UŚMIECHEM w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”  w Białymstoku 
1) Współpraca z PPP nr 2 w Białymstoku. 
2) Współpraca z asystentem rodziny. 
3) Udział z zespole interdyscyplinarnym. 
4) „Bezdecyzyjne żywienie dzieci” – współpraca z MOPR. 
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5) Współpraca z kuratorem sądowym. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR 
2) Współpraca z Sanepidem.  
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 
2) Program profilaktyki próchnicy. 
3) Program zapobiegania wadom postawy. 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Realizacja założeń  5 – letniej koncepcji rozwoju placówki „Rosnę zdrowo – w stronę natury”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1) Konsultacje ze specjalistami. 
2) Zajęcia otwarte 
3) Rozmowy indywidualne. 
4) „Akademia aquafresh” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej. 
5) „Dzieciństwo bez próchnicy”. 
6) „Czyste powietrze wokół nas”. 
7) „Kubusiowi przyjaciele lasu”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku 
1) Program „Bezpieczny Przedszkolak”. 
2) Program Strażnicy Uśmiechu. 
3) Artykuły w „Bajkowej gazetce”. 
4) Projekt Międzynarodowy „Moje zdrowie, moja siła, wielka moc”. 
5) Spotkania ze specjalistami. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku. 
2) Realizacja Programu profilaktyczno-wychowawczego w Przedszkolu Samorządowym nr 60. 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Realizacja programów „Bezpieczny Przedszkolak”, realizacja międzynarodowego programu 

promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”, udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”, realizacja akcji „Mamo, Tato wolę 
wodę”, „Dzieciaki Mleczaki”. 

2) Spotkania z policjantami, strażnikami miejskim, strażakami, ratownikami medycznymi, saperami. 
3) Współpraca z MOPR, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku, Poradnią 

Zaburzeń Emocjonalnych. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 65  w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Sanepidem 
3) Współpraca z policją. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku. 
2) Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych MOPR w związku z niebieską kartą. 
3) Współpraca ze specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży  

z zaburzeniami emocjonalnymi w Białymstoku. 
4) Współpraca z MOPR. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 



225 | S t r o n a  
 

Przedszkole Samorządowe  Nr 73 w Białymstoku  
1) Realizacja „Programu profilaktyki przedszkola”. 
2) Realizacja programu profilaktyki „Czyste powietrze wokół nas” przy współpracy z Sanepidem. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Realizacja tematyki z zakresu profilaktyki zdrowia w ramach zajęć prowadzonych z dziećmi, zajęcia 

edukacyjne ze stomatologiem, ratownikiem medycznym, lekarzem. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Realizacja programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas” z ramienia Sanepidu - dotyczy 

dzieci i rodziców. 
2) „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Realizacja modułu „Misiowy wolontariat”- profilaktyka 

uzależnień - ogólnopolski program profilaktyczny dotyczący dzieci i rodziców. 
3) Realizacja programów profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa dotyczącego zasad ruchu 

drogowego, udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach zagrożenia  przy 
współpracy ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją w organizowanych cyklicznie zajęciach 
edukacyjnych dla wychowanków przedszkola. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Sanepidem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 79”Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 – przesiewowe badania logopedyczne, 

badania dzieci wymagających wsparcia terapeutycznego. 
2) Spotkania na terenie przedszkola z psychologiem dla rodziców potrzebujących wsparcia. 
3) Cykl zajęć – „Czytamy bajki terapeutyczne” – profilaktyka rozwoju emocjonalnego dzieci  

z udziałem rodziców i dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Sanepidem. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
4) Współpraca z Poradnią „Rozwiń skrzydła”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w  Białymstoku 
1) Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Zorganizowanie cyklu spotkań „Szkoła dla Rodziców” prowadzonych przez pracowników Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. 
3) Konsultacje indywidualne z nauczycielami i specjalistami. 
4) Strona internetowa, tablica ogłoszeń dla rodziców: artykuły i wiadomości z zakresu pomocy 

doraźnej. 
5) Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych i prognostycznych. 
6) Wyrównywanie szans rozwojowych poprzez prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi 

wymagającymi wsparcia. 
7) Udział dyrektora i nauczycielek w następujących szkoleniach: 

- „Wychowanie do wartości” – szkolenie rady pedagogicznej, 
- „Dziecko wobec współczesnego świata”- konferencja, 
- „Dziecko z cukrzycą” – szkolenie, 
- „Muzykoterapia” – profilaktyka i terapia muzyczna, 
- „Szkolenie sieci koordynatorów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”, 
- „Diagnoza i terapia ręki”, 
- „Aktywność plastyczna jako wsparcie rozwoju i elementy terapii zajęciowej”, 
- „Wcześniaki – wsparcie w rozwoju w domu i placówce”. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku 
1) Realizacja tematyki tygodniowej w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”, projektu „Żyj 

zdrowo”, „Dzieciaki Mleczaki”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
2) Badania logopedyczne, wad postawy, spotkania ze stomatologiem, pierwsza pomoc - spotkania   

z ratownikami. 
3) Zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Domem Samotnej Matki w Supraślu,  Fundacją „Pomóż 
Im”, Stowarzyszeniem „Jasny cel”. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 

1) Zajęcia z zakresu profilaktyki „Odpowiedzialność prawna nieletnich” - kl. VI i Straż Miejska. 
2) Zajęcia na temat „Stop agresji i przemocy” w ramach realizacji programu „Szkoła Dobrego 

Wyboru”. 
3) „Trochę dziecko, trochę nastolatek - jak się nie pogubić”- uczniowie klasy  VI - VIII  zostali 

uświadomieni w kwestii podejmowania zachowań ryzykownych i wynikających z tego 
konsekwencji. 
 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Cykliczne prowadzenie imprez dla środowiska szkolnego oraz zajęć dla rodziców. 
2) Opieka profilaktyczna pracownika gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku 
1) Stała współpraca z Komendą Miejską Policji w Białymstoku. Zajęcia dla wszystkich grup 

przedszkolnych z zakresu bezpieczeństwa najmłodszych (jak zachować się w sytuacji ataku psa, 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kształtowanie odpowiednich reakcji w przypadku kontaktów  
z obcymi osobami). 

2) Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania - konkursy na temat zdrowia, zajęcia edukacyjne, 
warsztaty robienia zdrowych kanapek. 

3) Udział w projekcie ekologicznym "Kubusiowi Przyjaciele Natury". 
4) Realizacja projektu "Magiczna moc bajek"- moduły dotyczące ponadczasowych wartości jak: 

tolerancja, szacunek, zdrowie, przyjaźń, bezpieczeństwo. 
5) Spotkania najmłodszych z przedstawicielami różnych zawodów - lekarz weterynarii, pracownik 

schroniska dla zwierząt, Straż Miejska, stomatolog. 
6) Konsultacje dla rodziców: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagog, psycholog. 

 
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Sanepidem. 
3) Współpraca z Sądem Rodzinnym. 
4) Współpraca z Poradnią Etap, świetlicą „Szansa”, Policją. 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły - zadania wynikające z realizacji tego dokumentu, 

w tym współpraca z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia „ELEOS”, Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną nr 2, Policją,  Domem Dziecka „Nadzieja”.   

 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego. 
2) Realizacja programów rekomendowanych przez PARPA („Strażnicy Uśmiechu”, „Przyjaciele 

Zippiego”). 
3) Informowanie rodziców o działaniach „Białostockiej Akademii Rodziny”. 
4) Informowanie o publikacjach nt. opieki nad dziećmi. 
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Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Współpraca z Sanepidem – programy „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, 

„Czyste powietrze wokół nas” – program profilaktyki palenia tytoniu oraz promocji zdrowia 
realizowany w klasie 0. 

2) Współpraca z MOPR, GOPS i GMOPS. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Montaż drzwi dźwiękoszczelnych w gabinecie profilaktyki szkolnej. 
2) Opracowanie procedur skutecznej walki z wszawicą na terenie szkoły. 
3) Podpisanie umowy z gabinetem stomatologicznym o objęcie opieką dentystyczną uczniów szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie” 
3) Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”. 
4) Klub „Fair Play”  z zajęciami socjoterapeutycznymi poruszający zagadnienia z treningu 

Umiejętności Społecznych. 
5) Porady i konsultacje pedagoga szkolnego dla rodziców i uczniów szkoły. 
6) Udział uczniów w projekcie profilaktycznym „I ty możesz wszystko - nie bądź obojętny” 

przedstawiającym zjawisko przemocy rówieśniczej. 
7) Warsztaty „Jestem cool w konflikcie” w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. 
8) Spektakl profilaktyczny „Chemiczna zmiana nastroju”. 
9) Program profilaktyczny „Apteczka Pierwszej Pomocy” 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Udział pracowników szkoły w procedurze „Niebieskiej karty”. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1) Realizacja programów profilaktycznych „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie, proszę” „Trzymaj 

formę”. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku. 
3) Współpraca z ośrodkami „Etap”, „Monar” w Białymstoku (wyjście uczniów na zajęcia 

warsztatowe).  
4) Doraźny kontakt z kuratorami sądowymi. 
5) Realizacja treści dotyczących zagadnień profilaktyki zawartych w Szkolnym Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym podczas godzin wychowawczych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku  
1) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo –Profilaktycznego. 
2) Współpraca z instytucjami i rodzicami . 
3) Realizacja zewnętrznych programów profilaktycznych np.: „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”, Akademia bezpiecznego Puchatka”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Opieka medyczna uczniów - w szkole działa gabinet pielęgniarki szkolnej. 
2) Udział nauczycieli w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku, MONAR-em, CKU. 
2) Organizowanie imprez dla środowiska szkolnego i zajęć dla rodziców. 
3) Opieka profilaktyczna pracownika gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 
4) Opieka stomatologiczna nad dziećmi. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Bieżące monitorowanie sytuacji opiekuńczej dzieci. 
2) Wgląd w środowisko rodzinne uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo. 
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3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
4) Stała współpraca z instytucjami nadzorującymi i pomocowymi – MOPR, Sąd Rodzinny, Policja, 

kuratorzy sądowi, „Eureka”, „Klanza”, Poradnia Zaburzeń Emocjonalnych. 
5) Udział pedagoga w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego (procedura NK) 
6) Działania informacyjne skierowane do rodziców - prelekcja dla rodziców „Metody pracy z dziećmi 

przejawiającymi zachowania trudne”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”, 
spotkania w „Strefie rodzica”. 

7) Współpraca z MOPR, Sanepidem. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Program „Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowany cyklicznie, mający na celu promowanie 

zachowań prozdrowotnych w społeczności szkolnej. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku: 
2) Kampania ogólnopolska „Zachowaj trzeźwy umysł” dla kl. I-VI i ich rodziców. 
1) Program „Trzymaj formę” – kl. V-VIII 
2) Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. VII 
3) Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2019/20. 
4) Stosowanie procedur postępowania wobec uczniów w szkole w sytuacjach problemowych 

z zakresu profilaktyki i wychowania. 
5) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 
2) Realizacja programu profilaktyki zdrowia psychicznego „ Przyjaciele Zippiego”. 
3) Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.  
4) Organizacja akcji, konkursów i zajęć profilaktycznych, („Dzień Życia”- ogólnoszkolna akcja, 

„Szczęście widziane oczami dziecka”- konkurs) 
5) Opieka świetlicowa. 
6) Poradnictwo dla rodziców. 
7) Pedagogizacja rodziców.  

 
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1, Centrum Pomocy Dzieciom . 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Skrzydła – wspieranie uczniów i rodziców w potrzebach związanych z edukacją. Uczenie 

gospodarowania posiadanymi środkami oraz dofinansowywanie zajęć dodatkowych 
2) „Czy słowa są oknami czy ścianami” z programu Porozumienie w szkole z modelu Porozumienie 

bez Przemocy – ucz. kl. I – VI; przeciwdziałanie przemocy, i agresji, budowanie empatycznej 
komunikacji. 

3) Udział uczniów kl. III w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego w ramach programu 
„Wychowania komunikacyjnego”  

4) „Bezpieczna droga do szkoły” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 

5) „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone 
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej  

6) „Uwaga na obcych” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej . 

7) „Wychowanie komunikacyjne” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej . 

8) Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” - współpraca z Powiatową Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczną; propagowanie zdrowego trybu życia. 

9) Program „Szkoła dobrego wyboru” - propagowanie zdrowego trybu życia. 
10) Program „Napełnij worek świętego Mikołaja” – uczenie dzieci wzajemnej pomocy, wspieranie 

rodzin w zakresie materialnym, rzeczowym. 
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11) Świąteczna zbiórka żywności we współpracy z Bankiem żywności i szkołami znajdującymi się 
w rejonie szkoły. 

12) Program socjoterapeutyczny „Podróż w poszukiwaniu samego siebie” – poznawanie swoich 
mocnych i słabych stron, uczenie się porozumiewania się bez przemocy i rozwiazywania 
konfliktów. 

13) Program integracyjno - adaptacyjny „Nie jestem sam” kl. I - program wspierający uczniów na 
starcie szkolnym, budowanie umiejętności bycia w grupie. 

14) Cyberprzemoc – zagrożenia w sieci, jak ich uniknąć, odpowiedzialne korzystanie z Internetu przy 
współpracy ze Młodzieżowym Ośrodkiem „Etap”. 

15) Uzależnienie od komputera – mechanizmy uzależnień, jak mądrze korzystać z komputera przy 
współpracy ze Młodzieżowym Ośrodkiem „Etap” 

16) Odpowiedzialność prawna nieletnich – przy współpracy ze Strażą Miejską. 
17) „Moje bezpieczne wakacje” - przy współpracy ze Strażą Miejską. 
18) Wyprawka szkolna – PCK i prywatny darczyńca, mieszkaniec osiedla Starosielce – wsparcie 

materialne rodzin na początku roku szkolnego.  
19) Finansowanie i dofinansowanie obiadów – PCK i Monar. 
20) „Jestem odblaskowy” organizowane przez Straż Miejską w Białymstoku – zajęcia z ucz. kl. I-III. 
21) Piknik rodzinny – z inicjatywy rady rodziców i nauczycieli, integrowanie szeroko rozumianej 

społeczności szkolnej, gry, zabawy, koncert muzyczny, pokaz pracy straży pożarnej oraz 
zaprezentowanie funkcji wozu. 

22) Ekumeniczne spotkanie wigilijne – koncert kolęd różnych wyznań chrześcijańskich. 
23) Uczestnictwo uczniów w licznych kołach zainteresowań, zwłaszcza kształcących zdolności 

artystyczne – koło teatralne, plastyczne, gitarowe, chór szkolny. 
24) Program „Warzywa i owoce w szkole”. 
25) Program „Szklanka mleka”.   
26) Uroczystości szkolne - np. ślubowanie klas pierwszych, czwartych, Święto szkoły, Uroczystości 

związane z rocznicami świąt państwowych i szkolnych – pomoc rodziców w przygotowaniach, 
organizacji, przebiegu. 

27) Prelekcje dla rodziców – wykłady dotyczące podnoszenia umiejętności wychowawczychrodziców, 
ukierunkowane na rozwój dziecka i rodziny. 

28) „Szlachetna Paczka” – program ogólnopolski. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Realizacja działań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
2) Spotkania profilaktyczne w MONARze i Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Etap”. 
3) Projekt „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji 

i obsługi. 
2) Obserwacje uczniów. 
3) Rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami. 
4) Współpraca z MOPR, kuratorami Sądu Rodzinnego,  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2  

w Białymstoku, CPR „Klanza” w Białymstoku. 
5) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
6) Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „Etap”- udział uczniów 

w warsztatach dotyczących uzależnień. 
7) Udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zwiększających kompetencje komunikacyjne nauczycieli. 
8) Udział nauczycieli w szkoleniach i kursach, w których zdobywają umiejętności i kwalifikacje do 

prowadzenia programów profilaktycznych np. „Nie pal przy mnie. proszę”, „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „ Spójrz Inaczej”. 

9) Realizacja innowacji pedagogicznej „Wychować człowieka mądrego – tutoring w szkole”. 
10) Możliwość korzystania przez uczniów z bezpłatnych obiadów w ramach „20%”, Caritasu i absencji. 
11) Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla rodziców”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 
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2) Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III „Porozmawiajmy o agresji”. 
3) Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas IV-VIII „Saper - czyli jak rozminować 

agresję”. 
4) Fluoryzacja zębów. 
5) Projekt „Trzymaj formę”. 
6) Projekt „Bieg po zdrowie”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
2) Program „Strażnicy Uśmiechu”. 
3) Dzień Sportu i Rodziny. 
4) Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”. 
5) Kampania Świętości Życia i Rodziny. 
6) Realizacja projektu: „Bądźmy poszukiwaczami autorytetów”. 
7) „Unplugged” - program profilaktyki uzależnień.  
8) „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Realizacja programu profilaktycznego „Bieg po zdrowie”. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę (MOPR, Policja, Centrum Pomocy Dzieciom 

i Rodzinie, Stowarzyszenie „KLANZA”, „ETAP”, „MONAR”). 
2) Bieżące monitorowanie frekwencji i sytuacji rodzinnej uczniów.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Diagnoza środowiska uczniów pod kątem planowania i realizacji zadań wychowawczo- 

profilaktycznych. 
2) Indywidualne porady i konsultacje dla uczniów. 
3) Przekazywanie informacji na temat specjalistycznych placówek prowadzących działania 

profilaktyczne i pomocowe ukierunkowane na wspieranie rodzin. 
4) Współpraca z PSSE w Białymstoku przy realizowaniu programów profilaktycznych. 
5) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 
6) Współpraca ze Specjalistyczną Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami emocjonalnymi. 
7) Współpraca z CODiR. 
8) Współpraca z Fundacją „Etap”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Stała współpraca z Komendą Miejską i Wojewódzką Policji w Białymstoku.  
2) Współpraca z Patrolem Szkolnym oraz Referatem ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji- wezwania na interwencje w celu niwelowania zachowań niewłaściwych 
wśród uczniów, wymiana informacji. 

3) Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich prowadzone 
przez pracowników KM Policji w Białymstoku. 

4) „Jak zapobiegać uzależnieniu od komputera, Internetu, telefonu komórkowego oraz 
cyberprzemocy?”. 

5) „Bezpieczne spotkania” - zajęcia prowadzone przez Straż Miejską. 
6) Zajęcia profilaktyczne pt. „Uwaga na obcych”. 
7) Zajęcia z zakresu postępowania w wypadku pożaru prowadzone przez pracowników Straży 

Pożarnej w sali "Ognik". 
8) Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży w Fundacji „Etap”,Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży 

i Dorosłych prelekcja profilaktyczna dla rodziców uczniów pt.: "Jestem asertywny".  
9) Realizowanie programu „Nie pal przy mnie proszę”. 
10) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, wymiana informacji, poradnictwo 

w sprawach uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, badania diagnostyczne 
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i konsultacje na terenie szkoły. Badania przesiewowe. Program „Widzę”, „Słyszę”, badania 
logopedyczne.  

11) Zajęcia z pedagogiem szkolnym „Budowanie zdrowych relacji I radzenie sobie ze stresem”. 
12) Konsultacje dla rodziców uczniów przejawiających zachowania niewłaściwe, noszące znamiona 

demoralizacji. Opieka psychologa i pedagoga szkolnego. 
13) Zajęcia dla uczniów prowadzone przez specjalistów z zakresu profilaktyki "Odpowiedzialność 

prawna młodzieży". 
14) Zajęcia z psychologiem szkolnym dotyczące eliminowania zachowań agresywnych oraz 

przeciwdziałania przemocy. 
15) Zajęcia z wychowawcami i pedagogiem szkolnym dotyczące zjawiska agresji wśród dzieci 

i młodzieży. 
16) Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz szkoły. 
17) Spotkania z rodzicami w ramach pracy Zespołu Wychowawczego. 
18) Cykliczne rozmowy z kuratorami sądowymi w sprawach uczniów objętych nadzorem. 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Realizacja Programu Wychowawczego – Profilaktycznego. 
2) Organizacja „Szkolnego Dnia Talentów”. 
3) Warsztaty dla uczniów w placówkach pomocowych. 
4) Zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami uczniów, lekcje w instytucjach kultury, banku. 
5) Realizacja programów „Trzymaj formę”, Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Mleko w szkole”, „Owoce 

w szkole”, „Bezpieczna+”. 
6) Organizacja akcji m. in. „Światowy Dzień bez papierosa”, „Dnia Bezpiecznego Internetu”. 
7) Organizacja „Rodzinnego Pikniku Sportowego”, „Festynu Zdrowia”. 
8) Cykliczny udział rodziców z dziećmi w weekendach rodzinnych organizowanych na terenie szkoły. 
9) Organizowanie zajęć zgodnych z potrzebami uczniów, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, 

projektów edukacyjnych, wolontariat. 
10) Zapewnienie dostępu do biblioteki, pracowni multimedialnej, świetlicy szkolnej w godzinach 

popołudniowych. 
11) Udział pedagoga w spotkania zespołów interdyscyplinarnych w MOPR, Stowarzyszeniu „Droga”. 
12) Prelekcje specjalistów z PPP nr 2. 
13) Organizowanie warsztatów we współpracy ze środowiskiem lokalnym np. „Poczucie własnej 

wartości – „Etap”, „Nie biorę – wygrywam” – „MONAR”. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi nr 1 oraz zaburzeń emocjonalnych, 

z COD – „KLANZA”, „Etap”, „PCK”. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku  
1) Profilaktyka prozdrowotna wśród uczniów i rodziców. 
2)  Organizacja zajęć profilaktycznych dla uczniów i rodziców. 
3)  Realizacja programów profilaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 
1)  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
2)  Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników Policji, Straży Miejskiej oraz cykliczne zajęcia 
w Centrum Profilaktyki „Etap”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku 
1) Organizacja wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne w ramach „Zielonej Szkoły”. 
2) Organizowanie spotkań profilaktycznych w oparciu o funkcjonujące programy profilaktyczne  

w szkole. 
3) Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi rodzinę: Policja, MOPR, 

Kuratorzy sądowi, Asystenci rodziny, „PCK”, „Etap”, „DROGA”, „CARITAS”, Koalicja Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, PFRON. 

4) Udział pedagoga w Zespołach Interdyscyplinarnych w procedurze „Niebieskiej Karty”. 
5) Współpraca z wielofunkcyjnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, DPS i Pogotowiem 

Opiekuńczym. 
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6) Organizacja półkolonii w ramach otwartych drzwi podczas wakacji i ferii zimowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) „Program dla szkół” – we współpracy z KOWR, „Nie pal przy mnie, proszę” „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”– we współpracy z Sanepidem 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1)  Łagodzenie skutków demoralizacji ze strony środowiska rodzinnego – zajęcia w świetlicach 
środowiskowych „Caritas”, Stowarzyszenie ,,Droga”, „Eleos”. 
2)  Organizowanie pomocy w nauce pod hasłem „Pogotowie Naukowe”. 
3)  Udział pedagoga w grupach roboczych „Niebieskiej Karty” (objęto opieką 12 rodzin). 
4)  Udział rodziców w warsztatach – „Szkoła dla Rodziców”, funkcjonujących przy poradniach. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1)   Realizacja Programu „Dobrze jem ze Szkołą na Widelcu”. 
2)   Grupy Wsparcia dla Rodzin. 
3)   Dożywianie dzieci w ramach Projektu Akcji Humanitarnej „Pajacyk” oraz MOPR. 
4) Udział uczniów w Projekcie „UNPLUGGED” – ograniczanie inicjacji używania substancji 
psychoaktywnych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1)   Współpraca z Sądem Rodzinnym. 
2)   Ścisła współpraca z kuratorem sądowym. 
3)   Współpraca z Ssystentami rodziny. 
4)   Współpraca z MOPR-em. 
5)   Współpraca z Ośrodkiem Readaptacji i Terapii Etap. 
6)   Współpraca z Policją. 
7)   Współpraca z Akademią Rodziny. 
8)   Organizacja Treningu Zastępowania Agresji.  
9)   Organizacja spotkań, warsztatów m.in. „Dopalacze- czy warto?”, „Alkohol –pomyśl zanim będzie za 
późno”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (Straż Miejska).  
10) Organizacja zajęć profilaktycznych „Bezpieczny przejazd”. 
11) Prelekcje dla rodziców nt. prawidłowego odżywiania i zagrożeń płynących z Internetu. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1)  Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej przez szkolnych specjalistów: pedagogów, 
psychologa, doradców zawodowych. 
2)   Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką nad dzieckiem i pomocą dziecku 
i rodzinie, konsultacje ze specjalistami tych instytucji. 
3)   Warsztaty dla rodziców, zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców. 
4)   Uczestnictwo w pracy zespołów interdyscyplinarnych- sprawy „Niebieskiej karty”. 
5)   Kontakt między nauczycielem a rodzicem na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
6) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły, np. Rozpoczęcie i Zakończenie Roku 
Szkolnego, Święto Szkoły, Połowinki, Studniówka oraz organizacji wydarzeń typu: egzaminy, wyjazdy 
klasowe i integracyjne. 
7)  Możliwość korzystania ze wsparcia i pomocy szkolnych specjalistów. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Wykłady, pogadanki, prelekcje skierowane do rodziców. 
2) Podejmowanie działań zgodnych z procedurą interwencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

i alkoholizmowi, cyberprzemocy. 
3) Stosowanie procedur postepowania wobec uczniów w szkole w sytuacjach problemowych 

z zakresu profilaktyki i wychowania. 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej przez szkolnych specjalistów: pedagogów, 

psychologa, doradców zawodowych. 
2) Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką nad dzieckiem i pomocą dziecku 

i rodzinie, konsultacje ze specjalistami tych instytucji. 
3) Warsztaty dla rodziców, zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców. 
4) Uczestnictwo w pracy zespołów interdyscyplinarnych- sprawy „Niebieskiej karty”. 
5) Kontakt między nauczycielem, a rodzicem na bieżąco za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 
6) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły, np. Rozpoczęcie i Zakończenie Roku 

Szkolnego, Święto Szkoły, Połowinki, Studniówka oraz organizacji wydarzeń typu: egzaminy, 
wyjazdy klasowe i integracyjne. 

7) Możliwość korzystania ze wsparcia i pomocy szkolnych specjalistów. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku: 
1)     Wyjazd integracyjny dla klas I (cyklicznie). 
2) Warsztaty „W stronę dojrzałości”. 
3) Udział w konkursie „Zdrowa dojrzałość”. 
4) Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – konsultacje indywidualne. 
5) Współpraca z instytucjami specjalistycznymi np. „ETAP”, EUREKA”, CODiR, Specjalistyczna 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1. 
6) Udział pedagoga i psychologa w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. 
 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku  
1) Systematyczna diagnoza środowiska uczniów pod kątem planowania i realizacji działań 

wychowawczo – profilaktycznych. 
2)    Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji skierowanych do uczniów i rodziców. 
3) Udzielanie informacji na temat specjalistycznych placówek prowadzących działania profilaktyczne 

i pomocowe ukierunkowane na wspieranie rodzin. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Realizacja treści programów profilaktycznych. 
2) Pogadanki profilaktyczne. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1. 
4) Współpraca z ośrodkiem „Etap”. 
5) Współpraca z Policją. 
 
VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Organizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów. 
2) Udział młodzieży w koncercie profilaktyczno – ewangelizacyjnym „Ku wolności”. 
3) Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców. 
4) Udział nauczycieli, wychowawców, pedagogów w szkoleniach, warsztatach, konferencjach 

poświęconych profilaktyce. 
5) Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego. Wzmacnianie pozytywnych relacji. 

Profilaktyka przemocy rówieśniczej, w tym: 
- organizacja dni adaptacyjnych uczniów klas I, 
- zajęcia edukacyjne z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich i osób pełnoletnich, 
realizowane w czasie godzin wychowawczych i na lekcjach WOS, w tym spotkania z ekspertami 
i wyjścia do Sądu, 
- lekcja w kinie - udział w projekcji filmu i dyskusji nt. manipulacji na Wydziale Pedagogicznym 
w Białymstoku, 
- udział młodzieży w spotkaniu z pracownikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Białymstoku dotyczącym cyberprzemocy. 



Strona | 234 
 

2) Udzielanie pomocy uczniom i rodzicom przeżywającym trudności, w tym: udzielanie pomocy 
uczniowi na terenie szkoły: konsultacje z nauczycielami i pedagogami, wskazanie miejsc  
i źródeł pomocy specjalistycznej, realizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, monitorowanie sytuacji szkolnej uczniów i ich rodzin 
objętych procedurą niebieskiej karty, kuratelą sądową i pomocą MOPR, współpraca z MOPR  
i GOPR w zakresie dożywiania. 

3) Profilaktyka używania substancji i środków psychoaktywnych, w tym:  
- obserwacje młodzieży w kierunku używania przez nich substancji i środków psychoaktywnych 
oraz leków w celach innych niż medyczne, prowadzenie badań diagnostycznych wśród uczniów 
i rodziców; 
- podejmowanie działań interwencyjnych wobec uczniów palących papierosy: stosowanie 
procedur opisanych w Szkolnym Kodeksie Norm, 
- uaktualnianie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły, 
- prowadzenie zajęć edukacyjnych na godzinach wychowawczych w zakresie profilaktyki używania 
środków psychoaktywnych oraz zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne, 
- zajęcia warsztatowe w każdej klasie prowadzone przez specjalistę resocjalizacji na temat 
zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 

 
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Realizacja programu Profilaktyczno-Wychowawczego X LO. 
2) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) 13-17.05.2019 r. „Model dobrego życia” - program dotyczący profilaktyki uzależnień od substancji 

psychoaktywnych - budowanie postaw asertywnych na bazie programu „Elementarz”. Zajęcia 
z profilaktyki uzależnień. Odbiorcy – klasy I. Osoba prowadząca – pedagog XILO. 

2) „Profilaktyka zdrowotna i umiejętność korzystania z pomocy instytucjonalnej” - kl.3 - pracownicy 
Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku. 

3) 05.2019 r. „Profilaktyka poprzez wartości”. Program Punktu Konsultacyjnego „MONAR” 
w Białymstoku – uczniowie wszystkich klas I wraz z wychowawcami. 

4) 28.11-11.12.2019 r. „Edukacja prawna - odpowiedzialność prawna nieletnich, zachowania 
aspołeczne – agresja, przemoc”. Profilaktyka zachowań przemocowych. Zajęcia edukacyjno-
profilaktyczne dla klas I prowadzone przez pracownika Policji. 

5) 13-24.09.2019 r. diagnoza psychologiczno-pedagogiczna klas pierwszych w ramach „Programu 
integracyjno-adaptacyjnego XI LO”. Spotkania z psychologiem i pedagogiem przy udziale 
wychowawcy klasy pogłębiające integrację zespołu klasowego oraz służące wykrywaniu 
problemów i pomocy w zaplanowaniu pracy wychowawczo-profilaktycznej w klasie. 

6) 15.10-28.10.2019 r. =Profilaktyka uzależnień - „Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych” - 
zajęcia informacyjno-edukacyjne realizowane w ośrodku i prowadzone przez pracowników 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP” w Białymstoku. Odbiorcy – klasy II. 

7) 05-06. 2019 r. „W drodze do kariery odkrywanie własnej wartości”. Odbiorcy – klasy I w ramach 
zajęć ze specjalistą (osoba prowadząca – pedagog XI LO). 

8) 02-10.12.019 r. Profilaktyka stresu i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi – zajęcia praktyczne 
z technik relaksacji dla maturzystów. Odbiorcy – klasy III. Osoba prowadząca – psycholog XILO.  

9) 11-12.2019 r. Profilaktyka stresu i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi – Program edukacyjny: 
„Stres przed maturą – stres pod kontrolą”. Odbiorcy – klasy III. Osoba prowadząca – psycholog 
XI LO. 

10) Realizowana jest na bieżąco, przez cały rok, edukacja zdrowotna. 
11) Realizacja procedur szkolnych dotyczących: frekwencji, palenia papierosów i e-papierosów oraz 

agresji i przemocy, jak również sytuacji szczególnych zagrożeń – na bieżąco, przez cały rok. 
12) Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań na terenie szkoły. 
13) Funkcjonowanie Ośrodka Kariery XI LO. 
14) Wspieranie pracy wychowawczej rodziców. 
15) Dyżury i konsultacje dla rodziców pełnione przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, 

psychologa oraz dyrekcję szkoły. 
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16) Praca z rodzicami w formie spotkań indywidualnych lub rodzinnych prowadzonych przez 
pedagoga i psychologa przy współpracy wychowawców oraz dyrekcji szkoły. 

17) Organizowanie spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w związku z trudnymi 
problemami wychowawczymi – m.in. w ramach Zespołu Doskonalenia Pracy Wychowawczej oraz 
współpracy z instytucjami pomocowymi. 

18) Organizacja szkoleń rady pedagogicznej oraz Zespołu Doskonalenia Pracy Wychowawczej. 
19) Realizacja zadań w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, gdzie realizowane 

są tematy dotyczące profilaktyki zjawisk patologicznych, m.in.: 
a) zasady zdrowego żywienia – zajęcia uczniów klas pierwszych z dietetyk, 
b) program profilaktyczny dotyczący profilaktyki chorób nowotworowych – gazetka profilaktyczna 
w formie wystawy oraz prowadzone były rozmowy indywidualne przez pielęgniarkę szkolną, 
c) działania dotyczące wczesnej diagnostyki zaburzeń zdrowotnych, czynna opieka nad młodzieżą 
– testy przesiewowe, porady, rozmowy indywidualne (pielęgniarka szkolna), 
d) zwiększenie świadomości uczniów nt. leczenia trądziku, kształtowanie nawyku korzystania 
z konsultacji dermatologa, poprawienie umiejętności w zakresie pielęgnacji skóry (pielęgniarka 
szkolna), 
e) profilaktyka chorób zakaźnych – wszyscy uczniowie – propagowanie szczepień jako 
najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w tej 
kwestii, 
f) ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu – wszyscy uczniowie, 
g) profilaktyka HIV/AIDS – zajęcia realizowane przez nauczycieli biologii oraz wychowania do życia, 
h) 15.11.2019 r. w Światowy Dzień Rzucania Palenia na korytarzu szkolnym prezentowana była 
prezentacja na temat szkodliwych skutków palenia, uczniowie wykonali i zaprezentowali plakaty 
o szkodliwości palenia, rozdawano ulotki edukacyjne – inicjatywy realizowane były przez 
nauczycieli biologii i pielęgniarkę szkolną, 
i) problem nadwagi wśród młodzieży: zwiększenie świadomości i zachęcenie do podjęcia działań 
mających na celu redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych, rozwijanie 
wielokierunkowej aktywności fizycznej; pomiar BMI, porady, rozmowy indywidualne, ulotki – 
realizowane przez nauczycieli w-f oraz pielęgniarkę szkolną, 
j) ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu – zajęcia sportowe z gier 
zespołowych, siłownia, aerobik – realizowane przez katedrę wf-u. 

20) Działalność wolontariatu. 
21) Realizacja działań w ramach Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły z dopasowaniem do 

wymogów formalnych oraz potrzeb szkoły.  
22) Konsultacje dla rodziców - dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli uczących i pracjących  

w szkole specjalistów. 
 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 
3) Współpraca z „Etapem”. 
4) Współpraca ze Stowarzyszeniem „Droga”. 
5) Współpraca Komendą Miejską Policji w Białymstoku. 
6) Spotkania z kuratorami. 
7) Udział w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. 
8) Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących występujących w środowisku szkolnym 

i rodzinnym uczniów. 
2) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
3) Indywidualne spotkania z rodzicami. 
4) Zebrania z rodzicami. 
5) Współpraca z rodzicami w zakresie konstruowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc rodzinie. 
7) Działalność charytatywna w ramach wolontariatu. 
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8) Stypendia. 
9) Wyprawka szkolna. 
10) Inicjowanie procesów diagnostycznych. 
11) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 
12) Światowy Dzień Zdrowia – Depresja. 
13) Realizacja różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych. 
 
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku: 
1) Wczesna diagnoza zaburzeń zdrowotnych/zapobieganie chorobom układu krążenia, wadom 

postawy, wzroku oraz czynna opieka nad uczniami. 
2) Realizacja zadań wynikających ze Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. 
3) Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych ujętych w Planie Pracy Internatu ZSHE. 
4) Udzielanie wsparcia uczniom znajdujących się w kryzysowych i trudnych sytuacjach życiowych. 
5) Zapewnienie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania zakwaterowania 

i wyżywienia w internacie. 
6) Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „Etap”: zajęcia 

edukacyjne: „Profilaktyka HIV/AIDS”, „Uzależnienia jak ich uniknąć” koordynowanie na terenie 
szkoły programu wczesnej interwencji „FRED Goes Net”. 

7) Organizacji szkolnej akcji profilaktycznej „Krok po kroku po zdrowie”. 
8) Pomoc materialna: pozyskanie i rozdysponowanie wśród uczniów 10 paczek świątecznych ze 

słodyczami z PCK, Rządowy Program Pomocy uczniom w 2019r. 
9) Rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych. 
10) Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, 

rodzicomi nauczycielom w ich pracy z uczniami w formie konsultacji lub zajęć. 
 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku  
1) Praca indywidualna z rodzicami dotycząca wsparcia rodziców w procesie wychowania, pomocy 

w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 5im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
2) Współpraca z kuratorami sądowymi. 
3) Współpraca z asystentami rodziny-MOPR. 
4) Udział w pracach grup roboczych „Niebieskiej karty” MOPR. 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 – organizacja warsztatów. 
2) Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP”. 
3) Współpraca z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny „KLANZA”. 
4) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku. 
5) Współpraca ze Stowarzyszeniem „MONAR”. 
6) Współpraca z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr Ireny Białówny w Białymstoku. 
7) Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Białymstoku celem niwelowania 

i rozwiązywania problemów. 
8) Współpraca z kuratorami sądowymi Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego 

w Białymstoku. 
9) Współpraca z Ośrodkiem Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „EUREKA” w Białymstoku. 
10) Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum 

Autyzmu w Białymstoku. 
11) Współpraca z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. 
12) Współpraca z Białostocką Akademią Rodziny. 
13) Współpraca z Policją. 
14) „Zrozum innych – Autyzm. Te same zmysły, inne odczucia” warsztaty dla uczniów przeprowadzone 

przez specjalistów z Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego Dla Dzieci i Młodzieży ze 
Spektrum Autyzmu w Białymstoku. 
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Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Program „Stres pod kontrolą” realizowany w ciągu roku szkolnego, ma na celu rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i osobistym. 
2) Wtorkowe dyżury -nauczyciel dla rodzica. Konsultacje dla rodziców. 
3) Kampania - Dzień Bezpiecznego Internetu. Celem jest zwrócenie uwagi na to, że każdy internauta 

może przyczynić się do tego, aby Internet był miejscem bezpiecznym. 
4) Tydzień dla Zdrowia-kampania z obszaru profilaktyki uniwersalnej z udziałem zaproszonych 

specjalistów. 
5) Warsztaty „W kontakcie ze sobą i z innymi” – zajęcia dla uczniów wykazujących deficyty  

w umiejętnościach społecznych oraz trudnościach w komunikacji.  
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku  
1) Programy - Współpraca z Miejską Komendą Policji w Białymstoku - „Szkoła wolna od dopalaczy”, 

„Bezpieczna Szkoła –Bezpieczny Uczeń”, „Szkoła bez Przemocy”. 
2) Współpraca z Powiatową stacją Sanitarno-Epidemiologiczną - „Różowa Wstążka”, „Pierwotna 

profilaktyka wad cewy nerwowej” „Szkoła dobrego wyboru – stop patologiom”, „Znamię Znam 
Je”, „Podstępne WZW”. 

3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku - „Stres pod kontrolą”, 
„ARS czyli jak dbać o miłość?”, „HIV nie wybiera- Ty możesz”, „Stop paleniu papierosów”. 

 
Szkoła Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica w Białymstoku 
1) Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących występujących w środowisku szkolnym 

i rodzinnym uczniów. 
2) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
3) Indywidualne spotkania z rodzicami. 
4) Zebrania z rodzicami. 
5) Współpraca z rodzicami w zakresie konstruowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc rodzinie. 
7) Działalność charytatywna w ramach wolontariatu. 
8) Stypendia. 
9) Wyprawka szkolna. 
10) Inicjowanie procesów diagnostycznych. 
11) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 
12) Światowy Dzień Zdrowia – Depresja. 
13) Realizacja różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych. 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Sanepidem. 
3) Współpraca z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. 
4) Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  
2) Współpraca z placówkami świadczącymi wsparcie socjalne, psychologiczne, pedagogiczne. 

Udzielanie informacji o takich placówkach.  
3) Organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez udział w konstruktywnych pozalekcyjnych formach 

aktywności.  
4) Wyprawka szkolna. Stypendia. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Współpraca z PPP NR 2 – realizacja programu „Zaplanuj karierę”, udział uczniów w zajęciach 

terapeutycznych, konsultacje problemów na terenie szkoły, dyżury zawodoznawcze dla rodziców. 
2) MOPR – pomoc rodzinie, monitorowanie procedury „Niebieska karta” – grupy robocze. 
3) Centrum Pomocy Dzieciom „Klanza” – konsultacje trudności, programy terapeutyczne. 
4) Ośrodek „ETAP” – zajęcia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli, rady szkoleniowe, konferencje. 
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5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej – konsultacje problemów. 
6) Wydział Prewencji KMP – konsultacje problemów, ew. rozmowy profilaktyczne, zgłaszanie 

problemów we współpracy z rodzicami. 
7) Straż Miejska – zajęcia, konkursy, programy. 
8) Współpraca z Pracownią psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych „NOEZIS” – 

zajęcia dla uczniów, spotkania profilaktyczne z rodzicami, konsultacje problemów. 
9) Współpraca z Patrolem Szkolnym, Dzielnicowym. 
10) Współpraca z kuratorami i sądem. 
11) Współpraca z „Caritas” – pomoc rzeczowa, stypendia. 
12) Współpraca z PCK – pomoc rzeczowa. 
13) Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną – programy zdrowotne 

i profilaktyczne. 
14) Współpraca z CKU LCDZ – zajęcia, konkursy, poznawanie świata zawodów, warsztaty. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Program profilaktyczny „SAPER-czyli jak rozminować agresję”. 
2) Programy profilaktyczne realizowane we współpracy ze Strażą Miejską i Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku, Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy. 
 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 
3) Współpraca z psychiatrą. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku  
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z PP-P Nr 2 w Białymstoku. 
3) Współpraca z Sanepidem. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Działania wychowawcze polegające na pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków 

potrzebujących wsparcia. 
2) Współpraca z wydziałem Prewencji KW Policji – spotkanie edukacyjne dla wychowanków. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku 
1)   „Nie taki straszny stres” - program profilaktyczny. 
2)   Badania przesiewowe: „Mówię”, „Słyszę”, „Widzę”. 
3)   Badania przesiewowe logopedyczne. 
4)   Konsultacje dla rodziców. 
 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku1)   Opieka nad dziećmi podczas ferii zimowych i wakacji 
letnich. 

2)   Organizacja pogadanek oraz spotkań dla uczestników zajęć, rodziców oraz nauczycieli o tematyce 
dot. zachowań prozdrowotnych wychowanków (bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
bezpieczeństwo nad wodą, prawidłowe odżywianie, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii 
i dopalaczom, itp.). 

3)   Opieka nad dziećmi podczas wyjazdów na konkursy, festiwale. 
4)   Organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych - pokaz warsztatów terapii zajęciowej. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1)   Badania Logopedyczne przesiewowe. 
2)   Badania zawodowe. 
3)   Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne. 
3)   Porady po badaniach zawodowych. 
4)   Zajęcia aktywizujące edukacyjno-zawodowe. 
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4)   Programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci i młodzieży i rodziców takie jak: „Zaczynam czytać  
i pisać”, „Słyszę”, „Spokojnie, to tylko matura”, „Twój wybór- Twoja przyszłość”, „Zaplanuj 
karierę”, „Motywacja kluczem do sukcesu”. 

6)    Prelekcje dla rodziców. 
7)  Programy: „Szkoła dla Rodziców”, Warsztaty dla rodziców, Konsultacje i porady dla rodziców, 

Terapie rodzinne krótkoterminowe i długoterminowe. 
8)   Prowadzenie zajęć terapeutycznych: terapia indywidualna pedagogiczna, terapia psychologiczna, 

zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu  
i kierunku kształcenia, zajęcia związane z trudnościami adaptacyjnymi dzieci i młodzieży. 

9)  Prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży: psychologicznych, pedagogicznych, 
logopedycznych, badanie słuchu, badanie wzroku, udzielanie porad i konsultacji 
postdiagnostycznych. 

10)  Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii psychologiczno- 
pedagogicznych dla dzieci i młodzieży. 

11)  Stała współpraca z lekarzem medycyny szkolnej. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1)    Współpraca z MOPR, PCPR, Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
2)    Współpraca z Sanepidem - Program „Trzymaj Formę”. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku 
1)    Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego. 
2)   W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem możemy więcej” działającym na rzecz naszej 

placówki prowadzimy opiekę uczniów podczas ferii letnich. 
3)   Zapewnienie 8-godzinnej opieki pielęgniarskiej. 
4)   Prowadzenie badań przesiewowych przez pielęgniarkę szkolną. 
5)   Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji stomatologicznej. 
6)   Bezpłatne konsultacje stomatologiczne. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe  Nr 7 . „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1)   Współpraca z PPP nr 2 w Białymstoku. 

Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Mailowy kontakt z rodzicami w czasie zdalnego nauczania. 
2) Organizowanie przez nauczycielki różnorodnych działań o charakterze sportowym zapewniających 

dzieciom rozwój motoryki małej i dużej. 
3) Uczestnictwo dzieci w sportowych zajęciach dodatkowych na terenie placówki: „Zumba”, 

„Przedszkoliada”. 
4) Zabawy ruchowe dzieci i rodziców 26.11.2019r. w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego  

W. Sherborne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 
2) Realizacja Programu profilaktyczno-wychowawczego w Przedszkolu samorządowym nr 20. 
3) Realizacja zajęć profilaktycznych z higieny jamy ustnej na terenie przedszkola. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 21 „Na Bojarach”  w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 
2) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w 
Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 

Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Program z zakresu wychowania zdrowotnego „Zdrowe przedszkolaki”. 
2) Program „Akademia Aquafresh”. 
3) Program „Dzieciństwo bez próchnicy”. 
4) Program „Bezpiecznie – to znaczy jak?”. 
5) Program „Nieustraszone dzieciaki”. 
6) Program „Bezpieczny przedszkolak”. 
7) Program gimnastyki korekcyjnej. 
8) Program terapii pedagogicznej. 
9) Program terapii logopedycznej. 
10) Zajęcia szkoleniowe z zakresu profilaktyki stomatologicznej prowadzone przez Fundację Wiewiórki 

Julii. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku  
1) „Czyste powietrze wokół nas” - Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej. 
2) „Akademia Aquafresh” - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej. 
3) „Kubusiowi przyjaciele natury” - Program edukacyjny. 
4) „Gadki – proste rozmowy o trudnych sprawach”- Program profilaktyczny. 
5) „Chcę iść do szkoły”- Program autorski. 
6) Bezpłatny przegląd stomatologiczny i fluoryzacja (odpłatna) w przedszkolu. 
7) Prowadzenie koła logopedycznego „Zwinne języczki”. 
8) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych. 

Przedszkole Samorządowe  Nr 31 w Białymstoku 
1) Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej we wszystkich grupach 

przedszkolnych. 
2) Spotkania ze specjalistami: logopeda, psycholog, stomatolog. 
3) Zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców. 
4) Realizacja projektów edukacyjnych: „Bezpieczne przedszkole - Bezpieczny przedszkolak”,                  

„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Dzieciństwo bez próchnicy”,  ‘Akademia Zdrowego 
Przedszkolaka”,  „Inni, ale tacy sami - spotkania z osobami niepełnosprawnymi”, „Eko – 
przedszkolaki”. 

5) Program z zajęć gimnastyki korekcyjne „Program postępowania korekcyjnego dla dzieci z wadą 
płaskostopia”. 

6) Program „Czyste powietrze wokół nas”. 
7) Żywienie dzieci z wykorzystaniem produktów o wysokiej jakości i informowanie rodziców  

o zasadach zdrowego żywienia. 
8) „Nowalijki w przedszkolu” - cykliczne działania w obrębie każdej z grup w tym hodowla i uprawa 

nowalijek. 
9) Prowadzenie zajęć i warsztatów przez Straż Miejską i Policję w zakresie: „Kiedy jest bezpiecznie”, 

„Zanim poprosisz rodziców o psa”, „Na drodze bezpiecznie”, „Obcy nieznajomy”. 
10) Zajęcia z socjoterapii i terapii pedagogicznej. 
11) Zajęcia z terapii logopedycznej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Wspieranie rodzin poprzez organizację zajęć dodatkowych w projekcie unijnym „Mali Aktywni”  

w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
2) Realizacja „Programu współpracy ze środowiskiem lokalnym” obejmującego swym zakresem 

różnorodne instytucje oświatowe, kulturalne, pożytku publicznego. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku 
1) Realizowanie Programu adaptacyjnego. 
2) Organizacja w placówce Szkoły dla Rodziców  we współpracy z PP-P nr 1. 
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3) Organizowanie pogadanek dla rodziców na tematy dotyczące wychowania, rozwoju dziecka. 
4) Wspieranie rodziców w sytuacjach bieżących. 
5) Pomoc w diagnozie dzieci od najmłodszej grupy wiekowej.  

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią „Allegro”, Poradnią „Rozwiń 

Skrzydła” i Poradnią „Bis”. 
2) Współpraca z prywatnym gabinetem terapii integracji sensorycznej, z Polskim Związkiem 

Niewidomych. 
3) Zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
4) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie – „Niebieska Karta”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Współpraca z PP-P Nr 2 w zakresie opieki logopedycznej, konsultacji ze specjalistami, cykliczne 

prowadzenie warsztatów w ramach szkoły dla rodziców. 
2) Organizowanie spotkań rodziców  ze specjalistami na terenie przedszkola. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Kontynuacja projektu adaptacyjnego „Mamo, Tato idę do przedszkola”. 
2) Udział w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka i rodzin przy Stowarzyszeniu 

Pomocy Rodzinie „Droga”. 
3) Realizacja programu pomocy dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej „Otwórzmy 

serca”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Współpraca z PPP nr 2 w Białymstoku. 
2) Bezdecyzyjne żywienie dzieci – współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. 
2) zajęcia z terapii logopedycznej i terapeutycznej. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, „ALLEGRO”. 
4) Współpraca z MOPR. 
5) Współpraca z Sanepidem . 
6) Program socjoterapeutyczny „Motylki z kokonu”. 
 
Przedszkole Samorządowe Mr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 

1)    Wsparcie rodzin ich funkcjach wychowawczych i opiekuńczych – cykl spotkań psychoedukacyjnych  
        i konsultacyjno – doradczych. 
2) Realizacja programu wychowawczego miasta Białegostoku. 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ”  w Białymstoku 
1) Praca w zespołach ds. Procedury „Niebieskiej Karty”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1) Konsultacje ze specjalistami. 
2) Zajęcia otwarte. 
3) Rozmowy indywidualne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku. 
2) Realizacja Programu profilaktyczno-wychowawczego w Przedszkolu Samorządowym nr 60. 
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Przedszkole Samorządowe Mr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Realizacja programów „Przedszkole Promujące Zdrowie”, „Bezpieczny Przedszkolak”, realizacja 

międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, realizacja 
programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”, 
realizacja akcji „Mamo, Tato wolę wodę”, „Dzieciaki Mleczaki”.  

2) Spotkania z policjantami, strażnikami miejskim, strażakami, ratownikami medycznymi, saperami.  
3) Współpraca z MOPR, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku, Poradnią 

Zaburzeń Emocjonalnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Spotkania z Policją. 
2) Współpraca z poradniami rodzinnymi. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 71  w Białymstoku 
1) Systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną - zapewnienie konsultacji  

psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych. 
2) Współpraca z Przychodnią lekarska w celu promowania profilaktyki zdrowotnej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku 
1) Propagowanie informacji o działalności instytucji pomocowych z terenu miasta Białegostoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”  w Białymstoku 
1) Kontynuacja współpracy z PPP Nr 1. 
2) Zajęcia edukacyjne prowadzone z dziećmi z zakresu profilaktyki zdrowia. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Realizacja programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas” z ramienia Sanepidu- dotyczy 

dzieci i rodziców. 
2) „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Realizacja modułu „Misiowy wolontariat”- profilaktyka 

uzależnień - ogólnopolski program profilaktyczny, dotyczy dzieci i rodziców. 
3) Realizacja programów profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa dotyczącego zasad ruchu 

drogowego, udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach zagrożenia  przy 
współpracy ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją w organizowanych cyklicznie zajęciach 
edukacyjnych dla wychowanków przedszkola. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1. 
2) Spotkania na terenie placówki z psychologiem i pedagogiem dla rodziców. 
3) Cykl zajęć – „Czytamy bajki terapeutyczne” – profilaktyka rozwoju emocjonalnego dzieci  

z udziałem rodziców i dzieci. 

Przedszkole Samorządowe  Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku 
1) Realizacja tematyki tygodniowej w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” projektu „Żyj 

zdrowo”, „Dzieciaki Mleczaki”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
2) Badania logopedyczne, wad postawy, spotkania ze stomatologiem, pierwsza pomoc - spotkania   

z ratownikami. 
3) Zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Domem Samotnej Matki w Supraślu, Fundacją „Pomóż 
Im”, Stowarzyszeniem „Jasny cel”. 
 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Cykliczne prowadzenie imprez dla środowiska szkolnego oraz zajęć dla rodziców. 
2) Opieka profilaktyczna pracownika gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku 
1) Realizacja projektu „Do przedszkola idzie maluch”- zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, 

dogoterapia. 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły - zadania wynikające z realizacji tego dokumentu,  
w tym współpraca z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia „ELEOS”, Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną nr 2, Policją.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego 
2) Realizacja programów rekomendowanych przez PARPA („Strażnicy Uśmiechu”, „Przyjaciele 
Zippiego”) 
3) Informowanie rodziców o działaniach Białostockiej Akademii Rodziny. 
4) Informowanie o publikacjach nt. opieki nad dziećmi. 

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Udział pracowników szkoły w procedurze „Niebieskiej karty”. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
1) Realizacja szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego. 
2) Współpraca z instytucjami i rodzicami.  
3) Realizacja zewnętrznych programów profilaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku  
1) Współpraca ze specjalistami zajmującymi się profilaktyką. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Bieżące monitorowanie sytuacji opiekuńczej dzieci. 
2) Wgląd w środowisko rodzinne uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
4) Stała współpraca z instytucjami nadzorującymi i pomocowymi – MOPR, sąd rodzinny, Policja, 
kuratorzy sądowi, „Eureka”, „Klanza”, Poradnia Zaburzeń Emocjonalnych. 
5) Udział pedagoga w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego (procedura NK). 
6) Działania informacyjne skierowane do rodziców - prelekcja dla rodziców „Metody pracy  
z dziećmi przejawiającymi zachowania trudne”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”, 
spotkania w „Strefie rodzica”. 
7) Współpraca z MOPR, Sanepidem. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Kampania ogólnopolska „Zachowaj trzeźwy umysł” dla kl. I-VI i ich rodziców. 
2) Stosowanie procedur postępowania wobec uczniów w szkole w sytuacjach problemowych z zakresu 
profilaktyki i wychowania. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.  
2) Realizacja programu profilaktyki zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. 
3) Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, organizacja akcji, konkursów  
i zajęć profilaktycznych, („Dzień Życia”- ogólnoszkolna akcja  „Szczęście widziane oczami dziecka”- 
konkurs) 
4) Opieka świetlicowa. 
5) Poradnictwo dla rodziców. 
6) Pedagogizacja rodziców. 
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Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły skierowany do wszystkich podmiotów szkolnych. 
2) Pedagogizacja rodziców poprzez organizację spotkań ze specjalistami.  
3) Współpraca z instytucjami wspierającymi typu MOPR, „Caritas”, PCK, Stowarzyszenie „Droga”, 
Sanepid. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Realizacja innowacji pedagogicznej „Wychować człowieka mądrego – tutoring w szkole”  
2) Przygotowanie szkoły do spełniania standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 
2) Fluoryzacja zębów. 
3) Projekt „Trzymaj formę”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”- program profilaktyczny. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi nr 1 oraz zaburzeń emocjonalnych, z COD 
– „KLANZA”, „Etap”, PCK. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku 
1) Organizacja wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne w ramach „Zielonej Szkoły”. 
2) Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi rodzinę: Policja, MOPR, 
Kuratorzy sądowi, Asystenci rodziny, PCK, „ETAP”, „DROGA”, „CARITAS”, Koalicja Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, PFRON 
3) Organizowanie spotkań profilaktycznych w oparciu o funkcjonujące programy profilaktyczne 
w szkole. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Realizacja programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć zgodnie ze „Szkolnym Programem 
Profilaktyczno- Wychowawczymi”: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź 
właściwe rozwiązanie” i inne. 
2) Realizacja zajęć rozwijających umiejętności emocjonalne i społeczne (na zajęciach rewalidacyjnych  
i pomocy psychologiczno- pedagogicznej, godzinach wychowawczych i innych zajęć). 
3) Realizacja zajęć profilaktycznych: „Cyberprzemoc”, „Edukacja prawna młodzieży”, „Niebezpieczne 
sytuacje – wiem, jak się zachować”, „Uzależnienia- pomyśl zanim będzie za późno”, „Przepisowa 
młodzież”. 
4) Realizacja innowacji pedagogicznej „Jestem wolny od nałogów”. 
5) Udział w spektaklu „Chemiczna zmiana nastroju”. 
6) Realizacja innowacji „Dbam o siebie i szanuję innych”. 
7) Prowadzenie zajęć pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy się ratować”. 
8) W ramach opieki nad rodziną: organizacja pomocy materialnej, współpraca z instytucjami, 
prowadzenie wykładów dla rodziców, porad indywidualnych itp. 
9) Pomoc strażnika szkolnego w bezpiecznym pokonywaniu drogi do szkoły. 
10) Udział pracownika szkoły w posiedzeniach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego 
procedury „Niebieska Karta”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Kierowanie dzieci do placówek udzielających pomocy i wsparcia – łagodzenie skutków demoralizacji 
ze strony środowiska rodzinnego – zajęcia w świetlicach środowiskowych, „Caritas”, Stowarzyszenie 
,,Droga”. 
2) Organizowanie pomocy w nauce pod hasłem „Pogotowie Naukowe”. 
3) Udział pedagoga w grupach roboczych „Niebieskiej Karty”. 
4) Udział rodziców w warsztatach – „Szkoła dla Rodziców”, funkcjonujących przy poradniach. 
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Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej przez szkolnych specjalistów: pedagogów, 
psychologa, doradców zawodowych. 
2) Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką nad dzieckiem i pomocą dziecku 
i rodzinie, konsultacje ze specjalistami tych instytucji. 
3) Warsztaty dla rodziców, zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców. 
4) Uczestnictwo w pracy zespołów interdyscyplinarnych- sprawy „Niebieskiej karty”. 
5) Kontakt między nauczycielem a rodzicem na bieżąco, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 
6) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły, np. Rozpoczęcie i Zakończenie Roku 
Szkolnego, Święto Szkoły, Połowinki, Studniówka oraz organizacji wydarzeń typu: egzaminy, wyjazdy 
klasowe i integracyjne. 
7) Możliwość korzystania ze wsparcia i pomocy szkolnych specjalistów. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Wykłady, pogadanki, prelekcje skierowane do rodziców. 
2) Podejmowanie działań zgodnych z procedurą interwencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

i alkoholizmowi, cyberprzemocy. 
3) Stosowanie procedur postepowania wobec uczniów w szkole w sytuacjach problemowych 

z zakresu profilaktyki i wychowania. 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej przez szkolnych specjalistów: pedagogów, 

psychologa, doradców zawodowych. 
2) Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką nad dzieckiem i pomocą dziecku 

i rodzinie, konsultacje ze specjalistami tych instytucji. 
3) Warsztaty dla rodziców, zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców. 
4) Uczestnictwo w pracy zespołów interdyscyplinarnych- sprawy „Niebieskiej karty”. 
5) Kontakt między nauczycielem a rodzicem na bieżąco, za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 
6) Udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły, np. Rozpoczęcie i Zakończenie Roku 

Szkolnego, Święto Szkoły, Połowinki, Studniówka oraz organizacji wydarzeń typu: egzaminy, 
wyjazdy klasowe i integracyjne. 

7) Możliwość korzystania ze wsparcia i pomocy szkolnych specjalistów. 
 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Realizacja treści programów profilaktycznych. 
2) Pogadanki profilaktyczne. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1. 
4) Współpraca z ośrodkiem „ETAP”. 
5) Współpraca z Policją. 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku  
1) Kontynuacja ww. działań 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących. 
2) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
3) Indywidualne spotkania z rodzicami. 
4) Zebrania z rodzicami. 
5) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc rodzinie. 
7) Udział z grupach roboczych dla uczniów z „Niebieską Kartą”. 
8) Działalność szkolnego wolontariatu. 
9) Stypendia. 
10) Wyprawka szkolna. 
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11) Inicjowanie procesów diagnostycznych uczniów przejawiających trudności. 
12) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 
13) Realizacja Programu „Stres pod Kontrolą”. 
14) Program „Szkoła Dobrego Wyboru - Bliżej siebie dalej od uzależnień”. 
15) Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 

Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Realizacja zadań wynikających ze Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. 
2) Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych ujętych w Planie Pracy Internatu ZSHE. 
3) Udzielanie wsparcia uczniom znajdujących się w kryzysowych i trudnych sytuacjach życiowych. 
4) Zapewnienie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania zakwaterowania 

i wyżywienia w internacie. 
5) Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP”: zajęcia 

edukacyjne: „Profilaktyka HIV/AIDS”, „Uzależnienia - jak ich uniknąć” koordynowanie na terenie 
szkoły programu wczesnej interwencji „FRED Goes Net”. 

6) Organizacja szkolnej akcji profilaktycznej „Krok po kroku po zdrowie”. 
7) Pomoc materialna: pozyskanie i rozdysponowanie wśród uczniów 10 paczek świątecznych ze 

słodyczami z PCK, Rządowy Program Pomocy uczniom w 2019r. 
8) Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom w ich pracy z uczniami w formie konsultacji lub zajęć. 
 

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
1)    Opracowanie i realizacji programów profilaktycznych na terenie szkoły. 
2) Udział klas w zajęciach warsztatowych w placówkach specjalistycznych. 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku  
1) Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
2) Udzielanie wsparcia uczniom znajdujących się w kryzysowych i trudnych sytuacjach życiowych. 
3) Współpraca z Bursą Szkolną w celu zapewnienia uczniom pobierającym naukę poza miejscem 

zamieszkania zakwaterowania i wyżywienia. 
 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) „Stres pod kontrolą” program mający na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych w życiu zawodowym i osobistym. 
2) „Wtorkowe dyżury - nauczyciel dla rodzica”. Konsultacje dla rodzin. 
3) Kampania – „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Celem jest zwrócenie uwagi na to, że każdy 

internauta może przyczynić się do tego, aby Internet był miejscem bezpiecznym. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących. 
2) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
3) Indywidualne spotkania z rodzicami. 
4) Zebrania z rodzicami. 
5) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc rodzinie. 
7) Udział z grupach roboczych dla uczniów z „Niebieską Kartą”. 
8) Działalność szkolnego wolontariatu. 
9) Stypendia. 
10) Wyprawka szkolna. 
11) Inicjowanie procesów diagnostycznych uczniów przejawiających trudności. 
12) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 
13) Realizacja programu „Stres pod Kontrolą”. 
14) Program Szkoła Dobrego Wyboru - Bliżej siebie dalej od uzależnień”. 
15) Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Wszystkie ww. formy współpracy. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Program profilaktyczny „SAPER-czyli jak rozminować agresję”. 
2) Programy profilaktyczne realizowane we współpracy ze Strażą Miejską i Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku, Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy. 
 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Współpraca z psychiatrą. 
2) „Razem w rodzinie- bliżej, uważniej”. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1)   Działania wychowawcze polegające na pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków 

potrzebujących wsparcia. 
2)   Współpraca z wydziałem Prewencji KW Policji – spotkanie edukacyjne dla wychowanków. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
1)   Program wychowawczo – profilaktyczny MDK w Białymstoku. 
2) Imprezy o charakterze profilaktycznym współorganizowane ze szkołami i innymi instytucjami 

(Sanepid, Fundacja „Pomóż im”, Policja, itp.). 
3)   Organizacja konkursów plastycznych dla osób niepełnosprawnych. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1)   Współpraca z MOPR, PCPR, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
2)   Współpraca z Sanepidem - Program „Trzymaj Formę”. 

 

Programy i działania nowo utworzone    

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Organizacja w placówce Szkoły dla Rodziców  we współpracy z PP-P nr1. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Badania przesiewowe  „Widzę”, „Słyszę” prowadzone przez pracowników PP-P nr 1 dla klas I A-E. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Prelekcja dla nauczycieli „Dziecko z cukrzycą”. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Współpraca z Pracownią psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych „NOEZIS”.  

 
B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców   

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.6.1 KONTYNUACJA ZADAŃ PROZDROWOTNYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku 
1) Realizacja programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Udział w projekcie „Czyste powietrze wokół nas”. 
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2) „Sprzątanie Świata”. 
3) „W Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w  Białymstoku  
1) „Czyste powietrze wokół nas”- program profilaktyki antynikotynowej we współpracy WSSE  

w Białymstoku. 
2) Zajęcia ruchowe. 
3) Zajęcia taneczne. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne. 
2) Ćwiczenia poranne i gimnastyczne 
3) Programy „Czyściochowe przedszkole”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Czyste powietrze wokół 

nas”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7  „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych - innowacja „Kulinarny Zakątek”  

(przygotowywanie posiłków wspólnie z rodzicami). 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  
1) Współpraca z Sanepidem. 
2) Udział w akcji „Czyste Powietrze wokół nas”. 
3) Realizacja programu „Naturalne Filtry”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
4) Realizacja programu „Przedszkole przyjazne aktywności fizycznej oraz zdrowemu żywieniu”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 10  w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” 
2) Spotkania z pracownikami służby zdrowia – stomatolog.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku 
1) Realizacja programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”. 
2) Realizacja tematyki tygodniowej w nauczaniu domowym „Na zdrowie! Dziękuję!” obejmująca 

zagadnienia związane z pandemią (m.in. gra „Pandemia”, „Bajka o Koronawirusie i Kwarantannie”, 
wiersz o koronawirusie). 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury”. 
2) Cykliczne konsultacje logopedyczne i terapia logopedyczna prowadzona na ternie przedszkola. 
3) Zajęcia sportowe „Przedszkoliada”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Udział w akcji „Nie pal przy mnie, proszę” 
2) „Czyściochowe przedszkole” – realizacja programu edukacyjnego. 

Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku : 
1) „Co warto jeść” – promocja zdrowego żywienia, nauka zasad piramidy pokarmowej. 
2) „Bezpieczny przedszkolak” – nauka zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, właściwych 

zachowań w kontaktach z nieznajomymi, zasady udzielania pierwszej pomocy. 
3) Międzyszkolny konkurs plastyczny „Moja rodzinka żyje zdrowo, bezpiecznie i sportowo”. 
4) „Przyjaciele Zippiego” – profilaktyka zdrowia psychicznego, nauka radzenia sobie z trudnymi 

emocjami. 
5) „Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć” – zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia 

sprawnościowe. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 23 w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne.  
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Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku 
1) Program z zakresu zdrowego żywienia „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
2) Program promujące zdrowie emocjonalne „Przyjaciele Zippiego”. 
3) Czytanie bajek terapeutycznych. 
4) Akademia „Aquafresh”. 
5) Realizacja programu prozdrowotnego „Dzieciaki Mleczaki”. 
6) Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”. 
7) Realizacja programu „Mamo, tato, piję wodę”. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej   
w Białymstoku 
1) Współorganizator cyklicznej imprezy sportowej dzieciom Osiedla Sienkiewicza „Razem Weselej”- 

przy współpracy z SP11, PS8, PS42, administracją Osiedla Sienkiewicza.  

Przedszkole Samorządowe  Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Białymstoku 
1) Ogólnopolski program profilaktyki stomatologicznej „Akademia Aquafresh”. 
2) Ogólnopolski program zdrowotny „Mamo ,tato wole wodę”. 
3) Program „Dzieciaki Mleczaki”.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) „Dzieci nie jedzą śmieci” – program zajęć edukacyjnych dedykowanych zdrowym produktom. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku  
1) „Czyste powietrze wokół nas” - Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej. 
2) „Akademia Aquafresh” - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej. 
3) „Kubusiowi przyjaciele natury” - Program edukacyjny. 
4) „Gadki- proste rozmowy o trudnych sprawach” – Program profilaktyczny. 
5) „Chcę iść do szkoły”- Program autorski. 
6) Bezpłatny przegląd stomatologiczny i fluoryzacja (odpłatna) w przedszkolu. 
7) Prowadzenie koła logopedycznego „Zwinne języczki”. 
8) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30  im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne.  
2) Realizacja programu „Przedszkole promujące zdrowie”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Organizacja miejskiego turnieju wiedzy i sprawności „Turniej wiedzy o zdrowiu i ekologii” -  

XVI edycja i organizacja miejskiego konkursu wokalno - recytatorskiego „Co to jest zdrowie”. 
2) Organizacja działań sportowych: „Olimpijki przedszkolaka” i „Maraton Przedszkolaka”. 
3) Prowadzenie zajęć we wszystkich grupach przedszkolnych z zakresu edukacji przedszkolnej. 
4) Realizacja programu z  zajęć gimnastyki korekcyjnej „Program postępowania korekcyjnego dla 

dzieci z wadą płaskostopia”. 
5) Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”. 
6) Realizacja programów:  „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
7) Współpraca z: ratownikiem medycznym, stomatologiem, lekarzem, pielęgniarką. 
8) Zdrowa dieta w przedszkolu. 
9) Współpraca ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną. 
10) Zajęcia z socjoterapii i terapii pedagogicznej. 
11) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Zajęcia profilaktyczne prowadzone na terenie placówki- gimnastyka korekcyjna. 
2) Realizacja programu autorskiego „Zdrowie na talerzu”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku 
1) Realizacja programów „Mamo, tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Realizacja tematyki poświęconej zdrowemu odżywianiu, emocjom, zdrowemu stylowi życia. 
2) Realizacja zajęć we współpracy z placówkami instytucjami związanymi ze zdrowiem, profilaktyką 

zdrowotną i ekologiczną. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Realizacja programu przedszkolnego „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
2) Program profilaktyczny „Klub Wiewiórka zaprasza”. 
3) Innowacja pedagogiczna – „Na ochronie środowiska nasze zdrowie zyska”. 
4) Profilaktyczne badania poziomu cukru pracownikom placówki. 
5) Cykliczne gazetki prozdrowotne dla rodziców. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 43 w Białymstoku 
1) Organizacja  Międzyprzedszkolnego Turnieju Sportowego Sześciolatków „Ruch jest drzwiami do 

uczenia się” 
2) „Czysty ząbek” – zajęcia edukacyjne prowadzone przez higienistkę stomatologiczną  połączone  

z warsztatami na temat higieny jamy ustnej. 
3)  Projekt „Woda to życie” - uświadomienie dzieciom i rodzicom pozytywnego wpływu picia wody 

na zdrowie człowieka. 
4) Organizowanie „Urodzinek Witaminek”.  
5) Współpraca z MOPR. 
6) Udział dzieci w zajęciach sportowych „Przedszkoliada”. 
7) „Gimnastyka dla Smyka” - prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 
8) Zajęcia sportowo – gimnastyczne.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1)  Realizacja działań szkół promujących zdrowie. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w  Białymstoku 
1) Realizacja programów prozdrowotnych: „Akademia Aquafresh”, „Mamo, tato wolę wodę”, 

„Kubusiowi przyjaciele natury”. 
2) Realizacja programów profilaktycznych: „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze” (Straż 

Miejska w Białymstoku), „Poprawne segregowanie odpadów komunalnych” (PPHP „Lech”). 
3) Udział w zajęciach edukacyjnych z okazji „Światowego Dnia Zdrowia Jamy ustnej” w Centrum 

Zawodów Medycznych i Społecznych (Szkoła policealna). 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku 
1)  „Czyste powietrze wokół Nas”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Szkoła Dla Rodziców. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa kraina” w Białymstoku 
1) Realizacja programu z zakresu zdrowego żywienia „Co warto jeść?”. 
2) Program „Przyjaciele Zippiego” – promujący zdrowie emocjonalne dzieci. 
3) Programy „Czyste powietrze wokół nas”, Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
4) Zajęcia edukacyjne dla dzieci „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - Grupa Ratownicza „Nadzieja”. 
5) Program „Spotkania z Leonem”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne prowadzone przez nauczycieli w ramach podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 
2) Spacery i wycieczki o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 
3) Mycie zębów po posiłkach w przedszkolu. 
4) Omawianie tematyki związanej ze zdrowiem, zdrowym odżywianiem, zachowaniem 

profilaktycznym. 
5) Samodzielne komponowanie kanapek z użyciem różnorodnych warzyw. 
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6) Przygotowywanie sałatek warzywnych i owocowych przez dzieci. 
7) Wystawy i prace plastyczne o tematyce zdrowotnej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne, ćwiczenia korekcyjne. 
2) Cykle zajęć w zakresie zdrowego żywienia. 
3) Udział w konferencji „Sensoryka w przedszkolu”, „W dobie edukacji włączającej z dziećmi 

niepełnosprawnością w szkole”. 
4) Spotkanie z dietetykiem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku 
1) „Czyste powietrze wokół nas” -program profilaktyki antynikotynowej. 
2) „Bezpieczny przedszkolak” – program bezpieczeństwa dzieci. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i postępowania w sytuacji zagrożenia – cały personel. 
2) Szkolenia personelu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
3) Udział w projektach edukacyjnych: „Klub Wiewiórki”, „Dzieci uczą Rodziców”, „Skąd się biorą 

produkty ekologiczne”, „Dzieciaki Mleczaki”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1) „Czyste powietrze wokół nas”. 
2) „Kubusiowi przyjaciele lasu”. 
3) „Aquafresh”. 
4) „Bezpieczny przedszkolak”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku 
1) Wykonywanie zdrowych potraw, układanie bajek, rymowanek, opowiadań, teatrzyki w wykonaniu 

nauczycielek, zakładanie ogródków warzywnych,. 
2) Spotkania z przedstawicielami Sanepidu. 
3) Zajęcia edukacyjne z Akademii piłkarskiej, zajęcia sportowe z Lowlanders. 
4) Realizacja programów: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Strażnicy Uśmiechu”, „Dobry, Prawy, 

Bezpieczny”, „Chronimy dzieci”. 
5) Plan pracy „Biało- czerwoni silni i zdrowi”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Kreatywny przedszkolak”. 
2) Terapia logopedyczna prowadzona na ternie przedszkola. 
3) Turniej sportowy. 

Przedszkole Samorządowe Nr 64  „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Program profilaktyki jamy ustnej „Podróże wiewiórki Julii”. 
2) Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w ramach projektu unijnego „Wszystko zaczyna się 

w przedszkolu”. 
3) Realizacja zajęć z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych w ramach projektu 

unijnego „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. 
4) Realizacja zajęć z zakresu rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych (TUS) w ramach 

projektu unijnego „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. 
5) Realizacja zajęć z psychologiem w ramach projektu unijnego „Wszystko zaczyna się 

w przedszkolu”. 
6) Realizacja programu „Przedszkole Promujące Zdrowie”, w tym m.in. majówka bez komputera, 

zdrowe urodziny (owoce zamiast ciasta). 
7) Udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”. 
8) Realizacja programów „Bezpieczny Przedszkola”k, realizacja międzynarodowego programu 

promocji zdrowia psychicznego” Przyjaciele Zippiego”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,. 
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9) Uczestnictwo nauczycieli w radzie szkoleniowej „Skuteczny nauczyciel – radzenie sobie  
z trudnymi zachowaniami dzieci”. 

10) Zajęcia profilaktyczno-korekcyjne . 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne. 
2) Program profilaktyki zdrowych zębów. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury”. 
2) Realizacja programu „Akademia Aquafresh”. 
3) Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”. 
1) Realizacja programu „Czyściochowe przedszkole”. 
2) Festiwal recytatorsko-muzyczny „Zdrowym być”. 
3) Olimpiada przedszkolaka „Na drodze mojego życia”. 
4) „Owocowe Urodziny”. 
5) „Przedszkolny Rajd Rowerowy”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku 
1) „Czyste powietrze wokół nas”. 
2) „Mamo, tato wolę wodę” 
3) Zajęcia edukacyjne „Zdrowo jemy i żyjemy” 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku 
1) Program profilaktyki „Czyste powietrze wokół nas” zrealizowany przy współpracy z Sanepidem. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku 
1) Realizowanie tematyki z zakresu zdrowia podczas zajęć z dziećmi, zajęcia z kucharzem, warsztaty 

kulinarne, spotkania ze stomatologiem, lekarzem. 

Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Zorganizowano zajęcia edukacyjne połączone z warsztatami w zakresie segregowania odpadów we 

współpracy z Firmą „LECH” w Białymstoku - dotyczy dzieci. 
2) Profilaktyka wad postawy wśród dzieci 5-6-letnich przy współpracy Akademii Medycznej- 

korygowanie wad postawy, profilaktyka - dotyczy dzieci i rodziców.  
3) |Mamo, tato wolę wodę| - program profilaktyki Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej przy   

współpracy z Wodociągami Białystok, wyrabianie zdrowego nawyku picia wody - dotyczy dzieci. 
4) „Dzieciaki Mleczaki”- program profilaktyczny Polskiej Izby Mleka w Białymstoku - wyrabianie 

nawyków żywieniowych, spożywania mleka i ich produktów- dotyczy dzieci. 
5) Realizacja programów profilaktycznych: „Czyste powietrze wokół nas” z ramienia Sanepidu- 

profilaktyka uzależnień i kreowania postaw zdrowego trybu życia, ochrony dzieci przed 
wdychaniem dymu papierosowego i palenia przez dorosłych - dotyczy dzieci i rodziców. 

6)  „Akademia zdrowia” z ramienia Aquafresh, - profilaktyka w zakresie stomatologii, zapobieganie  
próchnicy zębów - dotyczy dzieci.  

7) Realizacja programu profilaktycznego „Akademia zdrowego przedszkolaka”- przestrzeganie zasad 
zdrowego żywienia- dotyczy dzieci.  

8) „Moje zdrowie-moja siła, wielka moc”- międzynarodowy projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej  
i profilaktyki uzależnień - prowadzenie zdrowego trybu życia: uprawiania sportu, zdrowego 
żywienia – dotyczy dzieci i rodziców.  

9) „Akademia zdrowego przedszkolaka” - program profilaktyczny ogólnopolski przestrzeganie zasad 
zdrowego żywienia- dotyczy dzieci. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku  
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne.  

 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) „Przyjaciele Zippiego” – program rozwijający dojrzałość emocjonalną. 
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2) „Kubusiowi przyjaciele natury”- program edukacji ekologicznej. 
3) Koło „Kuchcikowo” promocja zdrowego jedzenia. 
4) „Czyste powietrze wokół nas” – program profilaktyki antynikotynowej. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne. 
2) Realizacja programu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. 
3) „Bezpieczny przedszkolak”. 
4) Realizacja programu „Zdrowo jemy zdrowo rośniemy”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w  Białymstoku 
1) Realizacja Programów zdrowotnych: „Czyste powietrze wokół nas”.  
2) Udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”. 
3) Realizacja programu własnego „Na zdrowie” – program promujący zdrowy styl życia. 
4) Prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. 
5) Prowadzenie koła kulinarnego „Smakusie”. 
6) Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze Strażą Miejską i Policją: 

 „Zwierzęta w mieście”, 

 „Wiem, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach”, 

 „Uwaga na obcych”, 

 „Bezpiczny każdego dnia”, 

 „Bezpieczne spotkania”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku 
1) Realizacja projektów: „Bezpieczne wakacje”, „Co warto jeść?”, „Żyj zdrowo”, „Każdy przedszkolak 

ci to powie, że sport to zdrowie”. 
2) Realizacja programu: „Czyste powietrze wokół nas”, „Dzieciaki Mleczaki”. 
3) Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim, Policjantami, ratownikiem medycznym. 
4) Wyjście dzieci do Straży Pożarnej. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
1) „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- Straż Miejska - zajęcia z pierwszej pomocy. Uczestnicy zajęć 

zapoznali się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcili poczucia 
odpowiedzialności za siebie i innych. 

2) Realizacja programów: „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”. 
3) Zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania poruszane podczas lekcji zajęć technicznych  

w rozdziale „ABC zdrowego życia”. 
4) „Fluoryzacja” - uczniowie skutecznie i trwale kształtują nawyki żywieniowe i higieniczne,  

uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw 
oraz mleka. 

5) Uczniowie uświadamiają sobie potrzebę dbania o higienę jamy ustnej. Doskonalą umiejętność 
prawidłowego mycia zębów. 

6) Działania o tematyce „Nowalijki, czyli jak zdrowo odżywiać się wiosną” w ramach projektu „Książki - 
marzeń”- uczniowie czytali literaturę o tematyce zdrowotnej, wykonali wiosenne kanapki z 
wykorzystaniem warzyw, założyli klasowy ogródek. 

7) „Zdrowo jem - warsztaty kulinarne”, uczniowie klasy 0 zostali zapoznani z zasadami zdrowego 
odżywiania, wykonali kanapki wykorzystując zdrowe produkty, założyli również klasowy ogródek. 

8) Warsztaty żywieniowe dla klas 4 – „Edukacja ze smakiem- w zielonej krainie”. 
9) Eksponowanie plakatów dot. zdrowego odżywiania się na korytarzu oraz w stołówce szkolnej. 
10)  Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w interaktywnej pogadance dotyczącej zasad prawidłowego 

żywienia z udziałem dietetyka, a także  wspólnie przygotowały posiłki ze świeżych owoców  
i warzyw pod okiem pana kucharza, przepisy można znaleźć na stronie internetowej  
www.wzielonejkrainie.pl. 

11)  Realizacja programu adaptacyjnego dla uczniów klas IV „Jak bezstresowo przekroczyć próg 
edukacyjny”, projekt edukacyjny „Każdy kęs ma sens” - uczniowie poznali zasady zdrowego 
odżywiania, obejrzeli prezentację na temat „Dieta - źródłem odporności”, nauczyli się czytać 
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etykiety i wybierać produkty nieprzetworzone. Finałem projektu były warsztaty kulinarne w „Happy 
day”, gdzie mogli przygotować smaczne i zdrowe posiłki. 

12)  „Strażnicy Uśmiechu” - program był realizowany w klasach podczas spotkań odbywających się raz 
w tygodniu. Podjęto działania: rozmowy w grupie, działania plastyczne i ich prezentacje na forum 
grupy, zabawy ruchowe, pantomima, scenki. 

13)  Udział w szkolnym konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie, proszę” dla klas I-III. 
14)  Uczniowie prezentowali swoje umiejętności plastyczne, poprzedzone rozmową na temat 

szkodliwości palenia papierosów i bycia biernym palaczem. Zdobyli nagrody i wyróżnienia. 
15)  Zajęcia edukacyjne na temat: „Zagrożenia i sposoby postępowania” - uczniowie obejrzeli 

prezentację na temat zagrożeń jakie mogą ich spotkać, poznawali właściwe sposoby reagowania 
podczas burzy, dowiedzieli się w jakich sytuacjach i w jaki sposób korzystać z numeru alarmowego 
112. 

16)  Przeprowadzono zajęcia w oparciu o scenariusz Bezpieczna droga”. Celem ich było uwrażliwienie 
uczniów na niebezpieczeństwa, kształtowanie wyobraźni, uświadomienie jak ważne jest 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

17)  Zajęcia z pracownikami Straży Miejskiej pod hasłem  „Bezpieczne wakacje” - spotkanie utrwalało 
wiedzę na temat bezpiecznych sposobów zachowania w różnych sytuacjach. 

18)  Realizacja programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych „Nie pal 
przy mnie, proszę” -uczniowie kształcili umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których inne 
osoby palą przy nich papierosy. Dzieci uczyły się ponoszenia odpowiedzialności za własne zdrowie. 

19)  Zajęcia  z zakresu profilaktyki rówieśniczej dla klas IV-VI na temat: „Dopalacze - dlaczego nie warto 
próbować?” - uczniowie są świadomi, że dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego, wiedzą jakie mogą być skutki zażywania dopalaczy. 

20)  „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program przeciwnikotynowy, uczniowie zwiększyli wiedzę  
w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowali umiejętność dbania o zdrowie własne  
i swoich bliskich jak również kształtowali postawę asertywną związaną z unikaniem czynnego  
i biernego palenia tytoniu. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z pielęgniarką, uczniowie 
uczestniczyli w dodatkowej lekcji z nauczycielem przyrody na temat: „Laboratorium ciała”, wzięli 
udział w dwóch konkursach: plastycznym na temat: „Najciekawsze logo na zakaz palenia”, 
prezentacja multimedialna na temat: „Stop paleniu papierosów”.  

21)  „Chemiczna zmiana nastroju” (klasy VI - VIII) - spektakl z zakresu profilaktyki uniwersalnej. 
22)  Uczniowie dowiedzieli się jak może się skończyć nawet jednorazowa przygoda z dopalaczami.  
23)  Tydzień informatyczny, przeprowadzenie cyklu lekcji na zajęciach komputerowych zwiększających 

kompetencje uczniów w zakresie bezpiecznego użytkowania Internetu „Jak bezpiecznie zwiedzać 
cyfrowy świat?”, przeprowadzenie przez wychowawców klas 4-6 zajęć godziny wychowawczej  
z profilaktyki przemocy rówieśniczej w sytuacjach, w których wykorzystywany jest Internet,  
prezentacja przez chętnych nauczycieli stron internetowych do nauki i zabawy z konkretnego 
przedmiotu na poszczególnych lekcjach. 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku 
1) Zachowaj równowagę. 
2) Realizacja programu dotyczącego promocji zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 
3) Realizacja ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Bezpieczna droga do 

szkoły”, „Śniadanie daje moc”, „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”, „Owoce i warzywa”, 
„Autochodzik – jestem bezpieczny”, „Uwaga na obcych”, „Zwierzęta w mieście”, „Zanim poprosisz 
rodziców”, „Mam kota na punkcie mleka”, „3..2..1..Internet”, „Trzymaj formę”, „Kodeks 
Kulturalnej Klasy”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 85 w Białymstoku 
1) „Bezpieczny przedszkolak”. 
2) Przeciwdziałanie wszawicy. 
3) Akademia „Aquafresh”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 86  w Białymstoku 
1) Edukacja zdrowotna dzieci jako jeden z priorytetów koncepcji przedszkola. 
2) Gazetki ścienne dotyczące zasad zdrowego odżywiania. 
3) Spotkania z pielęgniarką dotyczące zdrowego trybu życia. 
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4) Warsztaty kulinarne. 
5) Warsztaty w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji „Mydło lubi zabawę”. 
6) Realizacja tematów z zakresu edukacji zdrowotnej, zdrowego stylu życia - pogadanki, kręgi 

tematyczne, warsztaty. 
7) Spotkania profilaktyczne z policją „Bezpieczny na drodze”, „Bezpieczny przedszkolak”. 
8) Zajęcia profilaktyczne w Komisariacie Młodego Policjanta. 
9) Zajęcia profilaktyczne w Straży Pożarnej na sali „Ognik”. 
10) Realizacja projektu „Bohater tygodnia”. 
11) Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
12) Program profilaktyki stomatologicznej „Akademia wiewiórki Julki”. 
13) Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracownika wodociągów „Historia kropelki wody”. 
14) Organizacja konkursu „Smaczne i zdrowe ludki warzywno – owocowe” - tworzenie postaci za 

pomocą warzyw i owoców, które miało na celu zachęcenie dzieci do spożywania większej ilości 
produktów pochodzenia roślinnego, uatrakcyjnienie formy ich spożycia. 

15) Organizacja międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego „Zdrowie w poezji dziecięcej” - 
jednym z głównych celów konkursu było uzmysłowienie najmłodszym o konieczności dbania 
zarówno o zdrowie jak i o jakość spożywanych produktów i konsekwencje zdrowotne związane ze 
spożywaniem produktów o znikomych walorach zdrowotnych. 

 
Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne.  
2) „Spójrz Inaczej”. 
3) „Trzymaj Formę”. 
4) „To lepsze niż papieros”. 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1)  Zajęcia sportowe. Udział uczniów w różnych zawodach sportowych. 
2)   Program „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”. 
3)   Program „Owoce w szkole”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1)  Realizacja programów rekomendowanych przez PARPA („Strażnicy Uśmiechu”, „Przyjaciele 
Zippiego”). 
2)  Realizacja programów profilaktycznych Sanepidu.  
3)  Rządowy program SKS. 
4)  Realizacja programu „Program dla szkół”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1)  Prowadzenie fluoryzacji zębów. 
2) Prowadzenie badań przesiewowych w zakresie: rozwój fizyczny, ostrość wzroku, widzenie 
barw,boczne skrzywienie kręgosłupa, ciśnienie tętnicze krwi, do bilansu ucznia klasy III-ej.  
3)  Edukacja prozdrowotna rodziców i uczniów. 
4)  Program „Nie pal przy mnie proszę”. 
5)  Projekt „Weź oddech w Białymstoku”. 
6)  Szkolenia uczniów i rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku 
1) Projekt profilaktyczny „I ty możesz wszystko - nie bądź obojętny” przedstawiający zjawisko 
przemocy rówieśniczej. 
2) Program „Dzieciaki mleczaki” – propagowanie wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
spożywania mleka i produktów mlecznych.                                                                                                   
3) „Owoce i warzywa w szkole” dla klas I-III. 
4) Program „Mam kota na punkcie mleka” dla klas I-III 
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5) Program „Śniadanie daje moc” dla klas I-III szkoły podstawowej. 
6) Program „Na zdrowo, na wesoło, na sportowo” - propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej.  
7) Program „Mleko z klasą” dla klas I- V szkoły podstawowej. 
8) Program „Cyfrowobezpieczni”. 
9) Program profilaktyczny „Trzymaj formę”. 
10) Udział w Ogólnopolskim Dniu Bezpiecznego Internetu. 
11) Projekt „Zdrowa żywność” realizowany przez klasy sportowe. 
12) Lekcje z emocjami „Jak dbać o swój nastrój?” - projekt wychowawczy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Realizacja Programu wychowawczo-profilaktycznego. 
2) Fluoryzacja zębów prowadzona przez pielęgniarkę szkolną w kl. I – VII. 
3) Lekcja w-f w kl. I – III na basenie. 
4) Opieka pielęgniarki szkolnej. 
5) Program „Mleko z klasą”. 
6) Program „Owoce i warzywa w szkole”. 
7) Zajęcia profilaktyczne w klasach I nt. chorób jamy ustnej i zębów prowadzona przez studentów 
stomatologii UMB (Polskie Stowarzyszenie Studentów Stomatologii O/Białystok). 
8) Bogata oferta zajęć sportowych. 
9) Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 
10) Różnorodne zajęcia profilaktyczne z zaproszonymi prelegentami (policja, straż miejska, lekarz itp.) 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1) Organizacja „Tygodnia Zdrowia” (prelekcje, pogadanki, akcje prozdrowotne). 
2) Zapewnienie oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych: sks, zajęcia lekkoatletyczne, badminton, piłka 
nożna. 
3) Objęcie uczniów z wadami postawy zajęciami gimnastyki korekcyjnej. 
4) Realizacja programu „Zdrowe śniadanie” klasy 1-3  (kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania). 
5) Udział uczniów klas 3 w zajęciach na basenie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
1) Realizacja szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego. 
2) Współpraca z instytucjami i rodzicami. 
3) Realizacja zewnętrznych programów profilaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Programy promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia: „Trzymaj Formę”, „Mądre żywienie, 

zdrowe pokolenie”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Czas na zdrowie”, „Akademia dojrzewania”, „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”. 

2) Przeprowadzono prelekcję dla rodziców klas I - III na temat wszawicy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Tematyka dotycząca zaburzeń odżywiania ujęta w planie godzin wychowawczych. 
2) Dostosowanie jadłospisu i sposobu przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej do zasad 
zdrowego żywienia. 
3) „Tydzień Zdrowia i Kultury Fizycznej”. 
4) Program „Śniadanie daje moc”. 
5) Akcje Samorządu Uczniowskiego propagujące zdrowe odżywianie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Upowszechnianie w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej zasad zdrowego stylu życia: 

• Drugie śniadanie w szkole, 
• Owocowe i Surówkowe Dni w kl. I-III 
• Pogadanki dotyczące higieny osobistej i zdrowego stylu życia w świetlicy szkolnej, na godzinach 
wychowawczych, na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, 
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• Realizacja bloków edukacji zdrowotnej we wszystkich klasach o tematyce: bezpieczeństwo, ja 
i inni, higiena osobista, zdrowie psychiczne, zdrowe odżywianie, aktywne formy spędzania czasu 
wolnego, 
• Pogadanki, konkursy, akcje plakatowe na tematy zdrowego i racjonalnego odżywiania 
i zapobiegania otyłości, 
• Realizacja projektów: 

- „Owoce i warzywa w szkole” , 
- ,,Mleko z klasą”, 
- „ Nie pal przy mnie, proszę”, 
- „Znajdź właściwe rozwiązanie”,  
- „ Trzymaj formę”, 
 - „Ruch i aktywne ćwiczenie to moje jedyne uzależnienie”, 
 - „Biegam, skaczę, zdrowo żyję”. 

• Realizacja programów profilaktycznych:  
  -„Bezpieczeństwo dziecka na drodze”, „Jestem odblaskowy”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Coroczny Festyn Rodzinny „Z nami wesoło, zdrowo i bezpiecznie” służący promowaniu zachowań 
prozdrowotnych i integracji społeczności szkolnej i lokalnej. 
2) Tydzień żytniego chleba, zdrowe śniadanie, co warto jeść- cykliczne akcje na rzecz prawidłowego 
żywienia.  
3) Realizacja programów i projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania 
zagrożeniom: „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Starsi młodszym”, „Podajmy sobie ręce”, „Nałogom 
mówimy nie”, „Młodzież na rozdrożu”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej’,” Ku wolności”. 
4) Organizacja zajęć „Uzależnienia-jak ich uniknąć?”. 
5) Działania profilaktyczne dla uczniów klas młodszych – „Trzy kroki”, „Klub bezpiecznego Puchatka”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Cykl działań profilaktyczno-edukacyjnych dla oddziałów przedszkolnych, kl. I-VIII realizowanych 
przez Straż Miejską. 
2) Cykl działań profilaktyczno-edukacyjnych dla kl. VI,VII realizowanych przez Wydział Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji. 
3) Program „Nie pal przy mnie, proszę”- kl. I-III. 
4) Program „Przyjaciele Zippiego” – kl. I-III + oddziały przedszkolne. 
5) Program „Wychowanie komunikacyjne” – kl. IV. 
6) Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”- kl. VII-VIII. 
7) Program „Bieg po zdrowie”- kl. IV. 
8) Program „Trzymaj Formę”- kl. V i VI. 
9) Program „Żyj smacznie i zdrowo” – kl. IV-VIII. 
10) Program „Strażnicy uśmiechu” – kl. VI. 
11) Program „DEBATA”, program profilaktyki alkoholowej – kl. V-VI. 
12) Program świetlicowy „Podajmy sobie ręce”. 
13) Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” - kl. IV – VIII. 
14) Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami 
autorytetu”. 
15) Udział w kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
16) Udział w projekcie dla przedszkoli „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 
17) Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. 
18) Udział w projekcie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
19) Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kreatywny przedszkolak”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku  
1) „Akademia Młodego Naukowca” cykl zajęć promujących zachowania prozdrowotne („Zdjęcia nie 
tylko u fotografa”, „Uczymy się pomagać”, „Ruch to zdrowie”, „Logopedia na wesoło”, „Nie taki 
zastrzyk straszny”, „Młody odkrywca”, „Wiem co jem”, „Pierwsza pomoc”, „Młody menager służby 
zdrowia”). 
2)  „Zdrowie to największy skarb”- ogólnoszkolna akcja profilaktyczna . 
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3) „Program dla szkół”. 
4)   „Śniadanie daje moc”- ogólnoszkolna akcja prozdrowotna . 
5) „Między nami kobietkami” – zajęcia profilaktyczne dot. okresu dojrzewania. 
6) Organizacja X Integracyjnej Olimpijki „ Wesoło i zdrowo bawimy się na sportowo”. 
7) „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” –program profilaktyki zdrowego żywienia. 
8) „Przyjaciele Zippiego” – program profilaktyki zdrowia psychicznego. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Zrealizowano programy „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie, proszę” „Szkoła 
dobrego wyboru”, „Śniadanie daje moc”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. 
2) Realizowanie programów profilaktycznych przez Straż Miejską, Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną nr 1, „Etap”, „Noezis”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Skrzydła – wspieranie uczniów i rodziców w potrzebach związanych z edukacją. Uczenie 
gospodarowania posiadanymi środkami oraz dofinansowywanie zajęć dodatkowych. 
2) „Czy słowa są oknami czy ścianami” z programu Porozumienie w szkole z modelu Porozumienie bez 
Przemocy – ucz. kl. I – VI; przeciwdziałanie przemocy i agresji, budowanie empatycznej komunikacji. 
3) Uczniowie kl. III uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego w ramach programu 
Wychowania komunikacyjnego. 
4) „Bezpieczna droga do szkoły” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy 
straży miejskiej.  
5) „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone 
przez funkcjonariuszy straży miejskiej. 
6) „Uwaga na obcych” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej.  
7) „Wychowanie komunikacyjne” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 
8) Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” - współpraca z Powiatową Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczną, propagowanie zdrowego trybu życia. 
9) Program „Szkoła dobrego wyboru” - propagowanie zdrowego trybu życia. 
10) Program „Napełnij worek świętego Mikołaja” – uczenie dzieci wzajemnej pomocy, wspieranie 
rodzin w zakresie materialnym, rzeczowym. 
11) Świąteczna zbiórka żywności we współpracy z Bankiem żywności i szkołami znajdującymi się 
w rejonie szkoły. 
12) Program socjoterapeutyczny „Podróż w poszukiwaniu samego siebie” – poznawanie swoich 
mocnych i słabych stron, uczenie się porozumiewania się bez przemocy i rozwiazywania konfliktów. 
13) Program integracyjno - adaptacyjny „Nie jestem sam” kl. I - program wspierający uczniów na 
starcie szkolnym, budowanie umiejętności bycia w grupie. 
14) „Cyberprzemoc – zagrożenia w sieci, jak ich uniknąć, odpowiedzialne korzystanie z Internetu” przy 
współpracy ze Młodzieżowym Ośrodkiem „Etap”. 
15) „Uzależnienie od komputera – mechanizmy uzależnień, jak mądrze korzystać z komputera” przy 
współpracy ze Młodzieżowym Ośrodkiem „Etap”. 
16) „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – przy współpracy ze Strażą Miejską. 
17) „Moje bezpieczne wakacje” - przy współpracy ze Strażą Miejską. 
18) „Wyprawka szkolna” – PCK i prywatny darczyńca, mieszkaniec osiedla Starosielce – wsparcie 
materialne rodzin na początku roku szkolnego.  
19) Finansowanie i dofinansowanie obiadów –PCK i Monar 
20) „Jestem odblaskowy” organizowanym przez Straż Miejską w Białymstoku – zajęcia z ucz. kl. I-III 
21) „Piknik rodzinny” – z inicjatywy rady rodziców i nauczycieli, integrowanie szeroko rozumianej 
społeczności szkolnej, gry, zabawy, koncert muzyczny, pokaz pracy straży pożarnej oraz 
zaprezentowanie funkcji wozu. 
22) „Ekumeniczne spotkanie wigilijne” – koncert kolęd różnych wyznań chrześcijańskich. 



259 | S t r o n a  
 

23) Uczestnictwo uczniów w licznych kołach zainteresowań, zwłaszcza kształcących zdolności 
artystyczne – koło teatralne, plastyczne, gitarowe, chór szkolny. 
24) Program „Warzywa i owoce w szkole”. 
25) Program „Szklanka mleka”.   
26) Uroczystości szkolne - np. ślubowanie klas pierwszych, czwartych, Święto szkoły, Uroczystości 
związane z rocznicami świąt państwowych i szkolnych – pomoc rodziców w przygotowaniach, 
organizacji, przebiegu. 
27) Prelekcje dla rodziców – wykłady dotyczące podnoszące umiejętności wychowawcze rodziców, 
ukierunkowane na rozwój dziecka i rodziny. 
28) „Szlachetna Paczka” – program ogólnopolski 
29) Bilanse zdrowia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. 
30) Fluoryzacja. 
31) Pogadanki w kl. I- IV na temat higieny osobistej i zdrowego odżywiania. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Innowacja w klasach pierwszych - „Uważność i Relaksacja”. 
2) Projekt „Myśl pozytywnie”. 
3) Projekt „Trzymaj Formę”. 
4) Projekt „Ratujemy i uczymy się ratować” . 
5) Projekt – „Śniadanie daje moc”. 
6) „Uczymy się Pierwszej Pomocy” – uczniowie klas I-III. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 
2) Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”. 
3) Realizacja programu „Trzymaj formę”. 
4) Realizacja programu „Program dla szkół”. 
5) „Klub Bezpiecznego Puchatka”. 
6) „Dzień Bezpiecznego Internetu”. 
7) „Aktywna przerwa”. 
8) „Spartakiada klas pierwszych”. 
9) Udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
10) „Bezpieczna droga do szkoły” - realizacja zajęć we współpracy ze Strażą Miejską i Policją. 
11) Działania związane z segregacją śmieci. 
12) Działania związane z Cyberprzemocą – zajęcia z uczniami i prelekcje dla rodziców. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) „Mleko w szkole”. 
2) „Owoce i warzywa w szkole”. 
3) Innowacja pedagogiczna „Drugie śniadanie daje moc”. 
4) Projekt „Myśl pozytywnie” . 
5) „Przeciwdziałanie przemocy i agresji szkole”. 
6) Spotkanie klas VII ze Strażą Miejską „Nikotyna- legalny narkotyk”. 
7) Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. 
8) Trening pewności siebie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Program „Żyj smacznie i zdrowo”. 
2) Akcja „Światowy Dzień HIV/AIDS”. 
3) Tydzień Zdrowia. 
4) Programy „Mleko w szkole” oraz „Warzywa i owoce w szkole”. 
5) Program „Trzymaj formę”. 
6) Udział w akcji  „Nieznany świat Zmysłów”. 
7) Warsztaty prowadzone przez SANEPID w ramach akcji szkolnej „Tylko nie pal”. 
8) Program „Trzeci Elementarz, czyli program siedmiu kroków”. 
9) Realizacja projektu: „Bądźmy poszukiwaczami autorytetów”. 
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10) „Unplugged” - program profilaktyki uzależnień . 
11) Projekt „Sukienka”. 
12) Projekt „Młodzież na rozdrożu”. 
13) „Weź oddech w Białymstoku” – projekt. 
14) „Gotuj się na zmiany” – program. 
15) Program „Słyszę”. 
16) Elementy treningu zastępowania agresji. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Realizacja treści profilaktycznych na godzinach wychowawczych. 
2) Kontynuacja programu profilaktyczne: „Nie pal przy mnie, proszę”. 
3) Kontynuacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę” przez wychowawców klasy VI. 
4) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Realizowanie programów „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”. 
2) Udział w programie „Program dla szkół” polegającym nas pożywaniu przez uczniów mleka 
i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw. 
3) Promowanie zdrowego stylu życia. 
4) Edukacja z zakresu dbania o higienę osobistą. 
5) Zachęcanie do aktywności fizycznej. 
6) Przeciwdziałanie uzależnieniom. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) „Szkoła promująca zdrowie”. 
2) Realizacja programu: „Moja rodzinka żyje zdrowo i sportowo”. 
3) Współpraca z PSSE przy realizacji programów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) „Nie pal przy mnie proszę"- program profilaktyczny realizowany każdego roku. 
2) Program profilaktyczny „Pięć porcji zdrowia”. 
3) Program profilaktyczny ”Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” 
4) Zorganizowanie konferencji metodycznej nauczycieli dla nauczycieli wychowania fizycznego. 
5) „Zdrowe owoce i warzywa w szkole” - program kształtujący nawyki zdrowego odżywiania. 
6) Obchody „Światowego Dnia Zdrowia”. 
7) Obchody „Światowego Dnia Bez Papierosa”. 
8) Organizacja „Tygodnia Bezpiecznego Internetu”. 
9) Realizacja projektu Erasmus + „Zdrowie i mądrość największym bogactwem”. 
10) „Gram w zielone, jem zielone", „Szklanka soku zamiast coli”- projekt prozdrowotny. 
11) Udział w Ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. 
12) „Dzień Walki z Otyłością dzieci i młodzieży” - kiermasz zdrowych przekąsek. 
13) Realizacja programu „Śniadaniówka pełna zdrowia". 
 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. Michała Sopoćki w Białystok 
1) Realizacja programów: „Trzymaj formę – zasady zdrowego żywienia”, „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”, „Cyfrowobezpieczni”, „Bezpieczna+”. 
2) Realizacja innowacji pedagogicznej „Zdrowe ciało-zdrowy umysł”.  
3) Organizacja „Rodzinnego Pikniku Sportowego”, weekendów rodzinnych, sportowych zajęć 
pozalekcyjnych oraz innych zgodnych z zainteresowaniami uczniów. 
4) Realizacja innowacji pedagogicznych: „Nie dokuczaj – okazuj życzliwość. Żyj i pozwól żyć innym”, 
„Zdrowe ciało – zdrowy umysł”. 
5) Warsztaty w ośrodku MONAR, „ETAP”. 
6) Organizacja warsztatów dotyczących cyberprzemocy z udziałem specjalistów. 
7) Fluoryzacja zębów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Realizacja programów profilaktycznych: „Trzymaj formę”, „Podziel się uśmiechem”. 



261 | S t r o n a  
 

2) Udział w programach „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku  
1) Organizacja zajęć profilaktycznych. 
2) Organizacja imprez sportowych. 
3) Angażowanie rodziców do akcji prozdrowotnych. 
4) Realizacja programów profilaktycznych. 
5) Realizacja projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznej ,,Zdrowo kolorowo” z zakresu edukacji 
prozdrowotnej, zdrowego stylu życia, odżywiania i aktywności fizycznej. 
6) Organizacja wycieczek edukacyjnych, ,,zielonej szkoły” oraz kolonii 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez bogatą ofertę zajęć kulturalno-, rozrywkowo- 
sportowych.   
2) Udział w programach „Produkty w szkole”, „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, „Program Skaut”, 
„Lekkoatletyka dla każdego”, „Śniadanie daje moc”. 
3) Udział w projektach „Mamy kota na punkcie mleka”, „Zdrowo jem więc wiem”.  
4) Udział w akcji „Pola Nadziei”. 
5) Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, propagujących zdrowy styl życia.  
6) Organizacja turniejów i zawodów sportowych - ogólnopolskich i międzynarodowych turniejów 
w koszykówce dziewcząt i chłopców. 
7) Udział w treningu charytatywnym „Naszpikowani”. 
8) Organizacja turnieju klas I-III „Olimpijka”.  
9) Prowadzenie Szkolnych Klubów Sportowych. 
10) Realizacja profilaktyki zdrowotnej („Nawyki żywieniowe”, „Higiena”, „Problem z głowy- pogadanki 
w klasach”, pomiary masy ciała i wzrostu- obliczenie BMI, Znaczenie profilaktyki dla zachowania 
zdrowia jamy ustnej, prelekcje np. zbilansowanie żywienie. 
11) Kierowania uczniów na gimnastykę korekcyjną. 
12) Organizacja „Tydzień z Ekologią”, akcji „Sprzątanie Świata” w ramach obchodu Dnia Ziemi. 
13) Organizacja konkursów między innymi Miejskiego Konkursu plastyczno- literackiego „Owoce 
i warzywa w poezji dziecięcej”, „Dobrze wiem co jem”, „Pij mleko”. 
14) Podjęcie współpracy ze studentami stomatologii i zorganizowanie przeglądu stomatologicznego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Realizacja programów: Szklanka mleka, Owoce i warzywa. 
2) Realizacja programów profilaktycznych ,,Nie pal przy mnie proszę”, Znajdź właściwe rozwiązanie, 
Klub bezpiecznego Puchatka, ,,Akademia Przyszłości”, Debata. 
3) Zorganizowanie spotkania z dzielnicowym dla klasy IVa na temat: Agresja rówieśnicza - 
konsekwencje”, ,,Bezpieczna droga do szkoły”. 
4) „Odpowiedzialność prawna nieletnich” w klasach VI. 
5) Spotkanie ze Strażą Miejską na temat ,,Nikotyna-legalny narkotyk ” w klasach VII. 
6) Spotkanie z prelegentką firmy Always w ramach programu ,,Między nami kobietkami” w klasach VII. 
7)  Zorganizowanie pokazu z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla wszystkich klas oraz oddziałów 
przedszkolnych poprowadzonego przez Grupę Ratowniczą Nadzieja. 
8)  Udział w konkursie plastycznym „EkoMisja – nie marnuję”. 
9) realizacja projektu edukacyjnego EkoMisja – nie marnuję organizowanego przez Federację Polskich 
Banków Żywności 
10) Realizacja zajęć w ramach programów prozdrowotnych:  
- „Czyste powietrze wokół nas” program skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych i ich 
rodziców, 
- „Bieg po zdrowie” program skierowany do uczniów klas IV i ich rodziców, 
- „Trzymaj formę” program skierowany do uczniów klas V-VIII. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Fluoryzacja. 
2) Udział w „Programie dla szkół”. 
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3) Realizacja Programów: „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”, „Bieg po zdrowie”. 
4) Obchody Światowego Dnia Udaru Mózgu. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Udział w programie „Trzymaj formę”. 
2) Udział w programie „Nie pal przy mnie, proszę”. 
3) Udział w programie „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 
4) Udział w programie  „Bieg po zdrowie”. 
5) Organizacja imprez prozdrowotnych m.in. „Olimpijka”. 
6) Organizacja przedsięwzięcia  ph. „ Zdrowa i Bezpieczna Szkoły”. 
7) Uczestnictwo w „Programie dla Szkół”. 
8) Organizowanie wyjazdów na basen. 
 

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Jak w punkcie B.5.3 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Zajęcia dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem. 
2) Zajęcia poświęcone szkodliwości palenia tytoniu. 
3) Zajęcia dla dziewcząt dotyczące profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. 
4) Zajęcia dotyczące pierwszej pomocy. 
5) Zajęcia dotyczące profilaktyki nowotworów. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Jak w punkcie B.5.3. 

III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Zajęcia dotyczące profilaktyki wad cewy nerwowej. 
2) Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. 
3) Zajęcia z zakresu profilaktyki nowotworów głowy i szyi. 
4) Zajęcia zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania. 
5) Zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. 
6) Zajęcia z zakresu profilaktyki raka piersi prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. 
7) Profilaktyka uzależnień. 

 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Wykonano 2760 testów przesiewowych w rocznikach określonych do bilansów zdrowia. 
2) Przeprowadzono 12 testów przesiewowe w rocznikach pozabilansowych. 
3) Profilaktyczne badanie lekarskie wykonano 449 uczniom kl. I oraz 241 uczniom kl. III szkoły 

ponadgimnazjalnej. 
4) Prowadzono analizę absencji szkolnej i zwolnień z WF. 
5) Udzielono uczniom 1110 świadczeń pomocy doraźnej. 
6) Uczniowie z wykorzystaniem fantomu i AED doskonalili umiejętności prowadzenia resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej.  
7) Udzielono 480 świadczeń z zakresu promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. 
8) Pogadanki i rozmowy indywidualne z uczniami dotyczyły: 

- Znaczenia badań profilaktycznych w zapobieganiu chorobom, 
- Zapobiegania chorobom układu krążenia, 
-Zasad racjonalnego odżywiania, 
-Zapobiegania wadom postawy, 
-Higieny narządu wzroku, 
-Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 -Wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, 
-Zapobiegania bólom głowy, 
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-Pielęgnacji cery trądzikowej, 
-Zapobiegania palenia tytoniu, 
-Zapobiegania stresowi, 
-Zapobiegania zaburzeniom hormonalnym, 
-Zapobiegania chorobom krwi, 
-Higieny jamy ustnej, 
-Zapobiegania wystąpieniu wstrząsu anafilaktycznego, 
-Zapobiegania napadom astmy oskrzelowej, 
-Zasady ochrony osobistej w przypadku zakażeń wirusowych przenoszonych drogą kropelkową, 
-Zapobiegania wypadkom. 

9)     Uczniowie wysłuchali prelekcji nt.: 
-Jak zdrowo się odżywiać, 
-Najlepiej w ogóle nie zaczynać. Palenie zabija, 
-E-papierosy, 
-Wpływ dymu tytoniowego na organizm, 
-Zdrowotne skutki narażenia na dym tytoniowy. E-papierosy szkodzą czy nie?, 
-Choroby przenoszone przez kleszcze -zapobieganie, 
-Honorowe krwiodawstwo, pierwsze kroki i akty prawne. Dawstwo szpiku kostnego, 
-Honorowe krwiodawstwo, 
-Dawstwo szpiku, 
-Profilaktyka wad cewy nerwowej, 
- Pielęgnacja cery trądzikowej, odżywianie, 
-Rak piersi. Europejski Kodeks Walki z Rakiem, 
-Zapobieganie próchnicy zębów i chorobom przyzębia, 
-Otyłość, nadwaga, zaburzenia odżywiania, 
-Bulimia, anoreksja, 
-Stres – zapobieganie, 
-Pielęgnacja cery trądzikowej, 
-Przyczyny i skutki używania substancji psychoaktywnych. Formy pomocy uzależnionym, 
-HIV/AIDS. Choroby przenoszone drogą płciową, 
-HIV/AIDS, 
-Zdrowotne skutki wynikające z nadmiernego promieniowania UV, 
-Zasady profilaktyki zakażeń wirusowych. 
 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku 
1) Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny. 
2) Program „Stres pod kontrolą”. 
3) Warsztaty profilaktyczne realizowane we współpracy z Punktem konsultacyjnym „MONAR” 

(Profilaktyka zachowań ryzykownych). 
4) Program Edukacyjny „Podstępne WZW”. 
5) Program Edukacyjny „Znamię! Znam je?”. 
6) Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Realizacja zadań programów profilaktycznych. 
 
VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Stres pod kontrolą” oraz „Programu Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej”. 
2) Realizacja zagadnień poświęconych – zdrowemu odżywianiu. 
3) Koncert profilaktyczny „Ku wolności”. 
4) Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców. 
5) Realizacja zadań Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego dotyczących zdrowia 

i profilaktyki. 
6) Organizowanie zajęć profilaktycznych oraz integracja społeczności szkolnej i lokalnej. 
7) Prezentacje na temat negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. 
8) Zajęcia dla młodzieży - profilaktyka HIV/AIDS. 



Strona | 264 
 

9) Zajęcia poświęcone motywacji, autoprezentacji, efektywnej nauce, stresowi oraz zarządzaniu 
czasem wolnym. 

10) Udział nauczycieli, wychowawców, pedagogów w szkoleniach, warsztatach, konferencjach 
poświęconych zdrowiu i profilaktyce. 

 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Organizowanie przedsięwzięć działań edukacyjnych sprzyjających zdrowiu i promujących aktywny 

styl życia, w tym: 
a. wzmacnianie aktywności fizycznej uczniów na lekcjach w-f, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, takich jak: futsal, tenis stołowy, badminton, piłka ręczna chłopców i dziewcząt, nauka 
poloneza, 
- udział w takich inicjatywach, jak: 
- zawody w piłce nożnej, futsalu, badmintonie, licealiadzie piłki ręcznej chłopców i dziewcząt. 
b.  realizacja programu własnego szkoły „Żyj zdrowo- bądź fit” - Promowanie zdrowego stylu życia, 
prawidłowego odżywiania i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w tym wykłady i spotkania z 
ekspertami, 
c. opieka profilaktyczna i zdrowotna pielęgniarki szkolnej, m.in.: 
- przeanalizowano problemy zdrowotne i objęto opieką czynną uczniów wymagających 
systematycznej kontroli, 
- przeprowadzono testy przesiewowe u wszystkich uczniów klas I i III: pomiar wysokości i ciężaru 
ciała, obliczenie centyli i BMI, ocena ostrości wzroku, ocena wad postawy skoliozy i kifozy 
piersiowej, pomiar ciśnienia tętniczego i obliczenie centyli, 

2) Uczestnictwo w miejskich i ogólnopolskich akcjach promujących zdrowie, organizowanie akcji 
honorowego oddawania krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. 

 
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Dzień Sportu. 
2) Prelekcje dla rodziców klas I „Profilaktyka uzależnień od Internetu”. 
3) Organizowanie spotkam uczniów ze specjalistami. 
 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Realizacja programów i zajęć profilaktycznych dla młodzieży oraz wychowawców i rodziców. 
2) Realizacja zajęć z edukacji zdrowotnej na godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania 

fizycznego oraz zajęciach edukacyjnych. 
3) Szkolne akcje prozdrowotne np. zajęcia z dietetykiem, promocja zdrowego odżywiania, 

szkodliwość tytoniu i innych substancji uzależniających, profilaktyka wad cewy nerwowej itp. 
4) Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 
 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych. 
2) Pogadanki profilaktyczne z zakresu stresu i chorób psychicznych, chorób układu krążenia, wad 

postawy, higieny żywienia (niwelowania napojów energetycznych). 
3) Udział rodziców/opiekunów w zebraniach rodziców, uroczystościach szkolnych, wystawach, 

prelekcjach o charakterze profilaktycznym. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Obchody „Światowego Dnia Zdrowia 2019 – depresja”’. 
2) Kwiecień miesiącem autyzmu „Zaświeć się na niebiesko”. 
3) „Znamię – znam je” – profilaktyka czerniaka. 
4) „Stres pod kontrolą” – jak sobie poradzić z maturalnym stresem. 
5) „Cukry kontra tłuszcze” przeciwdziałanie cukrzycy typu II. 

 
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Realizacja zadań wynikających ze Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. 
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2) Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych ujętych w Planie Pracy Internatu ZSHE. 
3) Udzielanie wsparcia uczniom znajdujących się w kryzysowych i trudnych sytuacjach życiowych. 
4) Edukacja prawna jako profilaktyka zachowań niepożądanych. 
5) Sposoby radzenia sobie ze stresem. 
6) Profilaktyka uzależnień. 
7) Gazetka promująca wiedzę na temat skutków otyłości. 
8) Działania na rzecz świadomości młodzież na temat chorób przenoszonych drogą płciową, 

w szczególności AIDS – rozmowy edukacyjne z uczniami. 
9) Działania promujące wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy np. w przypadku ataku 

epilepsji. 
10)  Gazetka promująca wiedzę na temat objawów grypy i przeziębienia. 
11) Organizacja szkolnej akcji profilaktycznej „Krok po kroku po zdrowie”. 
 

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku: 
4) Organizacja Dnia Integracji, Tygodnia Edukacji Antynikotynowej, Tygodnia Edukacji Zdrowotnej. 
5) Program „Stres pod Kontrolą”, program „ARS czyli jak dbać o miłość”. 
 
Zespół Szkół Nr 15 przy UDSK w Białymstoku 
1) „Żyj zdrowo”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Akademia Uwielbiam”, „Przygody Innego”. 
2) „Bezpiecznie mówię, bezpiecznie oddycham”, „Przy mnie nie pal”, „My nie palimy, to nie dla nas”. 

„Młody Ekolog”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „HIV i Aids dżumą XX wieku”, Zajęcia relaksacyjne 
i arteterapia. 

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
2) Udzielanie wsparcia uczniom znajdujących się w kryzysowych i trudnych sytuacjach życiowych. 
3) Organizacja akcji profilaktycznej z okazji Dnia bez Papierosa i Dnia bez Alkoholu (zajęcia 

edukacyjne, konkursy wiedzy zdrowym stylu życia, badania smokolizerem). 
4) Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od komputera i Internetu dla klas I – Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Białystoku. 
5) Zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich dla klas I – Komenda Miejska Policji 

w Białymstoku. 
6) Realizacja programu „Stres pod kontrolą”. 
7) Zajęcia dotyczące profilaktyki HIV/ AIDS dla klas III – Ośrodek „Etap”. 
8) Tematyka zdrowego stylu życia poruszana na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych. 
9) Zajęcia pozalekcyjne sportowe, rozwijające wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauki, 

kompetencje społeczne. 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku  
1) Działania wg planu pracy zespołu ds. promocji zdrowia. 
 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Organizacja „Dnia Walki z HIV/AIDS”. 
2) Realizacja programu edukacyjnego „Stres pod kontrolą” - szkolenia dla uczniów klas 4 Tdg, 4 Tg, 4 

Tps i ich rodziców. 
3) Organizacja „Dnia Zapobiegania Samobójstwom”. 
4) Organizacja „Światowego Dnia Rzucania Palenia” – udział klas pierwszych w pogadance oraz 

konkursie dot. zdrowia i wpływu palenia na życie, przy współpracy z PSSE w Białymstoku. 
5) Kontynuacja realizacji programu profilaktycznego dot. uzależnień: „ARS – czyli jak dbać o miłość” 

we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. 
6) Organizacja „Tygodnia Zdrowia”: konsultacje dietetyczne na każdej przewie śródlekcyjnej, gazetka 

poświęcona zdrowym przepisom, obliczaniu BMI i CPM oraz poradami dietetycznymi, konkurs 
plastyczny „Zdrowe odżywianie”, Kurs Dietetyczny dla klasy 3 Tdg, konkurs wiedzy o żywieniu 
i żywności, zdrowe przekąski dostępne od rączki (degustacja na przerwach śródlekcyjnych). 

7) Organizacja akcji profilaktycznej „STOP UZALEŻNIENIOM” i obchody „Dnia Bezpiecznego 
Internetu”. W ramach akcji: przygotowanie gazetki dot. zjawiska cyberprzemocy, bezpiecznego 
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korzystania z Internetu oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów pn.: „Stop Uzależnieniom”, 
„Fonoholizm”. 

8) Spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej w Białymstoku – Nowe substancje 
psychoaktywne w ramach profilaktyki uzależnień w klasach I Tga, I Tgb, I Zs i I Zmk i 2 Tg. 

9) Akcja: „Bezpieczne Wakacje – Wypoczywaj z głową” – zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w okresie 
wakacyjnym i uwrażliwienia na temat handlu ludźmi - umieszczenie informacji dla rodziców i 
uczniów na stronie internetowej szkoły oraz rozpowszechnienie ulotek wśród uczniów. 

10) Organizacja prelekcji dla dziewcząt ZST dotyczącej pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej pt. 
„Już teraz mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka”. 

11) Organizacja „Światowego Dnia bez Papierosa”: konkurs, propagowanie informacji WHO n.t.  
„Tytoń i zdrowie płuc". 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Trzymaj Formę” (aktywne życie, dieta). 
2) Realizacja profilaktyki antynikotynowej: „Bieg po zdrowie”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie 

pal przy mnie, proszę”, „Nikotyna – legalny narkotyk”. 
3) Profilaktyka uzależnienia od alkoholu – „Alkohol – pomyśl, zanim będzie za późno”, „Uzależnienie 

od alkoholu” – współpraca z „NOEZIS”. 
4) Zajęcia „Uczymy się żyć bez przemocy”. 
5) Zajęcia „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. 
6) Zajęcia „Najważniejszy pierwszy krok”. 
7) Udział w konkursie „Bezpieczeństwo na 6”. 
8) Edukacja poprzez praktyczne zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego. 
9) Realizacja zajęć z zakresu komunikacji, poczucia własnej wartości, emocji i stresu na godzinach do 

dyspozycji wychowawców (pedagog, psycholog, w ramach Akademii Talentów). 
10) Realizacja elementów programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. 
11) Realizacja programów „Owoce i warzywa w szkole”, „Koci zeszyt o mleku”, „Ja i moje zęby”. 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) „Tydzień dla Zdrowia” - kampania z obszaru profilaktyki uniwersalnej z udziałem zaproszonych 

specjalistów. 
2) Akcje krwiodawstwa - edukacja z obszaru krwiodawstwa, krwiolecznictwa, dbania o zdrowy tryb 

życia. 
3) Akcje antynikotynowe – zajęcia profilaktyczne w poszczególnych klasach. 
4) Program „Stres pod kontrolą” realizowany w ciągu roku szkolnego, ma na celu rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i osobistym. 
 

Szkoła Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica w Białymstoku 
1) Obchody „Światowego Dnia Zdrowia 2019 – depresja”. 
2) Kwiecień miesiącem autyzmu „Zaświeć się na niebiesko”. 
6) „Znamię – znam je” – profilaktyka czerniaka. 
7) „Stres pod kontrolą” – jak sobie poradzić z maturalnym stresem. 
8) „Cukry kontra tłuszcze” przeciwdziałanie cukrzycy typu II. 

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowego stylu życia, dbania o kondycję fizyczną, 

profilaktyki uzależnień od używek i Internetu, chorób cywilizacyjnych, odpowiedzialności prawnej 
nieletnich. 

2) Szkolenie kadry pedagogicznej na temat „Zdrowy nauczyciel – zdrowa szkoła” (Instytut Zdrowego 
Odżywiania). 

3) Opieka pielęgniarki szkolnej. 
4) Honorowe krwiodawstwo. 
5) Szkolny dzień profilaktyki. 
6) Zajęcia informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Realizacja programów „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, „Profilaktyka próchnicy”. 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowe. 
2) Ogólnopolski program profilaktyki „Czerniak”. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Program „Owoce i warzywa w szkole”. 
2) Program „Mleko w szkole”. 
3) Program „Stres pod kontrolą”. 
4) Zajęcia sportowe SKS. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
MODM w Białymstoku 
1) Strażnicy uśmiechu - szkolenie dla realizatorów programu (Program profilaktyki uniwersalnej 

adresowany do dzieci w wieku 5-15 lat oparty na Porozumieniu Bez Przemocy NVC). 
2) Program profilaktyczny ,,DEBATA” - Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego z Banku 

Programów Rekomendowanych. 
3) „Przyjaciele Zippiego” - Kurs dla realizatorów rekomendowanego programu promującego zdrowie 

psychiczne małych dzieci adresowanego do uczniów szkół i przedszkoli w wieku 5-8 lat. 
4)  Kurs: „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” - dla realizatorów rekomendowanego przez MEN 

programu profilaktycznego promującego zdrowie psychiczne małych dzieci. 
5)  Warsztat: „Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży oglądającej 

pornografię.”. 
6)  Sieć współpracy: „Ochrona zdrowia psychicznego – zapobieganie samobójstwom dzieci  

i młodzieży”. 
 
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 
1) Realizacja programu nauczania w Samorządowym Ognisku Baletowym w Białymstoku. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 

1)   Działania w ramach realizacji projektu „Bursa Akademią Zdrowia”. 
2)   Event „Wodę pij zdrowo żyj”. 
3)   Event „Dni Sportu, Zdrowia i Urody”. 
4)   Zajęcia sportowe w Sali rekreacji sportowej, na siłowni plenerowej, tenisa stołowego, gry w bilard, 

zawody, turnieje. 
 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku: 
1)   Zajęcia sportowo – gimnastyczne. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1)  Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych przy zastosowaniu znormalizowanych metod diagnostycznych. 
2)   Badanie wyższych funkcji słuchowych w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD metodą 

Warnkego i metodą Neuroflow. Prowadzenie terapii z wykorzystaniem w/w metod. 
3) Wykorzystywanie w procesie diagnozy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej nowych 

narzędzi badawczych, m.in.: Testu Rozwoju Językowego, Karty Oceny Logopedycznej Dziecka, 
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. 

4)   Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia oraz planowania kariery zawodowej 
(zajęcia warsztatowe, porady indywidualne). 

5)   Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych (w tym szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z trudnościami 
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w uczeniu się, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji 
językowej, zaburzeniami w rozwoju emocjonalno- społecznym, chorobami przewlekłymi). 

6)   Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz wspomaganie 
ich rodzin obejmującej dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi (w tym z autyzmem) 
i zaburzeniami adaptacyjno- społecznymi. 

7)    Prowadzenie terapii pedagogicznej obejmującej dzieci z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno- 
motorycznych, z zaburzeniami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się,  dzieci z zaburzeniami w uczeniu się matematyki, uczniów ze starszych klas 
z trudnościami w nauce pisania, czytania, z trudnościami dydaktycznymi, dzieci z zaburzeniami 
przetwarzania słuchowego APD metodą Warnkego i metodą Neuroflow, usprawnianie procesów 
poznawczych metodą Instumental Enrichment (IE). 

8)    Prowadzenie terapii logopedycznej obejmującej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. 
9)    Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą 

środowiska edukacyjnego w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą- 
profilaktyka wykluczania społecznego. 

10) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży (konsultacje, poradnictwo, diagnoza ze wskazaniami 
postdiagnostycznymi, praca z dzieckiem zdolnym). 

11) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży 
(zajęcia profilaktyczne, prelekcje, przygotowywanie materiałów informacyjno- szkoleniowych). 

12) Współpraca ze szkołami w rozpoznawaniu uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. 

13) Współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej dla dzieci w realizowaniu IPET oraz organizacji pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej (zgodnie z potrzebami wynikającymi z wydanych orzeczeń, opinii, a także potrzeb 
placówki). 

14) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, placówki, w tym udzielanie pomocy 
w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych. 

15) Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rodziców, 
nauczycieli (prelekcje, warsztaty, poradnictwo, konsultacje, programy profilaktyczno-edukacyjne). 

16)  Stała współpraca z lekarzem medycyny szkolnej i lekarzem specjalistą chorób dzieci. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1)   Program „Trzymaj Formę”. 
2)   Program „Szklanka Mleka”. 
3)   Obchody „Dnia Zdrowej Kanapki”. 
4)   Udział w zawodach sportowych organizowane przez Olimpiady Specjalne Polska. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku 
1)   Udział 16 uczniów w ogólnopolskim programie „Program dla szkół” celem trwałej zmiany nawyków 

żywieniowych. 
2)   Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. 
3)   Organizacja zawodów sportowych „Biegać każdy może”. 
4)   Udział uczniów w zawodach sportowych. 
5)   Realizacja projektu „Apetyt na teatr”. 
6)   Projekt edukacyjny „Badacze przyrody i przyjaciele drzew”. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Programy „Czyściochowe przedszkole”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Czyste powietrze wokół 

nas”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  
1) Założenie ogródków zielno – warzywnych. 
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Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku 
1) Program „Akademia Aquafresh”. 
2) Program „Bezpieczny przedszkolak”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury”. 
2) Cykliczne konsultacje logopedyczne i terapia logopedyczna prowadzona na terenie przedszkola. 
3) Zajęcia sportowe „Przedszkoliada” 

Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku 
1) „Co warto jeść”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Przyjaciele Zippiego”, „Żeby zdrowie mieć trzeba 

tylko chcieć” – programy kontynuowane co roku. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Program z zakresu wychowania zdrowotnego „Zdrowe przedszkolaki”. 
2) Program „Akademia Aquafresh”. 
3) Program „Dzieciństwo bez próchnicy”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku  
1) „Czyste powietrze wokół nas” - Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej. 
2) „Akademia Aquafresh” - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej. 
3) „Kubusiowi przyjaciele natury” - Program edukacyjny. 
4) „Gadki- proste rozmowy o trudnych sprawach” – Program profilaktyczny. 
5) „Chcę iść do szkoły”- Program autorski. 
6) Bezpłatny przegląd stomatologiczny i fluoryzacja (odpłatna) w przedszkolu. 
7) Prowadzenie koła logopedycznego „Zwinne języczki”. 
8) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych. 

Przedszkole Samorządowe  Nr 31 w Białymstoku 
1) Organizacja Miejskiego turnieju wiedzy i sprawności „Turniej wiedzy o zdrowiu i ekologii” - XVII 

edycja i organizacja Miejskiego konkursu wokalno - recytatorskiego „Co to jest zdrowie”. 
2) Organizacja działań sportowych: „Olimpijki przedszkolaka” i „Maraton Przedszkolaka”. 
3) Prowadzenie zajęć we wszystkich grupach przedszkolnych z zakresu edukacji przedszkolnej. 
4) Realizacja programu z zajęć gimnastyki korekcyjnej „Program postępowania korekcyjnego dla 

dzieci z wadą płaskostopia”. 
5) Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”. 
6) Realizacja programów:  „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
7) Współpraca z: ratownikiem medycznym, stomatologiem, lekarzem, pielęgniarką. 
8) Zdrowa dieta w przedszkolu. 
9) Współpraca ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną. 
10) Prowadzenie zajęć z socjoterapii i terapii pedagogicznej. 
11) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku.  

 
Przedszkole Samorządowe 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu unijnego „Mali Aktywni”: gimnastyka 

korekcyjna, terapia ręki, bajkoterapia, sensoplastyka, logorytmika, terapia ręki, terapia 
pedagogiczna 

2) Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 
3) Kształtowanie świadomości dzieci oraz przełamywanie lęków dzieci – organizacja edukacyjnych 

spotkań z rodzicami, lekarz, pielęgniarka, itp. 
2) Organizacja zajęć sportowych. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr  36 im Marii Montessori w Białymstoku 
1) Dwa razy w tygodniu konsultacje z dietetykiem dla rodziców na terenie przedszkola. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Realizacja tematyki poświęconej zdrowemu odżywianiu, emocjom, zdrowemu stylowi życia. 
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2) Realizacja zajęć we współpracy z placówkami instytucjami związanymi ze zdrowiem, profilaktyką 
zdrowotną i ekologiczną. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 40 „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku 
1) Programy: „Co warto jeść”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Aquafresh”, „Tęczowe 

smaki lubią wszystkie dzieciaki”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Edukacja Globalna”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Realizacja działań szkół promujących zdrowie. 
2) Poprawa infrastruktury przedszkola (plac zabaw oraz budynek i wyposażenie). 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Udział w Mini- Olimpijce. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Szkoła Dla Rodziców. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”  w Białymstoku 
1) Program „Przyjaciele Zippiego” – promujący zdrowie emocjonalne dzieci. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowo – gimnastyczne, ćwiczenia korekcyjne. 
2) Cykle zajęć w zakresie zdrowego żywienia. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka  w Białymstoku 
1)  „Czyste powietrze wokół nas” – program profilaktyki antynikotynowej. 
2) „Bezpieczny przedszkolak” – program bezpieczeństwa dzieci. 
3) „ W zdrowym ciele – zdrowy duch” – program edukacji prozdrowotnej i ekologicznej. 
4) „Kubusiowa Akademia Zdrowia – dzieci i rodzice wspólnie dbają o zdrowe życie” – realizacja 

innowacji pedagogicznej propagującej higieniczny i zdrowy styl życia i odżywiania. 
5) Coroczny rajd rowerowy. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Współpraca ze służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa. 
2) Profilaktyka wad postawy.  

 
Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1) Basen 
2) Zajęcia ruchowe. 
3) Konkursy prozdrowotne. 
4) Gimnastyka korekcyjna. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Kreatywny przedszkolak”. 
2) Terapia logopedyczna prowadzona na terenie przedszkola. 
3) Turniej sportowy. 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku: 
1) Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w ramach projektu unijnego „Wszystko zaczyna się 

w przedszkolu”. 
2) Realizacja zajęć z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych w ramach projektu 

unijnego „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. 
3) Realizacja zajęć z zakresu rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych (TUS) w ramach 

projektu unijnego „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. 
4) Realizacja zajęć z psychologiem w ramach projektu unijnego „Wszystko zaczyna się 

w przedszkolu”. 
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5) Realizacja programu „Przedszkole Promujące Zdrowie”, w tym m.in. majówka bez komputera, 
zdrowe urodziny (owoce zamiast ciasta). 

6) Udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”. 
7) Realizacja programów „Bezpieczny Przedszkolak”, realizacja międzynarodowego programu 

promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
8) Zajęcia profilaktyczno-korekcyjne. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Czyściochowe przedszkole”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku 
1) Realizacja  projektów  -  „Żyj  zdrowo  kolorowo – promowanie zdrowego żywienia”. 
2) Realizacja projektu  -  :Zdrowy ząbek – profilaktyka próchnicy”. 
3) „Chcę  żyć  zdrowo  i  bezpiecznie  w  rodzinie  w  przedszkolu i  w  środowisku”  -  program  

edukacji  zdrowotnej  dla dzieci  w  wieku  przedszkolnym.  
 

Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku  
1) Realizacja innowacji pedagogicznej „Zdrowo i kolorowo” (program profilaktyki). 
2) Żywienie dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”  w Białymstoku 
1) Realizowanie tematyki z zakresu zdrowia podczas zajęć z dziećmi, zajęcia z kucharzem, warsztaty 

kulinarne, spotkania ze stomatologiem, lekarzem. 

 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 

1) Zorganizowano zajęcia edukacyjne połączone z warsztatami dotyczącymi w zakresie 
segregowania odpadów we współpracy z Firmą „LECH” w Białymstoku - dotyczy dzieci.  

2) Profilaktyka wad postawy wśród dzieci 5-6-letnich - przy współpracy Akademii Medycznej- 
korygowanie wad postawy, profilaktyka - dotyczy dzieci i rodziców. 

3) „Mamo, tato wolę wodę” - program profilaktyki Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej przy   
współpracy z Wodociągami Białystok, wyrabianie zdrowego nawyku picia wody - dotyczy dzieci. 

4) „Dzieciaki Mleczaki” - program profilaktyczny Polskiej Izby Mleka w Białymstoku - wyrabianie 
nawyków żywieniowych, spożywania mleka i ich produktów - dotyczy dzieci. 

5) Realizacja programów profilaktycznych: „Czyste powietrze wokół nas” z ramienia Sanepidu - 
profilaktyka uzależnień i kreowania postaw zdrowego trybu życia, ochrony dzieci przed 
wdychaniem  dymu papierosowego i palenia przez dorosłych- dotyczy dzieci i rodziców. 

6)  „Akademia zdrowia” z ramienia Aquafresh - profilaktyka w zakresie stomatologii, zapobieganie  
próchnicy zębów - dotyczy dzieci.  

7) Realizacja programu profilaktycznego „ Akademia zdrowego przedszkolaka” - przestrzeganie 
zasad zdrowego żywienia - dotyczy dzieci  

8) „Moje zdrowie-moja siła, wielka moc” - międzynarodowy projekt z zakresu edukacji 
prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień - prowadzenie zdrowego trybu życia: uprawiania sportu, 
zdrowego żywienia – dotyczy dzieci i rodziców.  

9) „Akademia zdrowego przedszkolaka” - program profilaktyczny ogólnopolski przestrzeganie zasad 
zdrowego żywienia- dotyczy dzieci. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek”  w Białymstoku 
1) „Przyjaciele Zippiego” – program rozwijający odjrzałosć emocjonalną. 
2) „Kubusiowi przyjaciele natury” - program edukacji ekologicznej. 
3) Koło „Kuchcikowo” - promocja zdrowego jedzenia. 
4) „Czyste powietrze wokół nas” – program profilaktyki antynikotynowej. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las”  w Białymstoku: 
1) Realizacja projektów „Bezpieczne wakacje”, „Co warto jeść?”, „Żyj zdrowo”, „Każdy przedszkolak 

ci to powie, że sport to zdrowie”. 
2) Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”,” Dzieciaki Mleczaki”. 
3) Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim, Policjantami, ratownikiem medycznym. 
4) Wyjście dzieci do Straży Pożarnej. 

 
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku: 
1) Zachowaj równowagę. 
2) Realizacja programu dotyczącego promocji zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 
3) Realizacja ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Bezpieczna droga do 

szkoły”, „Śniadanie daje moc”, „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”, „Owoce i warzywa”. 
„Autochodzik – jestem bezpieczny”, „Uwaga na obcych”, „Zwierzęta w mieście”, „Zanim poprosisz 
rodziców”, „Mam kota na punkcie mleka”, „3..2..1..Internet”, „Trzymaj formę”, „Kodeks 
Kulturalnej Klasy”. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowe. Udział uczniów w różnych zawodach sportowych. 
2) Program „Owoce w szkole”. 

Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
6) Realizacja programów profilaktycznych Sanepidu.  
7) Rządowy program SKS. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Szkolenia w zakresie przyczyn i skutków smogu. 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Realizacja Programu wychowawczo-profilaktycznego. 
2) Fluoryzacja zębów prowadzona przez pielęgniarkę szkolną w kl. I – VII. 
3) Lekcja w-f w kl. I – III na basenie. 
4) Opieka pielęgniarki szkolnej. 
5) Program „Mleko z klasą”. 
6) Program  „Owoce i warzywa w szkole”. 
7) Zajęcia profilaktyczne w klasach I nt. chorób jamy ustnej i zębów prowadzona przez studentów 
stomatologii UMB (Polskie Stowarzyszenie Studentów Stomatologii O/Białystok). 
8) Bogata oferta zajęć sportowych. 
9) Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 
10) Różnorodne zajęcia profilaktyczne z zaproszonymi prelegentami (Policja, Straż Miejska, lekarz itp.). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Upowszechnianie w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej zasad zdrowego stylu życia: 

• Drugie śniadanie w szkole, 
• Owocowe i Surówkowe Dni w kl. I-III, 
• Pogadanki dotyczące higieny osobistej i zdrowego stylu życia w świetlicy szkolnej, na godzinach 
wychowawczych, na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, 
• Realizacja bloków edukacji zdrowotnej we wszystkich klasach o tematyce: bezpieczeństwo, ja 
i inni, higiena osobista, zdrowie psychiczne, zdrowe odżywianie, aktywne formy spędzania czasu 
wolnego, 
• Pogadanki, konkursy, akcje plakatowe na tematy zdrowego i racjonalnego odżywiania 
i zapobiegania otyłości, 
• Realizacja projektów: 
- „Owoce i warzywa w szkole”,  
- „Mleko z klasą”, 
- „Nie pal przy mnie, proszę”, 
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- „Znajdź właściwe rozwiązanie”,  
- „Trzymaj formę”. 
 - „ Ruch i aktywne ćwiczenie to moje jedyne uzależnienie”, 
 - „Biegam, skaczę, zdrowo żyję”. 
• Realizacja programów profilaktycznych:  
  - „Bezpieczeństwo dziecka na drodze”, „Jestem odblaskowy”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Cykl działań profilaktyczno-edukacyjnych dla oddziałów przedszkolnych, kl. I-VIII realizowanych 
przez Straż Miejską. 
2) Cykl działań profilaktyczno-edukacyjnych dla kl. VI,VII realizowanych przez Wydział Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji. 
3) Program „Nie pal przy mnie, proszę”- kl. I-III. 
4) Program „Wychowanie komunikacyjne” – kl. IV. 
5) Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”- kl. VII-VIII. 
6) Program „Bieg po zdrowie”- kl. IV. 
7) Program „Trzymaj Formę”- kl. V i VI. 
8) Program „Żyj smacznie i zdrowo” – kl. IV-VIII. 
9) Program „Strażnicy uśmiechu” – kl. VI . 
10) Program „DEBATA”, program profilaktyki alkoholowej – kl. V-VI. 
11) Program świetlicowy „Podajmy sobie ręce”. 
12) Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” - kl. IV – VIII. 
13) Udział w kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
14) Udział w projekcie dla przedszkoli „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 
15) Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. 
16) Udział w projekcie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
17) Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kreatywny przedszkolak”. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) „Program dla szkół”.  
2) „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” - program profilaktyki zdrowego żywienia. 
3) „Śniadanie daje moc”- ogólnoszkolna akcja profilaktyki zdrowego żywienia. 
4) „Przyjaciele Zippiego” – program profilaktyki zdrowia psychicznego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Realizacja programów prozdrowotnych. 
2) Dalsza współpraca ze instytucjami wspierającymi w celu realizacji programów profilaktycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 
2) Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”. 
3) Realizacja programu „Trzymaj formę”. 
4) Realizacja programu „Program dla szkół”. 
5) „Klub Bezpiecznego Internetu”. 
6) „Spartakiada klas pierwszych”. 
7) Warsztaty dotyczące uzależnień. 
8) Bezpieczna droga do szkoły. 
9) Działania związane z segregacją śmieci. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) „Mleko w szkole”. 
2) „Owoce i warzywa w szkole”. 
3) „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”, 
4) „Trening pewności siebie”. 
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Szkoła Podstawowa Nr 30 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Współpraca PSSE, PCK. 
2) Współpraca z ratownikami medycznymi z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” – organizacja zajęć 
z pierwszej pomocy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Realizacja programów profilaktycznych: „Nie pal przy mnie, proszę”, „Autochodzik”, „Uwaga na 
obcych”, „Klub bezpiecznego Puchatka”, „Debata”, „Razem Raźniej”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 
2)  Realizacja programów: „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa”. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Jak w punkcie B.5.3 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Zajęcia dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem. 
2) Zajęcia poświęcone szkodliwości palenia tytoniu. 
3) Zajęcia dla dziewcząt dotyczące profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. 
4) Zajęcia dotyczące pierwszej pomocy. 
5) Zajęcia dotyczące profilaktyki nowotworów. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Jak w punkcie B.5.3. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
2) Wykonywanie przez uczniów plansz i gazetek o tematyce zdrowotnej np. zawartość cukru 

w różnych produktach spożywczych, o tematyce szkodliwości palenia tytoniu i używek itp.  
3) Realizowanie tematów dotyczących zagadnień prozdrowotnych i profilaktycznych na lekcjach 

biologii i zajęciach z wychowawcą. 
4) Udział uczniów w akcjach proekologicznych np. „Sprzątanie świata”, itp. 
 
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
1) Zajęcia warsztatowe z przedstawicielem Komendy Miejskiej w Białymstoku. 
2) Kampania „Ostatni Skok”. 
 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Program „Stres pod kontrolą” podkreślający prowadzenie zdrowego trybu życia, redukcja stresu. 
2) „Tydzień dla Zdrowia” - działania z obszaru profilaktyki uniwersalnej z udziałem zaproszonych 

specjalistów. 
3) „Tydzień Krwiodawstwa” - edukacja z obszaru krwiodawstwa, krwiolecznictwa, dbania o zdrowy 

tryb życia. 
4) Akcje antynikotynowe w ramach obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu”.  
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) Współpraca z Miejską Komendą Policji w Białymstoku - „Szkoła wolna od dopalaczy”, „Bezpieczna 

Szkoła –Bezpieczny Uczeń”, „Szkoła bez Przemocy”. 
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2) Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną - „Różowa Wstążka” „Pierwotna 
profilaktyka wad cewy nerwowej”, „Szkoła dobrego wyboru – stop patologiom”, „Znamię Znam 
Je”, „Podstępne WZW”. 

3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku -  „Stres pod kontrolą”, 
„ARS, czyli jak dbać o miłość?”, „HIV nie wybiera- Ty możesz”, „Stop paleniu papierosów”. 

4) „Różowa wstążeczka”, „Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej” ”, „Stres pod kontrolą”. 
5) „ARS czyli jak dbać o miłość?”, „HIV nie wybiera- Ty możesz”, „Stop paleniu papierosów”. 
6) „Znamię! Znam Je? –czyli co musisz wiedzieć o czerniaku”. 
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1)    Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
2) Wykonywanie przez uczniów plansz i gazetek o tematyce zdrowotnej np. zawartość cukru 

w różnych produktach spożywczych, o tematyce szkodliwości palenia tytoniu i używek itp.  
3) Realizowanie tematów dotyczących zagadnień prozdrowotnych i profilaktycznych na lekcjach 

biologii i zajęciach z wychowawcą. 
4) Udział uczniów w akcjach proekologicznych np. „Sprzątanie świata”, itp.  
 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowego stylu życia, dbania o kondycję fizyczną, 

profilaktyki uzależnień od używek i Internetu, chorób cywilizacyjnych, odpowiedzialności prawnej 
nieletnich. 

2) Szkolny dzień profilaktyki. 
3) Honorowe krwiodawstwo. 
4) Zajęcia informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Działania oprócz pkt. 6, 7, 10 i 11 będą kontynuowane. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Realizacja programów” „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, „Profilaktyka próchnicy”. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1)   Działania w ramach realizacji projektu „Bursa Akademią Zdrowia”. 
2)   Event „Wodę pij zdrowo żyj”. 
3)   Event „Dni Sportu, Zdrowia i Urody”. 
4)   Zajęcia sportowe w Sali rekreacji sportowej, na siłowni plenerowej, tenisa stołowego, gry w bilard, 

zawody, turnieje. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1)   Program „Trzymaj Formę”. 
2)   „Szklanka Mleka”. 

 

Programy i działania nowo utworzone 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 27  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Innowacja pedagogiczna „Zdrowo wiem, że jem”. 
2) Innowacja pedagogiczna „Emocjonalny przedszkolak”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku 
1) W ramach odbywającego się Koła Kulinarnego – opracowanie kolejnej Przedszkolnej Książki 

Kucharskiej „Zdrowo jem”. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Czysciochowe przedszkole”. 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Udział w projekcie „Wady postawy – kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat 
zamieszkałych w powiecie Miasto Białystok”. 
2) Udział w projekcie „Znajdź właściwe rozwiązania”. 
3)  Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Organizacja „Dni Bezpiecznego Internetu”. 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
2) Realizacja elementów programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. 
3) Realizacja programów  „Koci zeszyt o mleku” i  „Ja i moje zęby”. 

 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1  im Marii Konopnickiej w Białymstoku  
1) „Leon” - program profilaktyki zachowań agresywnych. 
2) „Strażnicy Uśmiechu”. 
3) „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjalnej”. 

 
B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji  

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.7.2. STWORZENIE SYSTEMU WCZESNEJ INTERWENCJI W ZAKRESIE REHABILITACJI 
ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I EDUKACJI 

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) Wydawanie opinii o dziecku na prośbę rodzica, celem przekazania jej do Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w  Białymstoku  
1)  Gimnastyka korekcyjna. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7  „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Badanie przesiewowe prawidłowości rozwoju postawy i stóp. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  
1) Obserwacje pedagogiczne i diagnoza gotowości szkolnej. 

 
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku 
1) Badania okresowe pracowników. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe”  w Białymstoku 
1) Zajęcia wczesnego wspomagania. 
2) Indywidualne zajęcia z logopedą, psychologiem, rehabilitantem i terapeutą SI dla dzieci 

niepełnosprawnych.  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Realizacja programu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w przedszkolu Samorządowym nr 20. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Prowadzenie diagnoz przez nauczycieli i psychologa. 
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2) Prowadzenie kart obserwacji przez nauczycieli. 
3) Prowadzenie obserwacji przez pracowników przedszkola. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku 
1) Zajęcia edukacyjne dla dzieci w ramach projektu „Świadomy przedszkolak” przy współpracy  

z Fundacją „Impuls” w Białymstoku – oswojenie dzieci z niepełnosprawnością. 
2) Wizyta w przedszkolu lekarza, stomatologa. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej   
w Białymstoku  
1) Zrealizowanie 23 Programów Wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
2) Współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi. 
3) Indywidualne konsultacje logopedyczne na terenie placówki. 
4) Indywidualne konsultacje rodziców z psychologiem na terenie przedszkola. 
5) Zorganizowanie w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z różnymi 

deficytami; zajęcia specjalistyczne socjoterapeutyczne, zajęcia specjalistyczne logopedyczne, 
praca bieżąca z dzieckiem nauczycieli- wychowawców. 

6) Utworzenie koła logopedycznego dzieciom 5- letnim w oparciu o program autorski „Zwinne 
języczki”, 

7) Bezpłatny przegląd stomatologiczny i fluoryzacja (odpłatna) w przedszkolu. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30  im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Współpraca z PP-P. 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku: 
1) Obserwacje i diagnozy dzieci 2 razy do roku. 
2) Całoroczne konsultacje prowadzone przez logopedę dla rodziców.  
3) Obserwacja zachowań dzieci przez psychologa. 
4) Indywidualna pomoc dzieciom wymagającym wsparcia w edukacji, w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
5) Zajęcia z terapii logopedycznej dla dzieci mającymi trudności w mowie. 
6) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 
7) Warsztaty i prelekcje dla rodziców z psychologiem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”  
w Białymstoku: 
1) Udział w spotkaniach Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Obserwacje pedagogiczne prowadzone w każdej grupie przedszkolnej. 
2) Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci 6 letnich. 
3) Badania i obserwacje prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

nr 1 w Białymstoku. 
4) Badania dzieci przez lekarza ortopedę w zakresie wad postawy. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku 
1) Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 
2) Konsultacje dla rodziców wychowanków ze specjalistami. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Zorganizowanie ścieżki sensorycznej na terenie przedszkolnego placu zabaw. 
2) Udzielanie pomocy dzieciom wymagającym wsparcia w zakresie wyrównywania deficytów 

rozwojowych. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku:  
1) Gimnastyka korekcyjna na terenie placówki. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci prowadzone przez nauczycielkę z kwalifikacjami. 
2) Współpraca z PP-P nr 2 w Białymstoku – badania przesiewowe w zakresie wad wymowy. 
3) Obserwacja i diagnoza w celu rozpoznania potrzeb dzieci. 
4) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
5) Udzielanie wsparcia dzieciom z trudnościami oraz  przejawiającymi uzdolnienia w ramach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w trakcie pracy bieżącej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 
2) Zajęcia logopedyczne. 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Bieżące monitorowanie sytuacji rodzinnej wychowanków we współpracy z MOPR, CODiR. 

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 
1) Wczesne wspomaganie rozwoju. 
2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 
3) Współpraca ze stowarzyszeniem terapeutów i przyjaciół dzieci i młodzieży z wadą słuchu. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 56 w Białymstoku: 
1) Teatrzyk w wykonaniu  uczniów Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia „Zdrowe zęby”. 
2) Spotkanie z ratownikiem medycznym. 
3) Stała współpraca z Poradnią Psychologiczną Pedagogiczną. 
4) Zajęcia terapeutyczne z dziećmi orzeczeniami. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Realizacja programu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w przedszkolu Samorządowym nr 60. 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Program „Szkoła/przedszkole promująca zdrowie” . 
2) Indywidualizacja nauczania. 
3) Stosowanie innowacyjnych metod pracy z grupą.  
4) Przesiewowe badania logopedyczne, psychologiczno-pedagogiczne. 
5) Prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
6) Pisanie opinii o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
7) Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w ramach projektu unijnego „Wszystko zaczyna się 

w przedszkolu”. 
8) Realizacja zajęć z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych w ramach projektu 

unijnego „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. 
9) Realizacja zajęć z zakresu rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych (TUS) w ramach 

projektu unijnego „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. 
10) Realizacja zajęć z psychologiem w ramach projektu unijnego „Wszystko zaczyna się 

w przedszkolu”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1)  Wspópracja z MOPR na siewnej 
2)  Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku 
1) Badania prognostyczne w kierunku wad postawy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną za 

zgodą rodziców dzieci. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Obserwacja i diagnoza dzieci w celu wyłonienia  potrzebujących wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w celu organizacji wczesnego 

wspomagania rozwoju. 

Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las”  w Białymstoku  
1) Realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2) Prowadzenie arkuszy i zeszytów obserwacji, konsultacje z rodzicami, rozmowy bieżące. 
3) Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. 
4) Badania przesiewowe w kierunku wad postawy i wad wymowy. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku: 
1) Diagnoza wstępna dzieci w wieku przedszkolnym prowadzona przez pracownika PP-P nr 1  

w Białymstoku. 
2) Konsultacje pracownika PP-P nr 1 na terenie przedszkola. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku 
1) Konsultacje dla rodziców klas I szkoły podstawowej z pracownikami Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. 
2) Badania ryzyka dysleksji oraz przesiewowych słuchu, wzroku i mowy dla uczniów klas I szkoły 
podstawowej połączonych z konsultacjami dla rodziców badanych uczniów. 
3) Objęcie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wsparciem w postaci opieki 
specjalisty (nauczyciela współorganizującego kształcenie) lub dodatkowej godziny zajęć 
specjalistycznych. 
4) „Radosna gimnastyka buzi i języka” - zajęcia z zakresu pierwszorzędowej profilaktyki logopedycznej 
skierowane do uczniów klas I. 
5) Grupa wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.  
6) Projekt „Autysta nie kosmita”. 
 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku 
1) Badania przesiewowe uczniów klas pierwszych w celu szybkiej diagnozy ewentualnych problemów 
edukacyjnych. 
2) Sprawdziany diagnozujące poziom opanowania treści programowych po każdym semestrze zgodnie 
z opracowanym harmonogramem (analiza wyników, opracowanie wniosków do dalszej pracy). 
3) Bilas zdrowia dokonywany przez pielęgniarkę szkolną zgodnie z kalendarzem. 
4) Organizacja zespołów wychowawczych czy klasowych w przypadku pojawiających się poważnych 
problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
1) Organizacja i udzielnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2) Współpraca rodzicami. 
3) Współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia i jego rodzinę. 
4) Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i niepełnosprawności, wczesne podejmowanie działań 
wspierających dziecko i rodzinę: 
- Obserwacja, 
- Wczesna diagnoza, 
- Opracowanie i wdrożenie IPET. 
2) Zajęcia terapii pedagogicznej oraz rewalidacyjne (o różnym charakterze) dla dzieci z klasy  
0 posiadających opinie lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
3) Prowadzenie w szkole zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 
4) Zajęcia z zakresu „Treningu Umiejętności Społecznych”. 
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5) Obchody „Światowego dnia wiedzy o autyzmie”. 
6) Udział w „Marszu godności osób niepełnosprawnych”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Badanie preferencji zawodowych uczniów. 
2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji zajęć wspierających rozwój dzieci 
niepełnosprawnych. 
3) Profilaktyka wychowawcza. 
4) Współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę (MOPR, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny 
i Nieletnich). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Udział w zespołach interdyscyplinarnych. 
2) Badania przesiewowe „Widzę, słyszę, mówię”. 
3) Bilans szkolny. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Monitorowanie frekwencji uczniów. 
2) bserwacje uczniów. 
3) Rozmowy z rodzicami. 
4) Badania wzrostu, wagi, wzroku przez pielęgniarkę szkolną. 
5) Logopedyczna diagnoza uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) „Skrzydła” – wspieranie uczniów i rodziców w potrzebach związanych z edukacją. Uczenie 
gospodarowania posiadanymi środkami oraz dofinansowywanie zajęć dodatkowych 
2) „Czy słowa są oknami czy ścianami” z programu Porozumienie w szkole z modelu Porozumienie bez 
Przemocy – ucz. kl. I – VI; przeciwdziałanie przemocy, i agresji, budowanie empatycznej komunikacji. 
3) Uczniowie kl. III uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy straży miejskiej w Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego w ramach programu 
Wychowania komunikacyjnego. 
4) Bezpieczna droga do szkoły” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 
5) „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone 
przez funkcjonariuszy straży miejskiej  
6) „Uwaga na obcych” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej.  
7) „Wychowanie komunikacyjne” - zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 
8) Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” - współpraca z Powiatową Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczną, propagowanie zdrowego trybu życia. 
9) Program „Szkoła dobrego wyboru” - propagowanie zdrowego trybu życia. 
10) Program „Napełnij worek świętego Mikołaja” – uczenie dzieci wzajemnej pomocy, wspieranie 
rodzin w zakresie materialnym, rzeczowym. 
11) Świąteczna zbiórka żywności we współpracy z Bankiem żywności i szkołami znajdującymi się 
w rejonie szkoły. 
12) Program socjoterapeutyczny „Podróż w poszukiwaniu samego siebie” – poznawanie swoich 
mocnych i słabych stron, uczenie się porozumiewania się bez przemocy i rozwiazywania konfliktów. 
13) Program integracyjno - adaptacyjny „Nie jestem sam” kl. I - program wspierający uczniów na 
starcie szkolnym, budowanie umiejętności bycia w grupie. 
14) „Cyberprzemoc” – zagrożenia w sieci, jak ich uniknąć, odpowiedzialne korzystanie z Internetu przy 
współpracy ze Młodzieżowym Ośrodkiem „Etap”. 
15) „Uzależnienie od komputera – mechanizmy uzależnień, jak mądrze korzystać z komputera” przy 
współpracy ze Młodzieżowym Ośrodkiem „Etap”. 
16) „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – przy współpracy ze Strażą Miejską. 
17) „Moje bezpieczne wakacje” - przy współpracy ze Strażą Miejską. 
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18) „Wyprawka szkolna” – PCK i prywatny darczyńca, mieszkaniec osiedla Starosielce – wsparcie 
materialne rodzin na początku roku szkolnego.  
19) Finansowanie i dofinansowanie obiadów –PCK i „Monar”. 
20) „Jestem odblaskowy” organizowanym przez Straż Miejską w Białymstoku – zajęcia z ucz. kl. I-III. 
21) „Piknik rodzinny” – z inicjatywy rady rodziców i nauczycieli, integrowanie szeroko rozumianej 
społeczności szkolnej, gry, zabawy, koncert muzyczny, pokaz pracy straży pożarnej oraz 
zaprezentowanie funkcji wozu. 
22) „Ekumeniczne spotkanie wigilijne” – koncert kolęd różnych wyznań chrześcijańskich.  
23) Uczestnictwo uczniów w licznych kołach zainteresowań, zwłaszcza kształcących zdolności 
artystyczne – koło teatralne, plastyczne, gitarowe, chór szkolny. 
24) Program „Warzywa i owoce w szkole”. 
25) Program „Szklanka mleka”.   
26) Uroczystości szkolne- np. ślubowanie klas pierwszych, czwartych, Święto szkoły, Uroczystości 
związane z rocznicami świąt państwowych i szkolnych – pomoc rodziców w przygotowaniach, 
organizacji, przebiegu 
27) Prelekcje dla rodziców – wykłady dotyczące podnoszące umiejętności wychowawcze rodziców, 
ukierunkowane na rozwój dziecka i rodziny. 
28) „Szlachetna Paczka” – program ogólnopolski. 
29) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – poradnictwo, diagnostyka, wsparcie uczniów i ich rodzin. 
30) Współpraca z ośrodkami pomocy rodzinie, kuratorami sądowymi, asystentami rodzinnymi, Policją, 
Strażą iejską, „Caritas”, PCK, świetlicami socjoterapeutycznymi, Stowarzyszeniami „Droga”, „Szansa”. 
31) Prace w grupach roboczych, zespołach interdyscyplinarnych, rozmowy z rodzicami i dziećmi, 
udzielanie im wsparcia w sytuacji kryzysu. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Pomoc psychologiczna. 
2) Akcja „Tydzień Zdrowia”. 
3) Przesiewowe badanie słuchu w ramach programu  „Słyszę”. 
4) Zajęcia z logopedą. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc w tym zakresie (Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1, Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Stowarzyszenie „Klanza”, MOPR, „MONAR”, 
Policja, Straż Miejska, „ETAP”).  
2) Działanie zespołów na terenie szkoły . 
3) Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Informowanie rodziców o potrzebie diagnozy, konsultacji dziecka z udziałem specjalistów. 
2) Kierowanie do poradni specjalistycznych, zapoznawanie z ofertą placówek pomocowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Gimnastyka korekcyjna. 
2) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Objęcie dzieci gimnastyka korekcyjną. 
2) Przeprowadzanie diagnoz (pod kątem ryzyka dysleksji, logopedycznych)  i objęcie pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) 9 uczniów korzystało z finansowania zajęć w ramach nauczania indywidualnego. 
2) 1 osoba otrzymała zasiłek szkolny. 
3) 2 osoby otrzymały stypendium szkolne. 
4) 28 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne (16 naukowe, 12 sportowe). 
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5) 19 osób korzystało z obiadów w stołówce szkolnej opłaconych przez MOPR. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im Króla Kazimierza wielkiego w Białymstoku 
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania 
indywidualnego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
1) Realizacja zadań wynikających ze Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. 
2) Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych ujętych w Planie Pracy Internatu ZSHE. 
3) Rozmowy indywidualne z uczniami. 
4) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych dotyczących uczniów objętych 

procedurą „Niebieskiej Karty”. 
5) Zajęcia profilaktyczne (alkoholizm, nikotynizm, substancje psychoaktywne). 
6) Indywidualne wsparcie wychowanków i ich rodziców w szkole i internacie. 
7) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących występującym w środowisku szkolnym 

i rodzinnym uczniów. 
2) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
3) Indywidualne spotkania z rodzicami – zbieranie wywiadu środowiskowego, bieżące informowanie 

rodziców o funkcjonowaniu psychospołecznym ich dzieci. 
4) Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji 

specjalistycznej uczniów (w tym zajęć mających na celu usprawnianie kompetencji społecznych). 
5) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc  (diagnoza, terapia, psychoterapia, leczenie). 
7) Obserwacja funkcjonowania uczniów – w razie potrzeby inicjowanie procesów diagnostycznych. 
8) Sporządzanie opinii o funkcjonowaniu uczniów. 
9) Organizacja kształcenia specjalnego. 
 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
2) Rozmowy indywidualne z uczniami. 
3) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych dotyczących uczniów objętych 

procedurą „Niebieskiej Karty”. 
4) Wspieranie funkcjonowania uczniów i wychowanków z problemami zdrowotnymi. 
5) Spotkania w zespołach nauczycieli. 
6) Zajęcia profilaktyczne (alkoholizm, nikotynizm, substancje psychoaktywne, cyberprzemoc). 
7) Indywidualne wsparcie wychowanków i ich rodziców w szkole i Bursie Szkolnej. 
8) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Zajęcia integracyjne we wszystkich klasach pierwszych – warsztaty umożliwiające lepsze poznanie 
siebie nawzajem, ćwiczenia integrujące grupę. 
2) Warsztaty „Bezpieczna szkoła” realizowane w klasach pierwszych. 
3) Warsztaty „Mapa Mojej klasy – Co nas łączy, moje miejsce w klasie” – zajęcia integracyjne mające 

na celu zbudowanie wspólnoty klasowej w klasach 1. 
4) Program adaptacyjno-integracyjny dla klas pierwszych „Integracja”. Ogólnym celem „Integracji” 

jest włączenie nowych uczniów w życie, tradycje i zwyczaje szkoły oraz zminimalizowanie stresów 
z tego wynikających. 

5) Warsztaty psychoedukacyjne w celu redukcji stresu oraz samomotywacji. 
 

Szkoła – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1) Procedura „Niebieskiej Karty”. 
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku: 
1) Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących występującym w środowisku szkolnym 

i rodzinnym uczniów. 
2) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
3) Indywidualne spotkania z rodzicami – zbieranie wywiadu środowiskowego, bieżące informowanie 

rodziców o funkcjonowaniu psychospołecznym ich dzieci. 
4) Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji 

specjalistycznej uczniów (w tym zajęć mających na celu usprawnianie kompetencji społecznych). 
5) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc (diagnoza, terapia, psychoterapia, leczenie). 
7) Obserwacja funkcjonowania uczniów – w razie potrzeby inicjowanie procesów diagnostycznych. 
8) Sporządzanie opinii o funkcjonowaniu uczniów. 
9) Organizacja kształcenia specjalnego. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
5) Sporządzanie diagnoz psychologiczno- pedagogiczno- logopedycznych dzieci i wydawanie opinii 

o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydawanie wskazówek i zaleceń postdiagnostycznych 
dla rodziców i nauczycieli. 

6) Sporządzanie diagnoz psychologiczno- pedagogiczno- logopedycznych i wydawanie opinii 
o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wydawanie wskazówek i zaleceń 
postdiagnostycznych dla rodziców i nauczycieli. 

7) Sporządzanie diagnoz psychologiczno- pedagogiczno- logopedycznych dzieci i wydawanie opinii 
o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych 
potrzeb ucznia, wydawanie wskazówek i zaleceń postdiagnostycznych dla rodziców i nauczycieli. 

8) Stała współpraca PP-P nr 2 z lekarzem medycyny szkolnej i lekarzem specjalistą chorób dzieci. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
3) Realizacja Ustawy Za Życiem – prowadzenie Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- 

Opiekuńczego. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe  Nr 7  „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w grupie 5-6 latków. 

 
Przedszkole Samorządowe  Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Prowadzenie kart obserwacji przez nauczycieli. 
2) Diagnoza Gotowości Szkolnej. 

Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej   
w Białymstoku  
1) Kontynuacja w kolejnym roku szkolnym realizacji 18 Programów Wczesnego wspomagania 

rozwoju Dziecka. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Program „Szkoła/przedszkole promująca zdrowie”.  
2) Indywidualizacja nauczania.  
3) Stosowanie innowacyjnych metod pracy z grupą. 
4) Przesiewowe badania logopedyczne, psychologiczno-pedagogiczne. 
5) Prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
6) Pisanie opinii o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
7) Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w ramach projektu unijnego „Wszystko zaczyna się 

w przedszkolu”. 
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8) Realizacja zajęć z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych w ramach projektu 
unijnego „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. 

9) Realizacja zajęć z zakresu rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych (TUS) w ramach 
projektu unijnego „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. 

10) Realizacja zajęć z psychologiem w ramach projektu unijnego „Wszystko zaczyna się 
w przedszkolu”. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku 
1) Współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi. 
2) Indywidualne konsultacje logopedyczne na terenie placówki. 
3) Indywidualne konsultacje rodziców z psychologiem na terenie przedszkola. 
4) Zorganizowanie w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z różnymi 

deficytami; zajęcia specjalistyczne socjoterapeutyczne, zajęcia specjalistyczne logopedyczne, 
praca bieżąca z dzieckiem nauczycieli- wychowawców. 

5) Utworzenie koła logopedycznego dzieciom 5- letnim w oparciu o program autorski „Zwinne 
języczki”. 

6) Bezpłatny przegląd stomatologiczny i fluoryzacja (odpłatna) w przedszkolu. 
 

 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku: 
1) Indywidualna pomoc dzieciom wymagającym wsparcia w edukacji, w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
2) Zajęcia z terapii logopedycznej dla dzieci mającymi trudności w mowie. 
3) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 
4) Warsztaty i prelekcje dla rodziców z psychologiem. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”  
w Białymstoku: 
1) Badania przesiewowe w kierunku wad postawy u dzieci 4-6 letnich. 
2) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej we wszystkich grupach wiekowych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku 
1) Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu unijnego „Mali Aktywni”: gimnastyka  

korekcyjna, terapia ręki, bajkoterapia, sensoplastyka, logorytmika, terapia ręki, terapia 
pedagogiczna 

2) Współpraca z PP-P Nr 2 w Białymstoku. 
3) Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie placówki dla dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 
4) Współpraca z dzielnicowym I Komisariatu Policji w Białymstoku. 
5) Organizowanie spotkań pedagogizujących z rodzicami. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku 
1) Udzielanie pomocy dzieciom wymagającym wsparcia w zakresie wyrównywania deficytów 

rozwojowych. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (realizacja programów wspierających  

i korygujących rozwój dziecka, planów indywidualnej pracy z dzieckiem, Indywidualnych 
Programów Edukacyjno- Terapeutycznych). 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 
2) Zajęcia logopedyczne. 

Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku : 
1) Gimnastyka korekcyjna w trzech grupach. 
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Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Obserwacja i diagnoza dzieci w celu wyłonienia osób potrzebujących wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w celu organizacji wczesnego 

wspomagania rozwoju. 

Przedszkole Samorządowe  nr 82 „Stumilowy Las”  w Białymstoku  
1) Realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2) Prowadzenie arkuszy i zeszytów obserwacji, konsultacje z rodzicami, rozmowy bieżące. 
3) Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. 
4) Badania przesiewowe w kierunku wad postawy i wad wymowy. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Kierowanie rodziców do odpowiednich poradni i placówek w celu rzetelnej diagnozy. 
2) Organizacja zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
  
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
1) Organizacja i udzielnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej . 
2) Współpraca rodzicami. 
3) Współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia i jego rodzinę. 
4) Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i niepełnosprawności, wczesne podejmowanie działań 
wspierających dziecko i rodzinę „ 
- Obserwacja, 
- Wczesna diagnoza, 
- Opracowanie i wdrożenie IPET. 
2) Zajęcia terapii pedagogicznej oraz rewalidacyjne (o różnym charakterze) dla dzieci z klasy 
0 posiadających opinie lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
3) Prowadzenie w szkole zajęć w ramach „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”. 
4) Zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. 
5) Obchody „Światowego dnia wiedzy o autyzmie”. 
6) Udział w „Marszu godności osób niepełnosprawnych”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Badanie preferencji zawodowych uczniów. 
2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji zajęć wspierających rozwój dzieci 
niepełnosprawnych. 
3) Profilaktyka wychowawcza. 
4) Współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę (MOPR, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny 
i Nieletnich). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Udział w zespołach interdyscyplinarnych. 
2) Badania przesiewowe „Widzę, słyszę, mówię”. 
3) Bilans szkolny. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Monitorowanie frekwencji uczniów, 
2) Obserwacje uczniów, 
3) Rozmowy z rodzicami, 
4) Badania wzrostu, wagi, wzroku przez pielęgniarkę szkolną, 
5) Logopedyczna diagnoza uczniów. 
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Szkoła Podstawowa Nr 30 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Pomoc psychologiczna. 
2) Przesiewowe badanie słuchu. 
3) Zajęcia z logopedą. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) 496 uczniów uczestniczyło w zajęciach integracyjnych. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących. 
2) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
3) Indywidualne spotkania z rodzicami – zbieranie wywiadu środowiskowego, bieżące informowanie 

rodziców o funkcjonowaniu psychospołecznym ich dzieci. 
4) Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji 

specjalistycznej uczniów (w tym zajęć mających na celu usprawnianie kompetencji społecznych). 
5) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, terapii psychologicznej. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc  (diagnoza, terapia, psychoterapia, leczenie). 
7) Obserwacja funkcjonowania uczniów – w razie potrzeby inicjowanie procesów diagnostycznych. 
8) Sporządzanie opinii o funkcjonowaniu uczniów. 
9) Organizacja kształcenia specjalnego. 
 
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku  
1) Realizacja zadań wynikających ze Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. 
2) Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych ujętych w Planie Pracy Internatu ZSHE. 
3) Rozmowy indywidualne z uczniami. 
4) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych dotyczących uczniów objętych 

procedurą „Niebieskiej Karty”. 
5) Indywidualne wsparcie wychowanków i ich rodziców w szkole i internacie. 
6) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
2) Rozmowy indywidualne z uczniami. 
3) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych dotyczących uczniów objętych 

procedurą „Niebieskiej Karty”. 
4) Wspieranie funkcjonowania uczniów i wychowanków z problemami zdrowotnymi. 
5) Spotkania w zespołach nauczycieli. 
6) Zajęcia profilaktyczne (alkoholizm, nikotynizm, substancje psychoaktywne). 
7) Indywidualne wsparcie wychowanków i ich rodziców w szkole i Bursie Szkolnej. 
8) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku: 
1) Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących. 
2) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
3) Indywidualne spotkania z rodzicami – zbieranie wywiadu środowiskowego, bieżące informowanie 

rodziców o funkcjonowaniu psychospołecznym ich dzieci. 
4) Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji 

specjalistycznej uczniów (w tym zajęć mających na celu usprawnianie kompetencji społecznych). 
5) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, terapii psychologicznej. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc  (diagnoza, terapia, psychoterapia, leczenie). 
7) Obserwacja funkcjonowania uczniów – w razie potrzeby inicjowanie procesów diagnostycznych. 
8) Sporządzanie opinii o funkcjonowaniu uczniów. 
9) Organizacja kształcenia specjalnego. 
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POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
6) Realizacja Ustawy Za Życiem – prowadzenie Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- 

Opiekuńczego. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.7.4 ROZWIJANIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB W SYTUACJI KRYZYSOWEJ  
I DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY  

Programy i działania zrealizowane  

PRZEDSZKOLA  
Przedszkole Samorządowe  Nr 1 w Białymstoku 
1) Współpraca z Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia „KLANZA”. 

 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 
1) „Polityka Bezpieczeństwa”. 

Przedszkole Samorządowe nr 4 w  Białymstoku  
1) „Niebieska Karta”- udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez MOPR w związku z założoną „Niebieską 

Kartą”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku : 
1) .Udział w komisjach interdyscyplinarnych, współpraca z MOPR. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku 
1) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 
2) Udział nauczycielki w posiedzeniu zespołu ds. przemocy w rodzinie. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe”  w Białymstoku 
1) Polityka ochrony dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Udział w programie „Niebieska Karta”. 
2) Współpraca z MOPR. 
3) Współpraca ze świetlicą środowiskową prowadzoną przez ośrodek „ELEOS”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Uczestnictwo w komisjach interdyscyplinarnych. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku 
1) Polityka ochrony dzieci. 
2) Udostępnienie na tablicy ogłoszeń nr telefonów, adresów instytucji wspierających  rodzinę. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 27  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR w  Białymstoku w zakresie wspierania rodziny i w sytuacjach rodzin  

z procedury „Niebieskiej Karty”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku 
1) Przeszkolenie nowych nauczycieli w ramach Procedury „Niebieskiej Karty”. 
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2) Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach grupy roboczej zespołu interdyscyplinarnego w związku                      
z prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku  
1) Konsultacje i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami. 
2) Rozmowy kadry pedagogicznej z pracownikami MOPS- u, kuratorami sądowymi, Policją. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 30  im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
1) Polityka ochrony dzieci. 
2) Udział w pracach zespołu „Niebieskiej Karty”. 
3) Współpraca z MOPR. 
4) Współpraca ze Stowarzyszeniem „Droga”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku: 
1) Tablica informacyjna dla rodziców, ulotki z danymi kontaktowymi do instytucji udzielających 

wsparcia  w sytuacji kryzysowej 
2) Zorganizowanie paczki świątecznej dla rodzin potrzebujących w ramach „Szlachetna Paczka” 
3) Współpraca z MOPR w ramach niebieskiej karty 
4) Indywidualne rozmowy dyrektora i nauczycieli z rodzinami i kierowanie do ośrodków wsparcia, 
5) Realizacja programu „Chronimy dzieci”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”  
w Białymstoku: 
1) Udział w spotkaniach zespołu w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. 

Przedszkole Samorządowe  Nr  36 im Marii Montessori w Białymstoku 
11) Udział w posiedzeniu grupy roboczej w związku z  prowadzoną procedurą „Niebieskiej Karty”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku: 
1) Współpraca z dzielnicową. 
2) Stosowanie się do procedur „Niebieskiej Karty”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku 
4) Akcje charytatywne na rzecz  Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie ,,Droga” oraz Fundacji „Pomóż   

Im” -  hospicjum dla dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Kursy i szkolenia kadry pedagogicznej. 
 
Przedszkole Samorządowe  Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1) Udział dyrektora w grupie roboczej – „Niebieska Karta”. 
2) Program „Chronimy Dzieci” – Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy  w Białymstoku 
1) Polityka ochrony dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku 
1) Polityka ochrony dzieci. 

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku 
1) Rządowy program „Bezpieczna szkoła”. 
2) Uzyskanie certyfikatu „Chronimy dzieci”. 

Przedszkole Samorządowe  Nr 56 w Białymstoku: 
1) Zespół Interdyscyplinarny „Niebieska Karta”. 
2) Program „Chronimy Dzieci”. 
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 
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4) Spotkanie z przedstawicielem z Centrum ochrony dziecka i rodziny. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Klubem Seniora „Kaktus”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku 
1) Realizacja „Polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem” 
2) Uczestnictwo w spotkaniach w ramach „Niebieskiej karty”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Polityka ochrony dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Przestrzeganie i stosowanie  procedur zawartych w „Polityce Ochrony Dzieci” – dokumencie 

opracowanym w PS 68 w 2016 roku. 
2)  Współpraca z MOPR na Siewnej. 
3)  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Realizowanie Polityki Ochrony Dziecka w trudnych sytuacjach w zespołach zadaniowych 

nauczycieli we współpracy ze specjalistami „KLANZA” w Białymstoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku 
1) Polityka ochrony dzieci. 
 
Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR w celu objęcia pomocą osób w sytuacji kryzysowej lub doświadczających 

przemocy. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z dzielnicowym. 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w  Białymstoku: 
1) Udostępnianie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń adresów i telefonów  instytucji 

wspomagających rodzinę w jej funkcjach społecznych, wychowawczych. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 82  w Białymstoku  
1) Tablica informacyjna dla rodziców. 
2) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 
3) Udział w spotkaniach zespołu „Niebieska Karta”. 

 
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku: 
1) Współpraca i udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych „Niebieskiej Karty”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 86  w Białymstoku: 
1) Udział specjalisty w spotkaniach grup roboczych z tytułu procedury „Niebieska Karta”. 
2) Zgłaszane nieprawidłowości wychowawczych i opiekuńczych do SRiN w Białymstoku i MOPR  

w Białymstoku. 
 
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku 
1) Wsparcie indywidualne pedagoga i psychologa. 
2) Współpraca z MOPR - udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych. 

 



Strona | 290 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Wykaz placówek wspierających dziecko i rodzinę umieszczony w widocznym miejscu na tablicy 

informacyjnej dla rodziców oraz na stronie internetowej szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Policją. 
3) Udział pedagoga w pracach zespołu interdyscyplinarnego przy MOPR. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1)  Założenie 3 „Niebieskich Kart”. 
2) Udział pedagoga szkolnego w zespołach interdyscyplinarnych. 
3) Współpraca z MOPR, „ELEOS”, „DROGA”, „CARITAS”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku 
1) Udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych. 
2) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie – CODIR, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, Fundacja „Dzieci Niczyje”. 

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Opieka pedagoga szkolnego, monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 
2) Udział szkoły w procedurze „Niebieskiej karty”. 
3) Współpraca z MOPR. 
4) Współpraca z asystentami rodzin, kuratorami sądowymi. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1) Współpraca pedagoga z Policją,  kuratorem sądowym, MOPR. 
2) Wsparcie rodziców i uczniów doświadczających przemocy przez pedagoga szkolnego. 
3) Wsparcie materialne rodzin w potrzebie ze strony szkolnego koła wolontariatu. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
1) Objecie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów doświadczających przemocy – monitoring 
sytuacji, współpraca pedagoga i wychowawcy oraz nauczycieli. 
2) Współpraca z MOPR:  udział w spotkaniach grup roboczych, systematyczne informowanie o sytuacji 
szkolnej uczniów, współpraca w ramach mo9nitoringu podczas „Niebieskiej Karty”. 
3) Wsparcie rodziców - pedagogizacja, udzielanie informacji o instytucjach pomocowych, kierowanie 
na terapię, itp. 
4)  Organizacja pomocy materialnej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Uczniowie i rodzice mieli możliwość skorzystania z pomocy pedagoga i psychologa. 
2) Systematycznie monitorowano sytuację uczniów, których rodziny mają założone „Niebieskie Karty”. 
3) Pedagog szkolny brał udział w pracach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta 
Białystok w sprawie „Niebieskich Kart”.  
4) Założono 4 „Niebieskie Karty”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Wsparcie psychologa szkolnego w przypadkach zaistniałych sytuacji kryzysowych wśród uczniów 
bądź ich rodzinach 
2) Monitorowanie środowisk rodzinnych uczniów.  
3) Interwencje pedagoga w sytuacjach zaistniałego zjawiska przemocy w rodzinie – kierowanie spraw 
do sądu rodzinnego, MOPR, współpraca z kuratorami sądowymi i specjalistą do spraw nieletnich 
Komendy Miejskiej Policji. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Program „Dajmy dzieciom siłę”. 
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2) Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) „Niebieska Karta”. 
2) „Patrol szkolny”. 
3) Grupy robocze MOPR. 
4) Współpraca z asystentem rodzin MOPR i Sądu Rejonowego. 
5) Współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejonowego w Białymstoku (Kuratorska 
Służba Sądowa). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Systematyczna diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w szkole, 
2) Realizacja procedury „ Niebieskiej Karty”, 
3) Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę w sytuacjach 
kryzysowych (MOPR, Sąd Rejonowy wydział Rodzinny i Nieletnich, Policja). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 
1) Współpraca z ośrodkami pomocy rodzinie, kuratorami sądowymi, asystentami rodzinnymi, Policją, 
Strażą Miejską, „Caritas”, PCK, świetlicami socjoterapeutycznymi, Stowarzyszeniami „Droga”, „Szansa”. 
2) Prace w grupach roboczych, zespołach interdyscyplinarnych, rozmowy z rodzicami i dziećmi, 
udzielanie im wsparcia w sytuacji kryzysu. 
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – poradnictwo, diagnostyka, wsparcie uczniów i ich rodzin. 
4) Programy i działania ujęte w punkcie B.2.1. 
5) Zajęcia terapeutyczne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Stała opieka psychologa i pedagoga i wychowawców nad uczniami znajdującymi się w sytuacji 
kryzysowej. 
2) Uczestniczenie pedagoga w posiedzeniach zespołów dyscyplinarnych „Niebieska Karta”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Udział w grupach roboczych w ramach „Niebieskiej Karty”. 
2) Rozmowy z uczniami, rodzicami. 
3) Współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Białymstoku 
4) Przekazywanie informacji o miejscach wsparcia rodziny w sytuacji kryzysowej lub przemocy 
(plakaty, gazetki, bezpośredni kontakt). 
 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Współpraca ze Strażą Miejską, policją, kuratorem sądowym, MOPR-em, MOPS-em,  

Stowarzyszeniem „Droga”, „ETAP-em”, poradnią psych.-pedag. 
2) Wywiady środowiskowe. 
3) Spotkanie klas V ze Strażą Miejską  „Uczymy się żyć bez przemocy”. 
4) Spotkania klas II z pracownikami Straży Miejskiej „Uwaga na obcych”. 
5) Zajęcia z pedagogiem dotyczące emocji, uzależnień, „Moje ciało jest moje”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Udział pedagoga szkolnego w zespołach interdyscyplinarnych, współpraca z Wydziałem Policji 
ds. Nieletnich. 
2) Pomoc pedagogiczno – psychologiczna. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Bieżąca współpraca pedagoga szkolnego z Sądem, Policją, Opieką Społeczną. 
2) Uczestnictwo pedagoga szkolnego w posiedzeniach interdyscyplinarnego zespołu d/s rodziny. 
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Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc w tym zakresie (Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1, Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Stowarzyszenie „Klanza”, MOPR, „MONAR”, 
Policja, Straż Miejska). 
2) Stworzenie zespołów nauczycieli w celu diagnozy i szybkiej interwencji uczniów w sytuacjach 
kryzysowych. 
3) Przekazywanie uczniom i rodzicom informacji o instytucjach pomocowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Informowanie rodzin o instytucjach wspomagających rodzinę. 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą Niebieska Karta, udział pedagoga szkolnego 
w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych 
2) Mrzekazywanie informacji o instytucjach pomocowych 
3) Wdrażanie pomocy rówieśniczej 
4) Stała współpraca z kuratorami sądowymi, pracownikami instytucji, organizacji pozarządowych 
wspierającymi pracę szkoły, porady, konsultacje nauczycieli, wychowawców, pedagoga 
5) Rozmowy wspierające z potrzebującymi osobami 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty” 
2) Współpraca z MOPR, OIK – zespoły interdyscyplinarne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku  
1) Wsparcie osób w sytuacji kryzysowej i doświadczającej przemocy. 
2) Podejmowanie działań interwencyjnych. 
3) Kierowanie do instytucji pomocowych. 
4) Kierowanie wniosku do Sądu Rodzinnego. 
5) Udział w posiedzeniach Grup Roboczych w związku z Procedurą ,,Niebieskie Karty”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 
1) Odpowiedzialność prawna nieletnich – warsztaty dla uczniów poruszające aspekty prawne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Współpraca w zespołach „Niebieska Karta”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Udział pedagoga szkolnego i nauczycieli w spotkaniach grup roboczych „Niebieskiej Karty” – 
wymiana informacji z Policją, OIK, planowanie wspólnych działań, wspieranie uczniów poprzez 
spotkania indywidualne. 
2) Udział pedagoga szkolnego, psychologa i nauczycieli w spotkaniach Okresowej oceny dziecka 
i rodziny dotyczących rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MOPR i w Stowarzyszeniu ,,Droga”. 
3) Włączenie dzieci do różnych form pomocy w szkole - oferta zajęć pozalekcyjnych, zajęcia 
z psychologiem i pedagogiem, w zajęciach socjoterapeutycznych 
4) Pomoc rodzinom w załatwianiu różnych spraw urzędowych, kierowanie do instytucji 
wspomagających opiekuńczo-wychowawczą pracę szkoły. 
5) Wywiady środowiskowe umożliwiające diagnozę sytuacji rodziny, rozmowy diagnozujące 
z rodzicami, opiekunami, uczniami. 
6) Ankiety diagnozujące środowisko rodzinne, obserwacja, posiedzenia Zespołu Wychowawczego. 
7) Współpraca z instytucjami: MOPR, GOPS, Policja,  Sąd Rodzinny i Nieletnich, Centrum Ochrony 
Dziecka i Rodziny „KLANZA”, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 
nr 2, Stowarzyszenie „DROGA, „CARITAS”, „ELEOS”. 
8) Realizowanie w szkole programu „Akademia Przyszłości”. 
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Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Udział pedagoga w spotkaniach grup roboczych. 
2) Współpraca z Policją, Kuratorami Sądowymi. 
3) Szkoła dla Rodziców. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Współpraca z zespołem „Niebieskiej Karty”. 
2) Współpraca z asystentami rodziny. 
3) Współpraca z kuratorem sądowym. 
4) Ścisła współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych „Niebieska karta”. 
2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów, w tym rodzinnej. 
3) Motywowanie rodziców i uczniów do podejmowania działań w celu wprowadzania zmian w swoich 
sytuacjach życiowych (leczenie, terapia). 
4) Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów poprzez wizyty w uzasadnionych sytuacjach 
w domach uczniów. 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Grupa robocza MOPR. 
2) Współpraca ze Stowarzyszeniem „Droga”, Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „ETAP” 

w Białymstoku. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych „Niebieska karta”. 
2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów, w tym rodzinnej. 
3) Motywowanie rodziców i uczniów do podejmowania działań w celu wprowadzania zmian 

w swoich sytuacjach życiowych (leczenie, terapia). 
4) Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów poprzez wizyty w uzasadnionych sytuacjach 

w domach uczniów. 
 

III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku 
1) System wsparcia realizowany poprzez regularne spotkania indywidualne 

z psychologiem/pedagogiem. 
2) Udział psychologa/i/lub pedagoga w grupie roboczej w związku z procedurą „Niebieskiej Karty”. 
3) Współpraca z placówkami wspierającymi młodzież w sytuacjach kryzysowych i doświadczającej 

przemocy (CPD, „ETAP”, GOPS). 
 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Młodzież kl. I uczestniczyła w prelekcji „Co to są uzależnienia”. 
2) Uczniowie kl. II uczestniczyli w prelekcji „Co to jest współuzależnienie i DDA?”. 
3) Udział pedagoga szkolnego w spotkaniach grupy roboczej w związku z objęciem rodziny 3 uczniów 

procedurą „Niebieskiej Karty. 
4) Współpraca pedagoga szkolnego z Kuratorem Sądowym. 

 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku 

16) Współpraca pedagoga szkolnego z MOPR w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskiej 
Karty”. 

 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1)  Rozmowy indywidualne. 
2)  Współpraca z instytucjami, specjalistami. 
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VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysowych 

i doświadczającym przemocy. 
2) Indywidualna opieka nad uczniami sygnalizującymi trudną sytuację życiową. 
3) Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych 

i doświadczających przemocy. 
4) Kierowanie rodziców do placówek i instytucji świadczących pomoc dziecku i rodzinie.  
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im Króla Kazimierza wielkiego w Białymstoku 
1) Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych, dotyczących rodzin z procedurą „Niebieskiej 

Karty” - współpraca z MOPS. 
2) Konsultacje pedagoga szkolnego i wychowawców, wskazywanie miejsc i źródeł pomocy 

specjalistycznej. 
3) Współpraca z kuratorami wobec uczniów i rodzin objętych kuratelą. 
 
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Udział pedagoga w spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych. 
2) Objęcie indywidualną pomocą pedagoga szkolnego i wychowawcy. 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Realizacja programów i zajęć profilaktycznych dla młodzieży. 
2) Edukacja prawna, odpowiedzialność prawna nieletnich, cyberprzemoc - zajęcia edukacyjno- 

profilaktyczne prowadzone przez pracowników Policji. 
3) Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 
 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku/ Publiczne Gimnazjum 
Nr 14 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1)  Udział w zespołach interdyscyplinarnych programu „Niebieska Karta” w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 
2) Kontrola sytuacji szkolnej uczniów i współpraca z rodziną. 
3) Stała współpraca z instytucjami wspomagającymi rodzinę. 
4) Stała współpraca z Policją,, Zespołami Interdyscyplinarnymi, Sądem i zespołem kuratorskim. 
5) Porady i konsultacje. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
2) Indywidualne spotkania z rodzicami – zbieranie wywiadu środowiskowego, udzielanie wsparcia 

i informacji adekwatnych do rozpoznanej sytuacji. 
3) Współpraca z Policją, sądem, kuratorami rodziny/sądowymi i asystentami rodziny. 
4) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, konsultacji psychologicznych. 
5) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc  (diagnoza, terapia, psychoterapia, leczenie). 
6) Obserwacja funkcjonowania uczniów – w razie potrzeby inicjowanie procesów diagnostycznych. 
7) Sporządzanie opinii o funkcjonowaniu uczniów. 
8) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Indywidualne wsparcie wychowanków i ich rodziców w szkole i internacie. 
2) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
3) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych dotyczących uczniów objętych 

procedurą „Niebieskiej Karty”. 
 

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku: 
1) Indywidualne wsparcie wychowanków i ich rodziców oraz współpraca z wychowawcami z Bursy 

Szkolnej. 
2) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
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3) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych dotyczących uczniów objętych 
procedurą „Niebieskiej Karty”. 
 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 
1) Warsztaty we współpracy z pracownikami poradni PP-P nr 1 w Białymstoku nt.: „Przemoc 

rówieśnicza – o tym jak szanować inność drugiego człowieka” w klasach: 1 TGa,1 TGg, 1 Zs, 1 TGk. 
2) Opracowanie prezentacji na podstawie udziału w szkoleniach i przedstawienie Radzie 

pedagogicznej informacji na temat: „Ochrona zdrowia psychicznego i zapobieganie 
samobójstwom dzieci i młodzieży”. 

3) Organizacja akcji profilaktycznej: „Dzień bez Przemocy”. W ramach akcji: uczniowie klas 1 Tga, 
2 Tg, 3 Tdg, 3 Tg i 3 Tps, 2 Tdm wzięli udział w warsztatach zorganizowanych we współpracy 
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 pn: "Poznaj swoją wartość. Budowanie własnej 
wartości – kluczem do sukcesu. Jak wzmacniać pewność siebie i swoje szanse w życiu?", 
zorganizowano zajęcia profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła” oraz rozgrywki Międzyrocznikowe  
w piłkę nożną dla uczniów i mecz piłki siatkowej Nauczyciele kontra Uczniowie. 

4) Spotkanie psychoedukacyjne z młodzieżą nt. substancji psychoaktywnych nt: „Jak dbać o zdrowie? 
Zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania narkomanii”. 

5) Organizacja „Tygodnia Tolerancji” mająca na celu wpajanie istoty koleżeństwa, przyjaźni, 
wzajemnego szacunku, empatii. 
 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 
2) Akcje charytatywne na rzecz uczniów i ich rodzin, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 
 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 
1)  Procedura „Niebieskiej Karty” „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, „Szkoła bez przemocy”, 

„Szkoła wolna od dopalaczy – Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne”. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
2) Indywidualne spotkania z rodzicami – zbieranie wywiadu środowiskowego, udzielanie wsparcia 

i informacji adekwatnych do rozpoznanej sytuacji. 
3) Współpraca z policją, sądem, kuratorami rodziny/sądowymi i asystentami rodziny. 
4) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, konsultacji psychologicznych. 
5) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc  (diagnoza, terapia, psychoterapia, leczenie). 
6) Obserwacja funkcjonowania uczniów – w razie potrzeby inicjowanie procesów diagnostycznych. 
7) Sporządzanie opinii o funkcjonowaniu uczniów. 
8) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych. 

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu umiejętności wychowawczych oraz organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  
2) Wdrożenie procedury „Niebieskiej Karty”. Udział pedagoga w grupach roboczych powoływanych 

dla rodzin, w których prowadzona jest Procedura Niebieskiej Karty. 
3) Współpraca z pracownikami socjalnymi, policją, sądem w zakresie adekwatnej opieki i wsparcia 

ucznia i jego rodziny znajdujących się w kryzysie. 
4) Udzielanie informacji o placówkach pomocowych. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR – Zespoły Pracowników Socjalnych, monitorowanie procedury „Niebieska 

karta” – udział w spotkaniach grup roboczych Zespołów interdyscyplinarnych. 
2) Reagowanie na sygnały ostrzegawcze – Pogotowie Ratunkowe, Policja. 
3) Współpraca z Centrum Ochrony Dzieci „Klanza” – konsultacja problemów, kierowanie rodziców do 

placówki (pomoc psychiatryczna i psychologiczna). 
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4) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 – pomoc psychologiczna 
i terapeutyczna. 

5) „Niebieska Karta” zakładana w szkole – po wysłuchaniu dziecka. 
6) Współpraca z Dzielnicowym i Patrolem Szkolnym – interwencje w środowisku rodzinnym. 
7) Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – porady, konsultacje. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Wsparcie specjalistów (pedagodzy, psycholog), Praca w zespołach interdyscyplinarnych 

„niebieskiej karty”. 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Polityka ochrony dzieci. 
2) Konsultacje i porady udzielane w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku  
1) Współpraca z Kuratorami Sądowymi i Policja. 
2) Procedura „Niebieskiej Karty”. 
3) Współpraca z OIK. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
MODM w Białymstoku 
5) Warsztat: „Gadki – proste rozmowy o trudnych sprawach” – czyli jak chronić dziecko w wieku 5-10 

lat przed przemocą seksualną. 
6) Strażnicy uśmiechu- szkolenie dla realizatorów programu (Program profilaktyki uniwersalnej 

adresowany do dzieci w wieku 5-15 lat oparty na Porozumieniu Bez Przemocy NVC). 
7) Program profilaktyczny ,,DEBATA” Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego z Banku 

Programów Rekomendowanych. 
8) „Przyjaciele Zippiego” - Kurs dla realizatorów rekomendowanego programu promującego zdrowie 

psychiczne małych dzieci adresowanego do uczniów szkół i przedszkoli w wieku 5-8 lat. 
9) Kurs: „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” - dla realizatorów rekomendowanego przez 

MEN programu profilaktycznego promującego zdrowie psychiczne małych dzieci. 
10) „Jak stawać się bardziej skutecznym wychowawcą?” - Szkoła dla rodziców i wychowawców. (Kurs 

40 godzinny na bazie książek z serii Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do 
nas mówiły). 

11) Kurs: „Zapanuj nad gniewem. Budowanie dobrych relacji z samym sobą, uczniami i innymi”. 
12) Kurs: „Trening skutecznego nauczyciela wg modelu Thomasa Gordona”. 
13) Kurs: „Trening Pewności Siebie -program wsparcia dla dzieci –ofiar przemocy rówieśniczej”. 
14) Szkolenie: „Konsekwencje w wychowaniu w powiązaniu z emocjami”. 
15) Szkolenie: „Trening skutecznej komunikacji dla dyrektorów szkół wg modelu Thomasa Gordona”. 
16) Szkolenie certyfikowane „Trening zastępowania agresji”. 
17) Szkolenie: „SPOTKANIA Z LEONEM” – profilaktyka agresji dla dzieci. 
18) Szkolenie: „Debriefing- doraźna pomoc dzieciom po wydarzeniach traumatycznych”. 
19) Warsztat: „Dyscyplina w klasie”. 
20) Warsztat: „Elementy socjoterapii w pracy wychowawcy”. 
21) Warsztat: „Uczeń w szkole” - różne aspekty bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności nauczycieli. 
22) Warsztat: „Bezpieczeństwo – niezbędny warunek dobrego wizerunku szkoły”. 
23) Warsztat: „Zarządzanie klasą a dyscyplina w klasie”. 
24) Warsztat: „Uczeń - nauczyciel, różne aspekty bezpieczeństwa i odpowiedzialności. 
25) „Zapanuj nad gniewem” - szkolenie rady pedagogicznej. 
26) „Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży” szkolenie rady pedagogicznej. 
27) „Nowe narkotyki i środki zastępcze” szkolenie rady pedagicznej. 
28) „Konsekwencje w wychowaniu w powiązaniu z emocjami” szkolenie rady pedagicznej. 
29) Warsztat: „Zapobieganie agresywnym zachowaniom dziecka. Modyfikowanie niepożądanym 

i nieodpowiednim zachowaniom dziecka bez stosowania przemocy”. 
30) Warsztat: „Poznawanie i rozumienie świata emocji własnych oraz dziecka. Radzenie sobie 

z trudnymi emocjami”. 
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31) Kryzys psychologiczny oraz interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły – „Jak Stworzyć Szkolny 
Zespół Reagowania Kryzysowego na terenie placówki”. 

32) Lider w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (II stopień) - GRUPA I. 
33) Trener treningu pewności siebie Program wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku 
1) Zajęcia warsztatowe na temat: profilaktyka agresji i przemocy w tym cyberprzemocy. 
2) Trening umiejętności społecznych (socjoterapia). 
3) Zajęcia z profilaktyki przemocy. 
4) Zajęcia z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych – warsztat. 
5) Zajęcia warsztatowe z zakresu uzależnień. 
6) Interwencje kryzysowe – zgodnie z zapotrzebowaniem. 
7) Mediacje w środowisku szkolnym. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku: 
1) Szkolenia kadry dotyczące zapobieganiu zrachowaniom dysfunkcyjnym i agresywnym. 
2) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2. 
3) Spotkania z rodzicami dotyczące problemów wychowawczych dzieci i młodzieży. 
12) Współpraca z pedagogami szkolnymi dotycząca problemów poszczególnych uczestników zajęć. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1) Prowadzenie na terenie PP-P nr 2 terapii rodzinnej i indywidualnej krótko i długoterminowej dla 

rodziców i rodzin zgłaszających się po taką pomoc w sytuacji kryzysów (np. rozwodu rodziców, 
konfliktów w rodzinie i szkole). 

2) Poruszanie szeroko pojętej problematyki profilaktyki zachowań przemocowych i agresywnych 
podczas prelekcji, wykładów, warsztatów, programów profilaktycznych, zajęć 
psychoedukacyjnych, porad i konsultacji kierowanych do rodziców, nauczycieli, uczniów 
podopiecznych placówek. 

3) Prowadzenie na terenie szkół, na wyraźne zaproszenie na jej teren pracownika PP-P nr 2 
interwencji kryzysowych dla uczniów, nauczycieli, pedagogów zawsze obecnych podczas tego typu 
działań (np. w sytuacji nagłej śmierci ucznia, samobójstwa). 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
3) „Polityka ochrony dzieci” – przestrzeganie założeń dokumentu. 
 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku  
4) Współpraca z kuratorem sądowym. 
5) Opracowanie procedury w „Postępowanie w sytuacjach kryzysowych”. 
6) Procedury postępowania w przypadku krzywdzenia dzieci. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

PRZEDSZKOLA 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku 
1) Udział w programie „Niebieska Karta”. 
2) Współpraca z MOPR 
3) Współpraca ze świetlicą środowiskową prowadzoną przez ośrodek „ELEOS”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku 
1) Uczestnictwo w komisjach interdyscyplinarnych. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku  
1) Konsultacje i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami, 
2) Rozmowy kadry pedagogicznej z pracownikami MOPS- u, kuratorami sądowymi, Policją. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
1) Indywidualne rozmowy dyrektora i nauczycieli z rodzinami i kierowanie do ośrodków wsparcia. 



Strona | 298 
 

2) Realizacja programu „Chronimy dzieci”. 
3) Tablica informacyjna dla rodziców, ulotki z danymi kontaktowymi do instytucji udzielających 

wsparcia  w sytuacji kryzysowej. 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku: 
1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – „Niebieska Karta”. 
2) Współpraca z Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku 
1) Procedura „Niebieskiej Karty” - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie - Zespół 

Pracowników Socjalnych – Udział w pracach grupy roboczej. 
Przedszkole Samorządowe Nr 47  Z UŚMIECHEM w Białymstoku 
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku. 
2) Kursy i szkolenia kadry pedagogicznej. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku 
1)  Program „Chronimy Dzieci” – Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR. 
2) Współpraca z Klubem Seniora „Kaktus”. 

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku  
1) Realizacja „Polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem”. 
2) Uczestnictwo w spotkaniach w ramach „Niebieskiej karty”. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku 
1) Szkolenia nauczycieli z procedury zakładania „Niebieskiej karty”. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku : 
1) Udział nauczycielki w posiedzeniach grypy roboczej zespołu Interdyscyplinarnego. 
2) Popagowanie informacji o działalności instytucji pomocowych działających na terenie miasta 

Białegostoku. 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku 
1) Kontynowanie Polityki Ochrony Dziecka” w przedszkolu. 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku 
1) Współpraca z MOPR w celu objęcia pomocą osób w sytuacji kryzysowej lub doświadczających 

przemocy. 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku: 
1) Współpraca i udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych „Niebieskiej Karty” 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
3) Współpraca z MOPR. 
4) Współpraca z Policją. 
5) Udział pedagoga w pracach zespołu interdyscyplinarnego przy MOPR. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Praca w zespołach ds. „Niebieskiej Karty”. 
2) Praca w zespołach interdyscyplinarnych. 
3) Informowanie rodziców o placówkach pomocowych na terenie miasta. 
4) Współpraca z Sądem Rodzinnym, Policją. 
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Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Opieka pedagoga szkolnego, monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów, 
2) Udział szkoły w procedurze „Niebieskiej karty” 
3) Współpraca z MOPR, 
4) Współpraca z asystentami rodzin, kuratorami sądowymi. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
1) Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów doświadczających przemocy – monitoring 

sytuacji, współpraca pedagoga i wychowawcy oraz nauczycieli . 
2) Współpraca z MOPR:  udział w spotkaniach grup roboczych, systematyczne informowanie 

o sytuacji szkolnej uczniów, współpraca w ramach mo9nitoringu podczas „Niebieskiej Karty”. 
3) Wsparcie rodziców - pedagogizacja, udzielanie informacji o instytucjach pomocowych, kierowanie 

na terapię, itp. 
4) Organizacja pomocy materialnej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Wsparcie psychologa szkolnego w przypadkach zaistniałych sytuacji kryzysowych wśród uczniów 

bądź ich rodzinach. 
2) Monitorowanie środowisk rodzinnych uczniów.  
3) Interwencje pedagoga w sytuacjach zaistniałego zjawiska przemocy w rodzinie – kierowanie spraw 

do sądu rodzinnego, MOPR, współpraca z kuratorami sądowymi i specjalistą do spraw nieletnich 
Komendy Miejskiej Policji. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) „Niebieska Karta”. 
2) „Patrol szkolny”. 
3) Grupy robocze MOPR. 
4) Współpraca z asystentem rodzin MOPR i Sądu Rejonowego. 
5) Współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejonowego w Białymstoku 

(Kuratorska Służba Sądowa). 
6) Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem „Droga”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Systematyczna diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w szkole. 
2) Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”. 
3) Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę w sytuacjach 

kryzysowych (MOPR, Sąd Rejonowy wydział Rodzinny i Nieletnich, Policja). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych. 
2) Kierowanie do odpowiednich placówek wsparcia. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Udział w grupach roboczych w ramach „Niebieskiej Karty”. 
2) Rozmowy z uczniami, rodzicami. 
3) Współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Białymstoku. 
4) Przekazywanie informacji o miejscach wsparcia rodziny w sytuacji kryzysowej lub przemocy 

(plakaty, gazetki, bezpośredni kontakt). 
 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Współpraca ze Strażą Miejską, Policją, kuratorem sądowym, MOPR-em, MOPS-em,  

Stowarzyszeniem „Droga”, „ETAP-em”, poradnią psych.-pedag. 
2) Wywiady środowiskowe. 
3) Spotkanie klas V ze Strażą Miejską „Uczymy się żyć bez przemocy”. 
4) Spotkania klas II z pracownikami Straży Miejskiej „Uwaga na obcych”. 
5) Zajęcia z pedagogiem dotyczące emocji, uzależnień, „Moje ciało jest moje”. 
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Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Udział pedagoga szkolnego w zespołach interdyscyplinarnych, współpraca z Wydziałem Policji ds. 

Nieletnich. 
2) Pomoc pedagogiczno – psychologiczna. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Pedagog szkolny jest stałym członkiem Grup Roboczych powoływanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny w ramach procedury „Niebieska Karta”. 
2) Opracowano i wdrożono w szkole procedury pomocy uczniowi – ofierze przemocy domowej. 
3) Wspierano rodziny znajdujące się w sytuacji kryzysowej (obiady, pomoc rzeczowa). 
4) Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie (MOPR, OIK, Centrum 

Pomocy Dzieciom, Policją, Sądem, Stowarzyszeniem „Droga”). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 
w Białymstoku 
1) Udział pedagoga szkolnego i nauczycieli w spotkaniach grup roboczych „Niebieskiej Karty” – 

wymiana informacji z Policją, OIK, planowanie wspólnych działań, wspieranie uczniów poprzez 
spotkania indywidualne. 

2) Udział pedagoga szkolnego, psychologa i nauczycieli w spotkaniach Okresowej oceny dziecka 
i rodziny dotyczących rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MOPR i w Stowarzyszeniu 
„Droga” 

3) Włączenie dzieci do różnych form pomocy w szkole - oferta zajęć pozalekcyjnych, zajęcia 
z psychologiem i pedagogiem, w zajęciach socjoterapeutycznych. 

4) Pomoc rodzinom w załatwianiu różnych spraw urzędowych, kierowanie do instytucji 
wspomagających opiekuńczo-wychowawczą pracę szkoły. 

5) Wywiady środowiskowe umożliwiające diagnozę sytuacji rodziny, rozmowy diagnozujące 
z rodzicami, opiekunami, uczniami. 

6) Ankiety diagnozujące środowisko rodzinne, obserwacja, posiedzenia Zespołu Wychowawczego. 
7) Współpraca z instytucjami MOPR, GOPS, Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Centrum Ochrony 

Dziecka i Rodziny „KLANZA”, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna nr 2, Stowarzyszenie „DROGA”, „CARITAS”, „ELEOS”. 

8) Realizowanie w szkole programu „Akademia Przyszłości”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych „Niebieska karta”, 
2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów, w tym rodzinnej. 
3) Motywowanie rodziców i uczniów do podejmowania działań w celu wprowadzania zmian 

w swoich sytuacjach życiowych (leczenie, terapia). 
4) Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów poprzez wizyty w uzasadnionych sytuacjach 

w domach uczniów. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Grupa robocza MOPR. 
2) Współpraca ze Stowarzyszeniem „Droga”, Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „ETAP” 

w Białymstoku. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych „Niebieska karta”. 
2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów, w tym rodzinnej. 
3) Motywowanie rodziców i uczniów do podejmowania działań w celu wprowadzania zmian 

w swoich sytuacjach życiowych (leczenie, terapia). 
4) Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów poprzez wizyty w uzasadnionych sytuacjach 

w domach uczniów. 

VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
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1) Udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. 
2) Indywidualne konsultacje i porady. 
3) Udział w posiedzeniach grup roboczych w Stowarzyszeniu „Droga”. 
4) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysowych 

i doświadczających przemocy. 
5) Indywidualna opieka nad uczniami sygnalizującymi trudną sytuację życiową. 
6) Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych 

i doświadczających przemocy. 
7) Kierowanie rodziców do placówek i instytucji świadczących pomoc dziecku i rodzinie. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Indywidualne wsparcie wychowanków i ich rodziców w szkole i internacie. 
2) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
3) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych dotyczących uczniów objętych 

procedurą „Niebieskiej Karty”. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
2) Indywidualne spotkania z rodzicami – zbieranie wywiadu środowiskowego, udzielanie wsparcia 

i informacji adekwatnych do rozpoznanej sytuacji. 
3) Inicjowanie procedury „Niebieskiej Karty”. 
4) Współpraca z Policją, Sądem, kuratorami rodziny/sądowymi i asystentami rodziny. 
5) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, konsultacji psychologicznych. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc (diagnoza, terapia, psychoterapia, leczenie). 
7) Obserwacja funkcjonowania uczniów – w razie potrzeby inicjowanie procesów diagnostycznych. 
8) Sporządzanie opinii o funkcjonowaniu uczniów. 
9) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych. 
 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Indywidualne wsparcie wychowanków i ich rodziców oraz współpraca z wychowawcami z Bursy 

Szkolnej. 
2) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
3) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych dotyczących uczniów objętych 

procedurą „Niebieskiej Karty”. 
 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Rozpoczęcie procedury „Niebieskiej Karty”. Udział w posiedzeniach grup roboczych oraz 

w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych. 
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Indywidualne spotkania i zajęcia z uczniami. 
2) Indywidualne spotkania z rodzicami – zbieranie wywiadu środowiskowego, udzielanie wsparcia 

i informacji adekwatnych do rozpoznanej sytuacji. 
3) Inicjowanie procedury „Niebieskiej Karty”. 
4) Współpraca z Policją, Sądem, kuratorami rodziny/sądowymi i asystentami rodziny. 
5) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, konsultacji psychologicznych. 
6) Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc (diagnoza, terapia, psychoterapia, leczenie). 
7) Obserwacja funkcjonowania uczniów – w razie potrzeby inicjowanie procesów diagnostycznych. 
8) Sporządzanie opinii o funkcjonowaniu uczniów. 
9) Współpraca z MOPR – udział w posiedzeniach grup roboczych. 

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
6) Współpraca z pracownikami socjalnymi, Policją, Sądem w zakresie adekwatnej opieki i wsparcia 

ucznia i jego rodziny znajdujących się w kryzysie. 
7) Udzielanie informacji o placówkach pomocowych. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Wsparcie specjalistów (pedagodzy, psycholog), Praca w zespołach interdyscyplinarnych 

„Niebieskiej karty”. 
 

Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Stałe porady i konsultacje w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej. 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1  im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Współpraca z Kuratorami Sądowymi i Policją. 
2) Procedura „Niebieskiej Karty”. 
3) Współpraca z OIK. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) „Polityka ochrony dzieci” – przestrzeganie założeń dokumentu. 

 

D. ATRAKCYJNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ OFERTY KULTURALNEJ, SPORTOWEJ, TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ  
 
D.1. Wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój infrastruktury kulturalnej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.1. STWARZANIE WARUNKÓW DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI MIASTA W SFERZE 
KULTURY I WZROSTU JEJ UCZESTNICTWA W KULTURZE 

Programy i działania zrealizowane  

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Uczestnictwo uczniów w kulturze poprzez wyjścia klasowe do kina, teatru, Opery i Filharmonii 

Podlaskiej i innych ośrodków kulturalnych, audycji muzycznych realizowanych w szkole. 
2) Udział w „Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej” w kinie Forum. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1) Organizacja imprez czytelniczych” „Podlaskie spotkania z pisarzami” czy „Białostocki Tydzień 

Czytania Dzieciom”. 
2) Szkolny turniej ”Kindersztuba”, 
3) Realizacja projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
4) Udział chóru szkolnego w uroczystościach miejskich. 
5) Udział uczniów w spotkaniach z pisarzami. 
6) Program „Wychowanie przez czytanie”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku 
1) „Wieczór kolęd z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka”. 
2) Wieczornica patriotyczna w kościele pw. M. B. Fatimskiej- recytacja wierszy Władysława 

Broniewskiego, śpiewanie pieśni patriotycznych. 
3) „Białystok szklakiem dwóch miast w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” - 

nawiązanie współpracy z Gimnazjum 26 w Tomsku, podróż do Tomska i syberyjskiego 
Białegostoku 7 nauczycieli z SP5 i przyjazd 3 uczniów i 5 nauczycieli z Tomska do Białegostoku, 
publikacja, organizacja debaty międzynarodowej „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć skrzydła 
młodzieży?”, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum 26 w Tomsku oraz SP 5  
w Białymstoku, wystawa twórczości literackiej uczniów z SP 5 i Gimnazjum 26 w Tomsku „Moje 
miasto”, questing historyczny. 

 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku 
1) Organizacja wyjść uczniów do ośrodków kultury na terenie miasta Białystok: Teatr Dramatyczny, 

Białostocki Teatr Lalek, Opera i Filharmonia Podlaska, Muzeum Wojska.  
2) Organizacja jednodniowych wycieczek klasowych uczniów pierwszego etapu edukacyjnego np. 

„Szlakiem Rękodzieła Ludowego”. 
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3) Udział uczniów w spektaklu teatru objazdowego na terenie szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku  
1) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego, a od 09.2017 r. Szkolnego Programu 

Profilaktyczno-Wychowawczego: 
o kontakt z kulturą poprzez tworzenie lub uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, 

konkursach: recytatorskich, plastycznych, indywidualnych konkursach piosenki, występach 
chóru szkolnego, „Szkolny Dzień Teatru”, przegląd talentów, twórczości dzieci i młodzieży 
(występy sceniczne, wystawy prac plastycznych, grafiki, fotografii), organizacja Wojewódzkiego 
Konkursu Wielcy Polacy… 
o udział w zewnętrznych imprezach kulturalnych dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, 
o uczestnictwo uczniów w wyjściach, wystawach, wycieczkach, lekcjach muzealnych, itp. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku 
1) Udział w programie „Nowe Horyzonty”-  edukacja filmowa. 
2) Systematyczny udział w konkursach artystycznych organizowanych przez różne podmioty.  

 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1)  Udział chóru szkolnego w programie „Rozśpiewany Białystok”. 
2)  Udział chóru dziecięcego w konkursie „Kolęda Malucha”. 
3)  Udział w programie „Nowe horyzonty edukacji filmowej”. 
4)  Udział uczniów w zajęciach w Galerii Sleńdzińskich. 
5)  Wyjścia do teatrów, kin, muzeów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  
w Białymstoku  
1)  Udział w projekcie realizowanym przez kino Forum – „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. 
2)  Wyjścia do kin, teatrów, galerii i muzeów. 
3)  Wyjścia do Opery i Filharmonii Podlaskiej na warsztaty muzyczne. 
4)  Współpraca z MDK, WOAK. 
5)  Obchody „Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1)  Festyn Rodzinny na Krywlanach. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Uczestnictwo dzieci w spektaklach, warsztatach teatralnych i muzycznych organizowanych na 

terenie szkoły oraz przez ośrodki twórcze na terenie miasta: Białostocki Teatr Lalek, WOAK, Opera 
i Filharmonia Podlaska. 

 
Szkoła  Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1)  Organizacja „XX festiwalu Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie”. 
2)  Udział w  akcji „Pola Nadziei” Fundacji „Pomóż Im”. 
3)  Udział społeczności szkolnej w „XVII Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych”. 
4)  Akcje czytelnicze „Cała szkoła czyta dzieciom” i  „W świecie wierszy Jana Brzechwy”. 
5)  Udział w „Przeglądzie Piosenki Turystycznej”. 
6)  Udział w koncercie charytatywnym „Wyśpiewajmy dobro” w Filharmonii Białostockiej  
7)  Uczestnictwo dzieci w spektaklach, teatralnych i muzycznych organizowanych na terenie szkoły 
oraz przez ośrodki twórcze na terenie miasta: m.in. Białostocki Teatr Lalek, Opera i Filharmonia 
Podlaska. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku 
1) Udział uczniów w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich plastycznych, 

humanistycznych, matematycznych, informatycznych, językowych. 
2) Turnieje i zawody sportowe, szczególnie w piłce siatkowej (klasy sportowe). 
3) Udział uczniów kl. III w lekcjach nauki pływania na basenie miejskim. 
4) Szkoła organizuje „Wojewódzki konkurs pieśni legionowej”. 
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5) Szkolne koło teatralne „Zakręceni” – występy w szkole i poza szkołą. 
6) Chór szkolny – występy w szkole i poza szkoły. 
7) Organizowanie spotkań uczniów z pisarzami, ludźmi kultury. 
8) Uczestnictwo uczniów w audycjach muzycznych organizowanych przez Filharmonię i Operę 

Podlaską. 
9) Uczestnictwo uczniów w przedstawieniach teatralnych w szkole i teatrach. 
10) Wyjścia do kina, teatru, opery, na wystawy, koncerty. 
11) Szkolny projekt filmowy - współpraca z liceum plastycznym w Supraślu. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1) Organizacja „Festynu Rodzinnego”. 
2) Koncert pieśni patriotycznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Wyjścia uczniów do kina, Białostockiego Teatru Lalek, Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
2) Wyjścia do muzeów, galerii. 
3) Udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez galerie, Muzeum Rzeźby Alfonsa 

Karnego.  
4) Udział uczniów w wycieczkach i „Zielonych Szkołach”. 
5) Udział w szkolnych i miejskich uroczystościach państwowych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Koncerty chóru szkolnego dla społeczności lokalnej. 
2) Udział chórów szkolnych w Projekcie: „Rozśpiewany Białystok”. 
3) Apele i akademie okolicznościowe z uczestnictwem rodziców. 
4) Pikniki szkolne. 
5) Święto Szkoły. 
6) Dni otwarte. 
7) Współpraca z Radą Osiedla Skorupy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Organizacja „Dnia Kultury Języka Polskiego”, konkursów plastycznych, wystaw. 
2) Udział w akcji „Narodowe Czytanie” - realizacja programów poprawy czytelnictwa. 
3) Wyjścia uczniów do kina, galerii. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Uczestnictwo dzieci w spektaklach teatralnych, muzycznych, seansach kinowych. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1)  Wyjścia do różnych instytucji kulturalnych (muzea, galerie, teatr, kino). 
2)  Zachęcanie uczniów i rodziców do udziału w działaniach kulturalnych szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Uczestnictwo dzieci w spektaklach, warsztatach teatralnych i muzycznych organizowanych na 

terenie przedszkola oraz przez ośrodki twórcze na terenie miasta: Białostocki Teatr Lalek, WOAK, 
Opera i Filharmonia Podlaska. 

2) Udział szkoły w przedsięwzięciach organizowanych na terenie miasta. 
3) Udział uczniów w konkursach. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1)  Organizowanie wyjść do teatru, kina, muzeów. 
2)  Udział uczniów w tzw. „Żywych lekcjach historii”. 
3) Współorganizowanie i udział społeczności szkolnej w festynie przy parafii Św. Kazimierza  
w Białymstoku. 
4)  Organizacja i poprowadzenie „Patriotycznego Śpiewania 2019”. 
5)  Zorganizowanie Festynu Rodzinnego „Dam się wkręcić tylko w sport". 
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6) Organizacja spotkania bożonarodzeniowego wspólnot działających przy Parafii św. Kazimierza 
Królewicza w Białymstoku oraz prezentacja szkolnych Jasełek . 

7)  Wystawienie Jasełek w kościele św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. 
  
Szkoła Podstawowa Nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1)  Korzystanie z oferty kulturalnej miasta tj: wyjścia do muzeum, teatru, Opery, Filharmonii, kina, itp. 
2)  Współorganizowanie „Dni Patronalnych Miasta Białegostoku”. 
3)  Udział uczniów w konkursach. 
4)  Odbywały się spotkania z pisarzami. 
5)  Udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. 
6)  Wycieczki np.: do Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 
1) Udział uczniów w spektaklach i pokazach na terenie szkoły. 
2) Wyjścia uczniów do Białostockiego Teatru Lalek, WOAK, Muzeum Wojska i innych placówek 

kultury. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Prowadzenie koła teatralnego angażującego nauczycieli, uczniów i rodziców. 
2) Organizowanie spotkań autorskich z pisarzami. 
3) Udział uczniów w żywych spotkaniach z kulturą. 
4) Organizowanie wyjazdów do kin, teatrów, opery. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Organizacja wyjść do teatru, opery, filharmonii, muzeum, biblioteki. 
2) Udział uczniów w różnorodnych konkursach artystycznych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1)  Stała współpraca z białostockimi instytucjami kultury oraz instytucjami kultury z innych miast – 

udział w spektaklach teatralnych, filmowych, przedstawieniach operowych, wystawach. 
2)  Udział uczniów w konkursach o charakterze artystycznym, debatach. 
3)  Praca uczniów w kołach zainteresowań o charakterze artystycznym, np. chór szkolny, zespół 
musicalowy, teatralny, szkolna telewizja. 
4)  Imprezy szkolne „Dzień Talentów”, prezentowanie talentów w Szkolnej Galerii Talentów. 
5)  Praca metodą projektów. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Systematyczne wyjścia uczniów do kin, teatrów i galerii sztuki. 
2) Współorganizacja XX Jubileuszowego Koncertu Pamięci „Po co to było?” w Auli Magna (wraz z SP 

nr 16 im Tadeusza Kościuszki )- 17.09.2019 r. 
3) Praca z młodzieżą nad przygotowaniem i wystawieniem spektaklu „Moralność pani Dulskiej”, 

zaprezentowanie go społeczności miasta 18 i 19 marca 2019 r. 
4) Praca z młodzieżą nad przygotowaniem i wystawieniem spektaklu „Smutna a zarazem wesoła 

historia pewnego Mniszka”, zaprezentowanie go społeczności miasta 19 marca 2019 r. 
5)  Praca z młodzieżą nad przygotowaniem i wystawieniem spektaklu „Sny Jaśminowej Krainy”, 

zaprezentowanie go społeczności miasta 27 marca, 2 i 3 czerwca 2019 r. 
6) Praca z młodzieżą nad przygotowaniem i wystawieniem spektaklu „Mickiewicz w ILO”, 

zaprezentowanie go społeczności miasta 19 i 20 marca 2019 r. 
7) „Noc Warsztatów Teatralnych dla młodzieży” -  4-5 stycznia 2019 r. 
8) Koncert „Post walentynkowy” w Auli ILO, angażujący 30 artystów nie tylko z I LO i dostępny dla 

mieszkańców miasta - 18 lutego 2019 r. 
9) Charytatywny Koncert Świąteczny, angażujący 25 młodych artystów - 16 grudnia 2019 r. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
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1) Stała współpraca z białostockimi instytucjami kultury oraz instytucjami kultury z innych miast – 
udział w spektaklach teatralnych, filmowych, przedstawieniach operowych, wystawach. 

2) Udział uczniów w konkursach o charakterze artystycznym, debatach. 
3) Praca uczniów w kołach zainteresowań o charakterze artystycznym, np. chór szkolny, zespół 

musicalowy, teatralny, szkolna telewizja. 
4) Imprezy szkolne Dzień Talentów, prezentowanie talentów w Szkolnej Galerii Talentów. 
5) Praca metodą projektów. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
3) Jubileusz 70-lecia Szkoły – występ w Filharmonii Podlaskiej Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy 

III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. 
4) Udział w projekcie Filozoficzne Forum Aktywności Społecznej. 
 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Udział w projekcie „Kultura dostępna dla wszystkich” bezpłatne lekcje muzealne w Muzeum 

Narodowym w Warszawie. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Działalność teatru szkolnego. 
2) Działalność szkolnej grupy wokalnej. 
 
VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Organizacja wyjść do kina, teatrów, filharmonii. 
2) Organizacja mini-plenerów fotograficznych. 
3) Wyjścia na wystawy do Galerii Arsenał. 
4) Udział młodzieży w projekcie „Esperanto”. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Realizacja międzyszkolnego projektu humanistycznego – „III Maraton Literacki: konkurs 

recytatorski, wykłady, interpretacje fragmentów” - pod patronatem honorowym Prezydenta 
Miasta Białegostoku. 

 
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Korzystanie przez nauczycieli i uczniów z oferty białostockich instytucji kultury. 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Uczestnictwo uczniów klas 1 w koncertach z cyklu „Otwarta próba” organizowanych przez OiFP. 
2) Zajęcia chóralne (Chór szkolny Undecimo, Chór Miasta Białegostoku) oraz teatralne. 
 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Poruszanie tematyki dziedzictwa kultury, historii podczas bieżącej pracy wychowawczej, 

regularnych spotkań z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, przygotowywanie wystaw 
tematycznych, uczestnictwo w uroczystościach miejskich. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Aktualizowanie księgozbioru i wyposażenia biblioteki szkolnej – realizacja  Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych 
1) Przygotowania uczniów laureatów do konkursów piosenki w „Międzyszkolnym Konkursie Piosenki 

Miłość Niejedno ma imię”  w VII LO. 
2) Przygotowania uczniów/laureatów do Festiwalu Agnieszki Osieckiej w II LO. 

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 

1) Organizacja wyjść z młodzieżą do teatru, kina. 
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2) Przygotowanie i udział młodzieży w konkursach artystycznych. 
 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 

1) „Sybir – pamiętamy” (uroczystość zorganizowana z udziałem członków Związku Sybiraków: Pana 
Prezesa Tadeusza Chwiedzia, Pani Wiceprezes Heronimy Dziermy, Pani Sekretarz Jolanty 
Hryniewickiej oraz Pana Jerzego Bołtucia – Prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci 
Zesłańców Sybiru w Białymstoku.  

2) Współpraca z Urzędem Miejskim w Białymstoku „Referat Promocji i Turystyki” (wykonanie 
i ekspozycja przed szkołą Stajenki Bożonarodzeniowej). 

3) Montaż i demontaż szopki przy Katedrze Białostockiej – Orszak Trzech Króli. 
4) Włączenie się w akcję „Szkoła do hymnu” zorganizowaną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz 

Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. 
5) Udział w Peletonie pamięci (org. Muzeum Pamięci Sybiru). 
6) Udział w Zaduszkach Sybirackich (org. Muzeum Pamięci Sybiru). 
7) Zorganizowanie żywej lekcji historii dla klasy 2 Tga (pt: Państwo Mieszka I) oraz klasy 2 Zs (pt: 

Powstanie Warszawskie). 
8) III edycja Gry Miejskiej „Z Marszałkiem po Białymstoku” (8 XI 2019 r.) w ramach obchodów 100-

lecia Białostockiej Niepodległości, adresowana do uczniów szkół podstawowych Białegostoku. Gra 
Miejska zorganizowana przez ZST, przy współpracy Muzeum Podlaskiego, Muzeum Wojska 
i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. 

9) Udział w wystawie i prelekcji poruszającej problematykę Wielkiego Głodu na Ukrainie 
organizowanych przez Muzeum Pamięci Sybiru w CKW Archidiecezji Białostockiej. 

10) Udział Pocztów Sztandarowych (Pocztu ZST w Białymstoku, Sztandaru Rodzin Katyńskich 
i Sztandaru Drugiego Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Oddział w Białymstoku) 
w uroczystościach wynikających z kalendarza imprez szkolnych i miejskich: udział pocztu 
sztandarowego ZST Białystok na uroczystościach w rocznicę wybuchu II wojny światowej (pomnik 
przy Al. Jana Pawła), udział pocztu sztandarowego ZST Białystok na mszy świętej w Kościele pw. 
Św. Rocha z okazji inauguracji roku szkolnego 2019/2020, udział pocztów sztandarowych ZST 
Białystok, Rodzin katyńskich, II Korpusu Polskich Sił zbrojnych w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, 
udział pocztu sztandarowego ZST Białystok na uroczystościach w rocznicę napaści ZSRR na Polskę 
w czasie II wojny światowej, udział pocztu sztandarowego ZST Białystok w liturgii świętej z okazji 
Jubileuszu 90-lecia szkoły w Cerkwi pw. Św. Mikołaja, udział pocztu sztandarowego ZST Białystok 
w mszy świętej z okazji Jubileuszu 90-lecia szkoły w Bazylice Mniejszej Kościoła Św. Rocha, 
uroczystości Jubileuszu 90-lecia szkoły, udział pocztu sztandarowego ZST Białystok  
w uroczystościach z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. Msza Święta w Katedrze, 
uroczystości przy pomniku J. Piłsudskiego, udział pocztu sztandarowego ZST oraz delegacji 
młodzieży w miejskich uroczystościach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Białystok, udział 
z pocztem sztandarowym we Mszy Świętej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego we wsi Pogorzałki 
w intencji Sybiraków w 78. Rocznicę zesłania na Sybir, udział w uroczystościach z okazji  
75. rocznicy bitwy o Monte Cassino – wyjazd wraz z uczniami i Pocztem Sztandarowym ZST  
do Włoch  na uroczystości patriotyczne na Monte Cassino, zorganizowany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej we współpracy ze Stowarzyszaniem Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte 
Cassino, udział pocztu sztandarowego ZST Białystok w uroczystościach upamiętniających 
„Żołnierzy Wyklętych” przy kinie Ton, udział pocztu sztandarowego ZST Białystok w rocznicy 
katastrofy kolejowych wagonów z chlorem przy ulicy Poleskiej, przemarsz i msza św. w Kościele 
Miłosierdzia Bożego, udział pocztów sztandarowych ZST Białystok w uroczystościach przy Pomniku 
Katyńskim w parku obok Filharmonii upamiętniających zbrodnię katyńską, udział pocztów 
sztandarowych ZST Białystok i Rodziny Katyńskiej na uroczystościach miejskich z okazji Uchwalenia 
Konstytucji 3-go Maja, msza w Katedrze i pomniku J. Piłsudskiego, udział pocztów sztandarowych 
ZST Białystok i II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w uroczystościach rocznicy bitwy  
o Monte Cassino przy pomniku pasaż między ul. Skłodowską i ul. Akademicką, udział pocztu  
sztandarowego ZST Białystok na uroczystościach w Zabłudowie i w Zaciszu przy pomniku 
upamiętniającym wywóz na Sybir.   

11) Udział w debacie „30 lat od wyborów czerwcowych” zorganizowanej przez Archiwum Państwowe 
w Białymstoku. 
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12) Organizacja Debaty „Białystok miasto Młodych”, dot. partycypacji młodzieży w życiu społeczności 
lokalnej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Białegostoku. 

13) Udział w debacie historycznej oraz wystawie zorganizowanej w Archiwum Państwowym 
w Białymstoku z okazji 100-lecia białostockiej niepodległości.  

14) Udział w „I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich” w Białymstoku. 
15) Przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Białegostoku. 
16) Przeprowadzono wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. 
17) Udział szkoły w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. 
18) Przygotowanie potraw wigilijnych na Wigilię Zespołu Redakcyjnego Podlaskich Wieści 

Oświatowych oraz obsługa przyjęcia wigilijnego. 
19) Organizacja Święta Szkoły oraz rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości 

do niepodległej Ojczyzny… - życie i działalność Generała Władysława Andersa (1982-1970)”. 
 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 

1) Udział w Miejskim Śpiewaniu Pieśni Patriotycznych. 
2) Wyjścia uczniów pod opieką nauczycieli do kina, teatru, galerii sztuki. 
3) „Tydzień Nauk Humanistycznych” – impreza, podczas której społeczność szkolna ma możliwość 

udziału w pokazach, wycieczkach, spotkaniach z ludźmi ze świata kultury. 
4) Udział uczniów w „Maratonie Literackim”. 
5) Spotkania z pisarzami organizowane przez szkolną bibliotekę. 
6) Zajęcia dla przedszkolaków organizowane przez szkolną bibliotekę, min. „Dzień Dziecka 

z Mechaniakiem”, „Dni Książki i Praw Autorskich”. 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku  
1) Projekt szkolny Instytutu Muzyki i Tańca pn. „Filharmonia/ostrożnie, wciąga”- uczestnictwo 

młodzieży w warsztatach. 
2) Akcja Żonkile przy współpracy z Muzeum POLIN. 
3) Dni Bezpiecznego Internetu 2019 „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Aktualizowanie księgozbioru i wyposażenia biblioteki szkolnej – realizacja   Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 

1) Wyjścia uczniów oraz kadry do teatrów, opery, kina. Udział w wydarzeniach sportowych. Udział 
Orkiestry Dętej ZSE w uroczystościach miejskich.  

2) Udział w obchodach VIII Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom – uczniowie ZSE czytają bajki 
dzieciom z PS Nr 4; akcja „Jak nie czytam, jak czytam”. 

3) Realizacja zadania publicznego „Kulturalni białostoczanie”: spotkania młodzieży z dziennikarzem 
i specjalistą ds. marketingu internetowego D. Sołowiejem, aktorem BTL R. Dolińskim, specjalistą 
fotografii B. Warzechą, pisarką K. Drogą, warsztaty pod hasłem „Kto może zajmować się sztuką? 
Technologie we współczesnym teatrze” prowadzone przez studentów Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku. 

4) Udział uczniów w akcji „Cyfrowy Patrol”. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Udział uczniów w spektaklach teatralnych, uroczystościach patriotycznych na terenie miasta, 

udział w Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubroffka, organizacja w szkole programu 
„Narodowe czytanie”. 

 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Wyjścia do Opery i Filharmonii Podlaskiej, kina, teatru. 
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Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Udział w programie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. 
2) Konkursy recytatorskie. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

1) Organizacja Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. 
2) Organizacja Konkursu Plastycznego „Moja Rodzina – Czas wolny spędzamy razem”. 
3) Organizacja Konferencji „Uwierz w siebie – Dziecko (wobec) współczesnego świata”. 
5) Organizacja „Festynu Rodzinnego”. 
 
MODM w Białymstoku 
1) Współorganizacja z SP 50 VIII Miejskiego Konkursu Piosenki „SING A SONG” pod patronatem 

Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Białegostoku. 
 
Policealne Studium Wokalno–Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku 
5) Cykl bezpłatnych koncertów i spektakli dla mieszkańców Miasta Białegostoku w ramach 

programu praktyk scenicznych. 
6) Spotkania z artystami Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
7) Cykl spektakli muzycznych „Witajcie w naszej bajce” dzieciom białostockich przedszkoli. 

 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
4) Uczestnictwo wychowanków bursy w spektaklach teatralnych, wyjściach do kina, opery. 
5) Udział wychowanków w konkursach organizowanych przez MDK w Białymstoku. 
3) Zapoznanie wychowanków z ofertą kulturalną miasta Białystok. 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Cykliczne warsztaty w Galerii Arsenał i Galerii Sleńdzińskich. 
2) Udział w konkursach plastycznych, festiwalach i konkursach piosenki. 
3) Realizacja Programu „Nowe Horyzonty Edukacji”. 
4) Wyjścia do miejskich instytucji kultury. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku 
1) Wyjścia do kina, teatru, opery, muzeum i innych ośrodków społeczno – kulturalnych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku 
1) Wyjścia do Opery i Filharmonii Podlaskiej i teatrów miejskich. 
2) Apele szkolne. 
3) Chór szkolny. 
4) Pozalekcyjne zajęcia artystyczne i taneczne. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku  
1) Cykliczne spotkania z grupą artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej  
2) Wycieczki do kina, teatrów. 
3) Stwarzanie warunków i motywowanie do udziału dzieci w różnego rodzaju konkursach. 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku  
1) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego, a od 09.2017. Szkolnego Programu 

Profilaktyczno-Wychowawczego: 
o kontakt z kulturą poprzez tworzenie lub uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, 

konkursach: recytatorskich, plastycznych, indywidualnych konkursach piosenki, występach 
chóru szkolnego, „Szkolny Dzień Teatru”, przegląd talentów, twórczości dzieci i młodzieży 
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(występy sceniczne, wystawy prac plastycznych, grafiki, fotografii), organizacja 
„Wojewódzkiego Konkursu Wielcy Polacy…”, 

o udział w zewnętrznych imprezach kulturalnych dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, 
o uczestnictwo uczniów w wyjściach, wystawach, wycieczkach, lekcjach muzealnych, itp. 

 
Szkoła  Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Udział w  akcji „Pola Nadziei”, Fundacji „Pomóż Im”. 
2) Udział  społeczności szkolnej w „Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych”. 
3) Uczestnictwo dzieci w spektaklach, teatralnych i muzycznych organizowanych na terenie szkoły 

oraz przez ośrodki twórcze na terenie miasta: m.in. Białostocki Teatr Lalek, Opera i Filharmonia 
Podlaska. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 19  im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Wycieczki do kina, teatrów, Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku 
1) Cykliczne spotkania z grupą artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
2) Przedstawienia w przedszkolu.  
3) Wycieczki do kina, teatrów. 
4) Tańce/rytmika. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Wyjścia uczniów do kina, Białostockiego Teatru Lalek, Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
2) Wyjścia do muzeów, galerii. 
3) Udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez galerie, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. 
4) Udział uczniów w wycieczkach i „Zielonych Szkołach”. 
5) Udział w szkolnych i miejskich uroczystościach państwowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Realizacja programów poprawy czytelnictwa. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Organizacja planowych i systematycznych wyjść uczniów poszczególnych klas do teatru, opery, 
filharmonii, kina, muzeum. 
2) Organizacja cyklicznych wycieczek dla uczniów klas czwartych „Szlakiem Jana Klemensa 
Branickiego”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Stała współpraca z białostockimi instytucjami kultury oraz instytucjami kultury z innych miast – 
udział w spektaklach teatralnych, filmowych, przedstawieniach operowych, wystawach. 
2) Udział uczniów w konkursach o charakterze artystycznym, debatach. 
3) Praca uczniów w kołach zainteresowań o charakterze artystycznym, np. chór szkolny, zespół 
musicalowy, teatralny, szkolna telewizja 
4) Imprezy szkolne Dzień Talentów, prezentowanie talentów w Szkolnej Galerii Talentów, 
5) Praca metodą projektów. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Systematyczne wyjścia uczniów do kin, teatrów i galerii sztuki. 
2) Konsultacje literackie – zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach literackich. 
3) Konsultacje recytatorskie – przygotowujące młodzież do udziału w konkursach recytatorskich. 
4) Konsultacje dotyczące poezji śpiewanej – przygotowujące młodzież do udziału w konkursach 

wokalnych. 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Stała współpraca z białostockimi instytucjami kultury oraz instytucjami kultury z innych miast – 

udział w spektaklach teatralnych, filmowych, przedstawieniach operowych, wystawach. 
2) Udział uczniów w konkursach o charakterze artystycznym, debatach. 
3) Praca uczniów w kołach zainteresowań o charakterze artystycznym, np. chór szkolny, zespół 

musicalowy, teatralny, szkolna telewizja. 
4) Imprezy szkolne „Dzień Talentów”, prezentowanie talentów w Szkolnej Galerii Talentów. 
5) Praca metodą projektów. 

 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Wycieczki do kina, teatrów. 
2) Organizacja Szkolnego „Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. 
3) Organizacja Szkolnego „Konkursu Języka Angielskiego”. 
4) Udział w Konkursie „Moja pasja drogą do kariery”. 
5) Organizacja „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”. 
6) Występy szkolnego Teatru Pod Wiecznie Zielonym Jaworem. 
7) Występy Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. 
 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Realizacja projektu „Razem dla Edukacji” – projekt współpracy IV LO z polską szkołą na Litwie 

w Mejszagole, który uzyskał wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska. 

 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Działalność teatru szkolnego. 
2) Działalność szkolnej grupy wokalnej. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych 
1) Udział uczniów z 3 klas w Otwartych Próbach Generalnych w Operze i Filharmonii Podlaskiej. 
2) Uczestnictwo młodzieży w wyjściach na spektakle do Teatru Dramatycznego. 
3) Uczestnictwo młodzieży w wyjściach Opery na Halkę – Moniuszki. 
 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Organizacja wyjść z młodzieżą do teatru, kina. 
2) Przygotowanie i udział młodzieży w konkursach artystycznych. 

 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) „Tydzień Nauk Humanistycznych” - impreza, podczas której społeczność szkolna ma możliwość 

udziału w pokazach, wycieczkach, spotkaniach z ludźmi ze świata kultury. 
2) Spotkania z pisarzami organizowane przez szkolną bibliotekę. 
3) Cykl audycji muzycznych dla uczniów klas pierwszych. 
4) Udział uczniów i nauczycieli w „Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom”. 
5) Wyjścia uczniów pod opieką nauczycieli na spektakle teatralne. 
 
Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Cykliczne spotkania z grupą artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
2) Przedstawienia w przedszkolu. 
3) Wycieczki do kina, teatrów. 
4) Tańce/rytmika. 

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Wyjścia uczniów oraz kadry do teatrów, opery, kina. Udział w wydarzeniach sportowych. Udział 

Orkiestry Dętej ZSE w uroczystościach miejskich.  
2) Udział uczniów w akcji „Cyfrowy Patrol”. 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Cykliczne wyjścia do Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
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2) Wycieczki do kina, teatrów. 
3) Zajęcia taneczne. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Cykliczne spotkania z grupą artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
2) Przedstawienia w szkole. 
3) Wycieczki do kina, teatrów. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Organizacja „Olimpiady Wiedzy o Rodzinie”. 
2) Organizacja „Konkursu Plastycznego”. 
3) Organizacja „Festynu Rodzinnego”. 

 
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 
1) Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności, doskonalenie wiedzy. 
2) Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu. 
3) Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju i innych kultur. 
4) Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 
5) Organizowanie imprez w szczególności koncertów. 
6) Organizowanie działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami 

i niedostosowaniem społecznym. 
7) Realizowanie programów edukacyjnych. 
8) Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Uczestnictwo wychowanków bursy w spektaklach teatralnych, wyjściach do kina, opery. 
2) Udział wychowanków w konkursach organizowanych przez MDK w Białymstoku. 
3) Zapoznanie wychowanków z ofertą kulturalną miasta Białystok. 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 

                 1)    Cykliczne warsztaty w Galerii Arsenał i Galerii Sleńdzińskich. 
2) Udział w konkursach plastycznych, festiwalach i konkursach piosenki. 
3) Realizacja Programu „Nowe Horyzonty Edukacji”. 
4) Wyjścia do miejskich instytucji kultury. 

 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 

                 1)    Cykliczne oglądanie spektakli w Białostockim Teatrze Lalek. 
                 2)    Udział uczniów w zawodach sportowych. 
                 3)    Wyjścia do kina. 
                 4)    Wyjścia do ZOO Akcent. 
 

Programy i działania nowo utworzone 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku  
1) Konkursy piosenki organizowane w szkole. 
2) Występy chóru szkolnego na długich przerwach przy okazjach: „Dnia Św. Walentego”, 

patriotycznego śpiewania. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
8) Udział w spektaklu profilaktycznym „Chemiczna zmiana nastroju”. 
9) Akcja czytelnicze „W świecie wierszy Jana Brzechwy”.  
5) Udział w koncercie charytatywnym „Wyśpiewajmy dobro” w Filharmonii Białostockiej.  
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Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Nowe imprezy o zasięgu miejskim w kalendarzu szkolnym: „Międzyszkolny Turniej Tańca”, „Festiwal 
Twórczości Agnieszki Osieckiej”. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Zainaugurowanie działalności Chóru Żeńskiego Exactus przy I LO – styczeń 2019. 
2) Rozpoczęcie pracy nad wyzwaniem artystycznym grupy kreatywnej związanej z „Olimpiadą 

Kreatywności Destination Imagination”. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  
10) Organizacja „Olimpiady Wiedzy o Rodzinie”. 
11) Organizacja „Konkursu Plastycznego”. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.7 EDUKACJA KULTURALNA MIESZKAŃCÓW 

Programy i działania zrealizowane  

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Realizacja założeń zawartych w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1)    Wyjścia klas do kina, teatru, opery, bibliotek i innych instytucji kultury, 
2)    Wdział w masowych imprezach kulturalnych (miejskich). 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Realizacja edukacji kulturalnej na przedmiotach szkolnych takich jak: plastyka, muzyka, zajęcia 

artystyczne, w tym taniec. 
2) Realizacja edukacji kulturalnej na zajęciach pozalekcyjnych: świetlicowych, kół zainteresowań 

(plastyczne, chór, informatyka, inne). 
3) Udział w zewnętrznych imprezach kulturalnych dla dzieci i młodzieży z udziałem 

rodziców,uczestnictwo uczniów w wyjściach, wystawach, wycieczkach, lekcjach muzealnych, 
konkursach zewnętrznych, itp. 

4) Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 
1) Przedstawienia w przedszkolach. 
2) Przedstawienia i akademie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 
3) Udział w miejskim kolędowaniu. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) „Festiwal Kultur 2018”, kultywowanie wielokulturowości Podlasia. 
2) „Patriotyczne Śpiewanie 2018” – kształtowanie postaw patriotycznych. 
3) „Odpowie Ci wiatr…” konkurs pieśni w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. 
4) „Niech kolęda się niesie po świecie” konkurs kolęd, wielokulturowo. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Udział rodziców w organizacji występów, imprez artystycznych z udziałem ich dzieci na terenie 

szkoły oraz miasta. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Akcje czytelnicze „Cała szkoła czyta dzieciom” i „W świecie wierszy Jana Brzechwy”.  
2) Udział w Przeglądzie Piosenki Turystycznej. 
3) Udział w koncercie charytatywnym „Wyśpiewajmy dobro” w Filharmonii Białostockiej.  
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4) Uczestnictwo dzieci w spektaklach, teatralnych i muzycznych organizowanych na terenie szkoły 
oraz przez ośrodki twórcze na terenie miasta: m.in. Białostocki Teatr Lalek, Opera i Filharmonia 
Podlaska. 

5) Udział w spektaklu profilaktycznym „Chemiczna zmiana nastroju”.  
 
Szkoła Podstawowa  Nr19  im. Mieszka Iw Białymstoku 
1) Miejskie Bożonarodzeniowe spotkanie – „Koncert kolęd i pastorałek”. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Wyjścia z uczniami np. do kina, teatru, opery oraz do innych instytucji. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku 
1) Organizowanie spotkań uczniów z pisarzami, ludźmi kultury. 
2) Uczestnictwo uczniów w audycjach muzycznych organizowanych przez Filharmonię i Operę 

Podlaską. 
3) Uczestnictwo uczniów w przedstawieniach teatralnych w szkole i teatrach. 
4) Wyjścia do kina, teatru, opery, na wystawy, koncerty. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Informowanie uczniów i rodziców o ważnych imprezach kulturalnych w mieście. 
2) Wyjścia uczniów do kina, Białostockiego Teatru Lalek, Opery i Filharmonii Podlaskiej, muzeów, 

galerii. 
3) Udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez galerie, Muzeum Rzeźby Alfonsa 

Karnego, Białostockie Muzeum Wsi. 
4) Udział uczniów w wycieczkach i „Zielonych Szkołach”.  
5) Udział w uroczystościach kulturalnych w mieście. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Koncert chóru w kościele św. Kazimierza. 
2) Miejskie kolędowanie (chór szkolny). 
3) Oprawa muzyczna mszy przez chór szkolny w „Tygodniu Miłosierdzia”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku 
1) Wyjścia uczniów do kina, teatru, galerii, muzeów. 
2) Realizacja tematyki godzin wychowawczych dotycząca sposobów spędzania czasu wolnego. 
3) Zajęcia kreatywne. 
4) Święto szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Zachęcanie do zapoznawania się z ofertą różnych instytucji kulturalnych (muzea, galerie, teatr, 

kino) poprzez oferowanie repertuarów, informacji na plakatach i przekazywanych bezpośrednio 
przez nauczycieli. 

2) Włączanie uczniów i rodziców w działania kulturalne szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Udział rodzin w imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury w mieście. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1)  Zorganizowanie Festynu Rodzinnego „Dam się wkręcić tylko w sport”. 
2)  Organizacja spotkania bożonarodzeniowego wspólnot działających przy Parafii Św. Kazimierza 

Królewicza w Białymstoku oraz prezentacja szkolnych Jasełek. 
3)  Wystawienie Jasełek w kościele św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. 
4)  „Podlaskie Spotkania z Pisarzami” – spotkanie autorskie z Katarzyna Janowicz-Timofiejew.     
5)  „Koncert pieśni i arii Stanisława Moniuszki” – w Filii nr 9. 
6)  „Żywa książka”  - spotkanie z ciekawymi ludźmi – w Filii nr 9. 
7)  „Życie i twórczość Stanisława Moniuszki” – wykład i gry muzyczne - w Filii nr 9. 
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8)  „Czy znasz twórczość … Zuzanny Orlińskiej” – Wojewódzki konkurs plastyczny w ramach projektu 
„Podlaskie Spotkania z Pisarzami”. 
9)  Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia”.  
10)  Zorganizowanie wyjścia uczniów do Filharmonii Podlaskiej na próbę generalną koncertu 
symfonicznego - Koncert andrzejkowy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Korzystanie z oferty kulturalnej miasta tj: wyjścia do muzeum, teatru, Opery, Filharmonii, kina, itp. 
2) Współorganizowanie „Dni Patronalnych Miasta Białegostoku”. 
3) Udział uczniów w konkursach. 
4) Spotkania z pisarzami. 
5) Udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. 
6) Wycieczki np.: do Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski  
w Białymstoku  
1) „Tydzień Kultury Języka Polskiego” – projekt cykliczny którego autorami i realizatorami są 

nauczyciele języka polskiego, skierowany do uczniów placówki oraz uczniów szkół miasta 
Białegostoku składający się z cyklu przedsięwzięć (apele, pogadanki, występy, spotkania ze ludźmi 
kultury) zwieńczonych „Miejskim Konkursem Kultury Języka Polskiego”. 

2) Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing A Song” – program cykliczny autorstwa nauczycieli 
języka angielskiego o charakterze miejskim promujący piosenkę angielską i śpiew uwieńczony galą 
laureatów w Operze Podlaskiej, uczestnikami i odbiorcami byli uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjów miasta Białegostoku. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1)  Organizowanie Jasełek dla społeczności osiedla. 
2)  Akcja „Śpiewaj z BKM, SP 51 oraz Niepodległą” – śpiewanie przez uczniów pieśni patriotycznych  
w specjalnie do tego udekorowanym autobusie Komunikacji Miejskiej. 
3)  Śpiewanie pieśni patriotycznych Samorządu Uczniowskiego z mieszkańcami osiedla. 
4)  Zorganizowanie wieczoru poetyckiego „Poezja łączy pokolenia” z udziałem rodziców, dziadków. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny  w Białymstoku 
1) Organizacja na terenie szkoły „Koncertu Kolęd Dwóch Kościołów”. 
2) Warsztaty i spotkania dla rodziców uczniów. 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Edukacja filmowa, polegająca na współpracy z Kinem Helios: uczestniczenie w działaniach 

edukacyjnych, zapoznawanie młodzieży z ambitnym repertuarem filmowym. 
2) Edukacja teatralna, polegająca na współpracy z Białostockim Teatrem Lalek, Teatrem 

Dramatycznym im. Aleksandra Wegierki w Białymstoku, Teatrem Szkolnym im. Jana Wilkowskiego 
w Białymstoku, Operą i Filharmonią Podlaską oraz Teatrem Wierszalin w Supraślu, uczestniczenie 
w spektaklach o walorach wychowawczych i artystycznych. 

3) Organizowanie dla uczniów wycieczek kulturalnych do innych miast (Warszawa, Kraków, 
Trójmiasto), połączonych ze zwiedzaniem muzeów oraz udziałem w spektaklach teatralnych. 

 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Ogółem w 2019 roku uczniowie 4 LO uczestniczyli w następujących propozycjach kulturalnych: 

seanse filmowe - 660 osób, spektakle teatralne w Białymstoku i Warszawie - 290 osób, spektakl 
operowy w Operze i Filharmonii Podlaskiej - 832 osób, wyjazd do Zamku Królewskiego, Pałacu 
Myśliwskiego, Pałacu na wodzie, podziwiano także „Ogród świateł w Wilanowie”. 

2) Udział w wykładach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 
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VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Współpraca z ośrodkami kultury:  

- udział w spektaklach w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki, Opery Podlaskiej, 
-  udział w pokazie filmu dokumentalnego organizowanego przez IPN w Białymstoku, 
- udział w spotkaniu w Archiwum Państwowym na Dyskursie feministycznym - Patronki 
białostockich ulic, 
- udział w promocji XII części Podlaskich losów w Muzeum Podlaskim. 

2) Wizyty w Polskim Radiu Białystok – udział w słuchowisku radiowym „Białostockie drogi do 
wolności”, „Życie na zderzaku”. 

3) Redagowanie gazetki szkolnej- kwartalnik „Ósemka”. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
4) Zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Recytatorsko – Fotograficzny „Uśpione talenty budzą się 

wiosną”. 
5) Wykonano 35 wystaw i 30 gazetek ściennych - metoda promowania zbiorów bibliotecznych,  

promocja autorów i wydarzeń w kraju. 
6) Spotkanie młodzieży z pisarką Zofią Piłasiewicz w ramach „Podlaskich Spotkań z Pisarzami”. 
7) Obchody „Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych”. 
8) Udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania „Jak nie czytam jak czytam”. 
9) Spotkanie autorskie w ZSTiOzOI i warsztaty literackie z regionalnym poetą Adamem 

Siemieńczykiem. 
10) Szkolny konkurs poetycki „Miłość niejedno ma imię”. 
11) „Mistrz Ortografii 2019” w ramach obchodów „Dnia Języka Ojczystego”. 
12) Udział w akcji „Narodowe Czytanie 2019 – Nowele Polskie”. 
13) Udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Głośnego Czytania”,. 
14) „Mów do mnie szeptem” – warsztaty języka migowego w ramach „Dnia Głuchych”. 
15) „W świecie fantazji” - konkurs ze znajomości książki J.H. Rowling Harry Potter i Komnata Tajemnic. 

 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Przygotowanie części artystycznych – muzycznych do apeli szkolnych i innych uroczystości 

rocznicowych. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 
1) Udział w wykładzie „Podziel się z nami swoją historią” w Muzeum Pamięci Sybiru. 
2) Udział w Ogólnopolskim Konkursie „(Pod) różne historie” zorganizowanym przez MDK 

w Białymstoku. 
3) Wyjście do CLZ w Białymstoku na „XX Białostockie dni Zamenhofa (160. rocznica urodzin 

L. Zamenhofa” oraz „100. rocznica powstania ulicy L. Zamenhofa”). 
4) Zorganizowanie szkolnego wyjścia na film historyczny „Legiony” w ramach uczczenia obchodów 

100-lecia Białostockiej Niepodległości. 
5) Wyjście kl. 3 Tg na UwB Wydział Filologiczny na wykład Antoniego Libery pt.: „Moje potyczki 

z Gombrowiczem”. 
6) Wyjście z uczniami na spotkanie literacko-muzyczne: „Zesłane pokolenie - rosyjskie losy filomatów 

w pamięci kulturowej”. 
7) Wyjście z uczniami do Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz uczestnictwo w próbie generalnej 

koncertu „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. 
8) Udział w X Jubileuszowej edycji konkursu o zasięgu wojewódzkim ,,My z Podlasia”. 
9) Udział w XV Edycji „Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Językach 

Słowiańskich”. 
10) Organizacja X jubileuszowej edycji „Konkursu Piosenki Angielskiej”. 
11) Udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Skarby podlaskiej architektury”, budując makiety 

zabytków z Podlasia. Uczniowie zdobyli najważniejsze nagrody: 1 m-ce - Młyn ze Skansenu 
z Ciechanowca; 2 m-ce - Chałupa chłopska w Mrozach;  3 m-ce - Rezydencja Branickich 
z Choroszczy; 3 m-ce– Synagoga w Tykocinie. Wojewódzki konkurs historyczny zorganizowało 
Muzeum Podlaskie.  
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12) Udział z projektem SYZYF w konkursie „Łowcy Talentów” organizowanym przez Politechnikę 
Białostocką. 

13) Zorganizowanie wyjścia na film historyczny „Kurier” opowiadający o polskim agencie słynnym 
„Kurierze z Warszawy” - Janie Nowaku – Jeziorańskim.  

14) Udział uczniów w „XVII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki” w Białymstoku. 
15) „Wiosna z historią” interaktywne zajęcia w Muzeum Wojska w Białymstoku. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Udział młodzieży w Miejskim Śpiewaniu Pieśni Patriotycznych. 
2) Wyjścia uczniów pod opieką nauczycieli na spektakle teatralne. 
3) Tydzień Nauk Humanistycznych – impreza, podczas której społeczność szkolna ma możliwość 

udziału w pokazach, wycieczkach, spotkaniach z ludźmi ze świata kultury. 
4) Spotkania z pisarzami organizowane przez szkolną bibliotekę. 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku  
1) Organizowano różnego rodzaju wyjścia i wycieczki: 

– na wyjazdowe zajęcia integracyjne do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Jurowcach, 
– na Otwarte Próby Generalne oraz warsztaty edukacyjnych organizowane przez Operę  
i Filharmonię Podlaską, 
– Bajkowe inspiracje Ravela, Musorgskiego i Straussa, 
– na VI Spotkanie Rady Młodzieżowej działającej przy Książnicy Podlaskiej, 
– na obchody miejskie „160. Rocznicy Urodzin Ludwika Zamenhofa” – w Centrum Ludwika 
Zamenhofa. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Recytatorsko – Fotograficzny „Uśpione talenty budzą się 

wiosną”. 
2) Wykonano 35 wystaw i 30 gazetek ściennych - metoda promowania zbiorów bibliotecznych,  

promocja autorów i wydarzeń w kraju. 
3) Spotkanie młodzieży z pisarką Zofią Piłasiewicz w ramach „Podlaskich Spotkań z Pisarzami”. 
4) Obchody „Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych”. 
5) Udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania „Jak nie czytam jak czytam”. 
6) Spotkanie autorskie w ZSTiOzOI i warsztaty literackie z regionalnym poetą Adamem 

Siemieńczykiem. 
7) Szkolny konkurs poetycki „Miłość niejedno ma imię”. 
8) „Mistrz Ortografii 2019” w ramach obchodów „Dnia Języka Ojczystego”. 
9) Udział w akcji „Narodowe Czytanie 2019 – Nowele Polskie”. 
10) Udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Głośnego Czytania”. 
11) „Mów do mnie szeptem” – warsztaty języka migowego w ramach Dnia Głuchych. 
12) „W świecie fantazji” - konkurs ze znajomości książki J.H. Rowling Harry Potter i Komnata Tajemnic. 

 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Udział w spektaklach teatralnych, operowych i seansach kinowych. 
2) Zajęcia w ramach orkiestry szkolnej, Koncerty. 
3) Realizacja zadania publicznego „Kulturalni białostoczanie”: spotkania młodzieży z dziennikarzem 

i specjalistą ds. marketingu internetowego D. Sołowiejem, aktorem BTL R. Dolińskim, specjalistą 
fotografii B. Warzechą, pisarką K. Drogą, warsztaty pod hasłem „Kto może zajmować się sztuką? 
Technologie we współczesnym teatrze” prowadzone przez studentów Akademii Teatralnej 
i. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku. 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Udział uczniów w przygotowaniu uroczystości szkolnych. 
2) Rozwijanie predyspozycji muzycznych poprzez udział w zajęciach Chóru, reprezentowanie szkoły 

na konkursach muzycznych. 
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3) Rozwijanie zdolności plastycznych w ramach zajęć lekcyjnych i dodatkowych – udział uczniów 
w konkursach i tworzeniu dekoracji szkolnych. 

4) Udział uczniów w uroczystościach na szczeblu miejskim, np. w „VII Białostockim Orszaku Trzech 
Króli”. 

5) Udział w warsztatach historycznych w Muzeum Wojska. 
6) Udział uczniów w Grze miejskiej „Ku niepodległej 1918 – 1920”. 
7) Udział rodziców w uroczystościach szkolnych i obchodach ważnych wydarzeń i rocznic szkolnych. 
8) Udział uczniów i nauczycieli w „Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru”. 
9) Uczestnictwo dzieci i młodzieży w spektaklach teatralnych i seansach filmowych. 

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
4) Organizacja „Olimpiady Wiedzy o Rodzinie”. 
3) Organizacja Konkursu Plastycznego „Moja Rodzina – Czas wolny spędzamy razem”. 
4) Organizacja Konferencji Rodzinie „Uwierz w siebie – Dziecko (wobec) współczesnego świata”. 

 
MODM w Białymstoku 
1) „Kolada, kolada…” – tradycje kolędowania w Kościele prawosławnym. 
2) „Artystyczne rozmaitości”. Propozycje prac plastyczno - technicznych o tematyce zimowej. 
3) „Wiosenno-letnie igraszki z muzyką” - zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne. 
5) „Grasz w zielone? Gram...! Masz zielone? Mam...!” Propozycje prac plastyczno - technicznych do 

wykorzystania w pracy z dziećmi w okresie wiosennym i świątecznym. 
6) „Spotkanie z muzyką klasyczną” - sposoby na rozbudzanie zainteresowania tego rodzaju muzyką. 
7) Formy umuzykalnienia w przedszkolu. 
8) „W świątecznym nastroju” - propozycje prac plastycznych inspirowanych tematyką Świąt Bożego 

Narodzenia. 
9) „Jesienno-zimowe igraszki z muzyką, część II” - zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne 

i instrumentalne. 
10) „Anielskie inspiracje” - propozycje prac plastyczno-technicznych o tematyce świątecznej. 
11) „Świątecznie i zimowo” - pomysły na proste prace plastyczne. 

 
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku 
1) Cykl bezpłatnych koncertów i spektakli dla mieszkańców Miasta Białegostoku w ramach 

programu praktyk scenicznych. 
 
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 

1) IV DANCE FESTIWAL 4 SCHOOL. 
4) Wieki Festyn Rodzinny w Klubie „KALINA”. 
5) Festyn Rodzinny „Białystok Ojcu Świętemu”. 
6) Piknik charytatywny przy Sp. Nr 24. 
7) Ewangelizacyjny Festyn Charytatywny w Parafii Kazimierza Królewicza. 
8) Koncert Doroczny SOB w Teatrze Dramatycznym. 
9) Lekcje pokazowe w SOB. 

 
Bursa Szkolna w Białymstoku 

1) Zapoznanie wychowanków z ofertą kulturalną Miasta Białystok. 
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 

9) „Pod(różne) Historie” – ogólnopolski konkurs literacki i fotograficzny. 
10) Koncert Zespołu Esperimento MDK . 
11) Koncerty pracowni muzycznych MDK. 
12) Premiery spektakli grup teatralnych działających w MDK. 
13) Warsztaty plastyczne. 
14) Wystawy i wernisaże zrealizowane w Galerii Hol i Młodych MDK. 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 

1) Udział pracowników PP-P nr 2 w zwiedzaniu Stadionu Miejskiego. 
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Wyjścia klas do kina, teatru, opery, bibliotek i innych instytucji kultury. 
2) Udział w masowych imprezach kulturalnych (miejskich). 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku 
1) Kontynuacja powyższych i poszerzenie o realizację nowych kół zainteresowań, adekwatnie do 

zainteresowań dzieci i młodzieży. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  
w Białymstoku  
1) Wyjścia do kin, teatrów, galerii, muzeów, opery. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Aktywizacja rodziców w organizacji występów, imprez artystycznych z udziałem ich dzieci na 

terenie szkoły oraz miasta. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Wyjścia z uczniami np. do. kina, teatru, opery oraz do innych instytucji. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku  
1) Informowanie uczniów i rodziców o ważnych imprezach kulturalnych w mieście. 
2) Wyjścia uczniów do kina, Białostockiego Teatru Lalek, Opery i Filharmonii Podlaskiej, muzeów, 
galerii. 
3) Udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez galerie, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, 
Białostockie Muzeum Wsi. 
4) Udział uczniów w wycieczkach i „Zielonych Szkołach”.  
5) Udział w uroczystościach kulturalnych w mieście. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Edukacja filmowa, polegająca na współpracy z Kinem Helios: uczestniczenie w działaniach 

edukacyjnych, zapoznawanie młodzieży z ambitnym repertuarem filmowym. 
2) Edukacja teatralna, polegająca na współpracy z Białostockim Teatrem Lalek, Teatrem 

Dramatycznym im. Aleksandra Wegierki w Białymstoku, Teatrem Szkolnym im. Jana Wilkowskiego 
w Białymstoku, Operą i Filharmonią Podlaską oraz Teatrem Wierszalin w Supraślu - uczestniczenie 
w spektaklach o walorach wychowawczych i artystycznych. 

3) Organizowanie dla uczniów wycieczek kulturalnych do innych miast (Warszawa, Kraków, 
Trójmiasto), połączonych ze zwiedzaniem muzeów oraz udziałem w spektaklach teatralnych. 

 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Spotkania z poetami, pisarzami. 
2) Organizacja „Podlaskiego Kongresu Europejskiego” (warsztaty z zaproszonymi gośćmi). 
3) Organizacja „Uczniowskiej Konferencji Naukowej” (warsztaty z zaproszonymi gośćmi). 
4) Występy szkolnego teatru i chóru w różnych placówkach. 
 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Odyseja Umysłu” - spektakl realizowany przez uczniów oraz udział 

w konkursie. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Wyjścia młodzieży do kina, teatru. 
2) Udział młodzieży i Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich i szkolnych. 
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3) Wykonywanie wystaw i gazetek ściennych - metoda promowania zbiorów bibliotecznych 
i promocja autorów. 

4) Organizowanie uroczystości, apeli szkolnych i konkursów. 
5) Działania Szkolnego Zespołu Wokalnego  „Wolność” oraz Szkolnego Koła Teatralnego. 

 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku: 

1) „Tydzień Nauk Humanistycznych” – impreza, podczas której społeczność szkolna ma możliwość 
udziału w pokazach, wycieczkach, spotkaniach z ludźmi ze świata kultury. 

2) Udział młodzieży w „Miejskim Śpiewaniu Pieśni Patriotycznych”. 
3) Spotkania z pisarzami organizowane przez szkolną bibliotekę. 
4) Cykl audycji muzycznych dla uczniów klas pierwszych. 
5) Udział biblioteki szkolnej w zajęciach dla przedszkolaków. 
6) Wyjścia uczniów pod opieką nauczycieli na spektakle teatralne. 
7) „Program Wychowania Patriotycznego” dla mieszkańców internatu przy ZSM w Białymstoku 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Wyjścia młodzieży do kina, teatru. 
2) Udział młodzieży i Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich i szkolnych. 
3) Wykonywanie wystaw i gazetek ściennych - metoda promowania zbiorów bibliotecznych 

i promocja autorów. 
4) Organizowanie uroczystości, apeli szkolnych i konkursów. 
5) Działania Szkolnego Zespołu Wokalnego  „Wolność” oraz Szkolnego Koła Teatralnego. 
 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Udział w spektaklach teatralnych, operowych i seansach kinowych. 
2) Zajęcia w ramach orkiestry szkolnej, koncerty. 
 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 

3) Zapoznanie wychowanków z ofertą kulturalną Miasta Białystok. 

Programy i działania nowo utworzone 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Udział w koncercie charytatywnym „Wyśpiewajmy dobro” w Filharmonii Białostockiej.  
2) Udział w spektaklu profilaktycznym „Chemiczna zmiana nastroju”. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.5.3 PROMOCJA ZDROWYCH STYLÓW ŻYCIA 

Programy i działania zrealizowane  

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.  
2) Realizacja programu „Trzymaj formę”, Programu antynikotynowego „Bieg po zdrowie”,  Programu 
promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, 
„Strażnicy Uśmiechu”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku 
1) Udział w akcji „Śniadanie daje moc”. 
2) Program dla szkół. 
3) Udział w programach profilaktycznych Sanepidu. 
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4) Wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego. 
5) Akcja „Dzień bez Papierosa”. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 
1)  Realizacja programu „Program dla szkół”. 
2)  Przeprowadzenie akcji „Jem zdrowe przekąski”. 
3)  Projekt „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy  do sportu podchodzę pozytywnie”. 
4) Projekt „Taniec z pasją”. 
5) Projekt „Tydzień zdrowia”. 
6) Konkursy: „Mały kucharz”, „Zdrowa przekąska”, „Zdrowe drugie śniadanie”. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku  
1)  Program „Dzieciaki mleczaki” – propagowanie wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
spożywania mleka i produktów mlecznych. 
2)  Program „Mleko z klasą” dla klas I- V szkoły podstawowej. 
3)  „Owoce i warzywa w szkole” dla klas I-III. 
4)  Program „Mam kota na punkcie mleka” dla klas I-III. 
5)  Program „Śniadanie daje moc” dla klas I-III  szkoły podstawowej. 
6)  Porcja pozytywnej energii- program propagujący zdrowy styl życia. 
7)  „Trzymaj formę”. 
8)  „Znamię- znam je”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1)  Zajęcia kl. I – III na basenie. 
2)  Realizacja zdrowego żywienia w stołówce szkolnej. 
3)  Prelekcje nt. zdrowego żywienia. 
4)  Program „Mleko, owoce i warzywa w szkole”. 
5)  Bogata oferta dodatkowych zajęć sportowych (koła sportowe z różnych dyscyplin). 
6)  Tworzenie klasy sportowej o specjalności short track. 
7)  Obozy sportowe dla klas sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1)  Realizacja programów prozdrowotnych „Mamy kota na punkcie mleka”, „Zdrowe śniadanie”. 
2)  Udział w programach „Owoce w szkole” i „Mleko z klasą”. 
3)  Poruszanie treści dotyczących  zdrowego stylu życia podczas godzin wychowawczych. 
4) Organizacja „Tygodnia Zdrowia” (szereg działań o charakterze prozdrowotnym). 
5) Kształtowanie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu w ramach udziału uczniów  
w programach: „Wychowawca Podwórkowy” oraz „Akademia Przyszłości”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku 
1)  Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki, a od 09.2017 r. Szkolnego Programu Profilaktyczno-
Wychowawczego:  

– Zajęcia edukacyjne w ramach lekcji, w tym przede wszystkim: w-f, godzin – wychowawczych, 
przyrody, biologii, 
– Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, 
– Zajęcia pozalekcyjne sportowe, kulinarne (zdrowe żywienie), 
– Realizacja programów profilaktycznych, 
– Zmiany jadłospisu w stołówce szkolnej (zdrowe żywienie), 
– Imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnych (dyskoteki, wyjazdy, „Piknik Na Jesiennej”, mecze 
towarzyskie, sparingi), 
– Udział w zawodach sportowych, organizacja turniejów, 
– Korzystanie z bazy sportowej do prowadzenia zajęć świetlicowych (zajęcia z piłki nożnej, 
taneczne, zabawy sportowe na sali gimnastycznej, placu zabaw, boiskach szkolnych), 
– Realizacja półkolonii, „Ferie na sportowo”, 
– Wyjścia na lodowisko, do „Strefy wysokich lotów”, parku linowego, itp. 
– Koło turystyczno- rowerowe. 
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Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w  Białymstoku 
1) Uczniowie szkoły wzięli udział w programach promujących aktynowość fizyczną i zdrowy styl życia: 

„Trzymaj Formę”, „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Czas na 
zdrowie”, „Akademia dojrzewania”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku  
1) Rozgrywki sportowe międzyklasowe. 
2) Zajęcia rekreacyjne w ramach 4 godzin wychowania fizycznego; 
3) „Tydzień Zdrowia i Aktywności Fizycznej”. 
4) Wycieczki turystyczno – krajoznawcze. 
5) Pozalekcyjne zajęcia sportowe. 
6) Realizacja programu „Śniadanie daje moc”. 
7) Realizacja programu „Trzymaj formę”. 
8) Promowanie zdrowego stylu życia na zajęciach edukacyjnych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  
w Białymstoku  
1)  Oferta zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym. 
2)  Organizacja turniejów i zawodów sportowych (np. „Sportowy Turniej Rodzin).  
3)  Udział uczniów w zawodach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. 
4)  Organizacja różnych imprez promujących zdrowe odżywianie. 
5)  Realizacja bloków edukacji zdrowotnej we wszystkich klasach o tematyce: bezpieczeństwo, ja  
i inni, higiena osobista, zdrowie psychiczne, zdrowe odżywianie, aktywne formy spędzania czasu 
wolnego. 
6)  „Drugie śniadanie w szkole”. 
7)  „Owocowe i Surówkowe Dni w kl. I-III”. 
8)  Realizacja projektów: 

– „Owoce i warzywa w szkole”,  
– „Mleko z klasą”, 

9)  Pogadanki dotyczące higieny osobistej i zdrowego stylu życia w świetlicy szkolnej, na godzinach 
wychowawczych, na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 
10) Pogadanki, konkursy akcje plakatowe na tematy zdrowego i racjonalnego odżywiania  
i zapobiegania otyłości. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1)  „Śniadanie Daje Moc”, „Tydzień żytniego chleba”- promowanie zdrowego żywienia. 
2)  „Aktywne Przerwy z muzyką”. 
3)  Dwie fontanny z wodą pitna udostępnione dla uczniów. 
4)  WF na „Zimowym Narodowym”. 
5)  „Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu” 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Udział uczniów w programie „Żyj smacznie i zdrowo” – kl. IV-VIII. 
2) Program „Żyj zdrowo” dla klas I-III i oddziałów przedszkolnych. 
3) Program „Nie pal przy mnie, proszę”- kl. I-III. 
4) Program „Bieg po zdrowie”- kl. IV-VIII. 
5) Program DEBATA, program profilaktyki alkoholowej – kl. V-VI. 
6) Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”- kl. IV-VIII. 
7) Program „Trzymaj Formę”- kl. V i VI. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia. 
2) Realizacja „Programu dla szkół” 
3) Organizacja ogólnoszkolnej akcji prozdrowotnej „Śniadanie daje moc”. 
4) Realizacja programu „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”.  
5) Organizacja „Dni Sportu”, „Integracyjnej Olimpijki”. 
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6) Organizacja i udział w zawodach sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 19  im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Projekt uczniowski „Obalamy mity zdrowego żywienia”. 
2) Program edukacyjno-profilaktyczny „Chrońmy dziecięce uśmiechy- dziel się uśmiechem”. 
3) Realizacja projektu „Trzymaj formę” , „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 
4) Projekt profilaktyczny „I ty możesz wszystko-nie bądź obojętny”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Zrealizowano programy „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, 

„Śniadanie daje moc”. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku 
1)  Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” - współpraca z Powiatową Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczną; propagowanie zdrowego trybu życia. 
2)  Program „Szkoła dobrego wyboru” - propagowanie zdrowego trybu życia. 
3) „Uzależnienie od komputera – mechanizmy uzależnień, jak mądrze korzystać z komputera” przy 
współpracy ze Młodzieżowym Ośrodkiem „Etap”. 
4)  Program „Warzywa i owoce w szkole”. 
5)  Program „Szklanka mleka”.   

 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku 
1)  Spotkania profilaktyczne w Monarze i Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Etap”.  
2)  „Dzień bezpiecznego Internetu”. 
3)  Projekt – „Śniadanie daje moc”. 
4)  Projekt „trzymaj formę”. 
5)  Projekt „W stronę wartości”.  
6)  Innowacja w klasach pierwszych - „Uważność i Relaksacja”. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1)  Organizacja osiedlowego Festynu Prozdrowotnego „Do przodu żyj”. 
2)  Organizacja turniejów rodzinnych w piłkę siatkową i w tenisa stołowego. 
3)  Wyjścia z uczniami na lodowisko. 
4)  Udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego” (kl. I-III). 
5)  Udział w programie Szkolnych Ośrodków Sportowych. 
6)  Zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych z zapasów i judo. 
7)  Zorganizowanie spartakiady przedszkolaka i pierwszaka. 
8)  Nauka pływania w kl. III. 

 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1)  Zawody sportowe „Cztery Pory Roku”. 
2)  „Dni sportu”. 
3)  Sks-y. 
4)  Projekt „Trzymaj formę”. 
5)  Projekt „Weź oddech”. 
6)  Projekt „Bieg po zdrowie”. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  
1)  Organizacja „Tygodnia Zdrowia”. 
2)  Realizacja programów „Żyj smacznie i zdrowo”, „Trzymaj formę”. 
3)  Udział uczniów w zawodach sportowych na terenie miasta, organizacja konkursów szkolnych: 
„Turnieju Tenisa Stołowego”. 
4)  Program „III Elementarz, czyli program siedmiu kroków”. 
5)  Projekt „Gotuj się na zmiany”. 
6)  Piknik rodzinny. 
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Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Szklanka mleka”. 
2) Realizacja programu „Owoce w szkole. 
3) Warsztaty zdrowego żywienia. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Realizacja programów  „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”. 
2) Udział w programie „Program dla szkół” polegającym nas pożywaniu przez uczniów mleka  
i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw. 
3) Promowanie zdrowego stylu życia poprzez branie udziału w konkursach o tematyce prozdrowotnej. 
4) Edukacja z zakresu dbania o higienę osobistą. 
5) Zachęcanie do aktywności fizycznej. 
6) Przeciwdziałanie uzależnieniom. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku  
1) Organizowanie Rodzinnego Festynu Profilaktyczno-Sportowego „Dam się wkręcić tylko w sport” - 
impreza cykliczna. 
2) Udział w programie „Zdrowe Owoce i Warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”. 
3) Realizowanie programu profilaktyki palenia tytoniu „Nie pal przy mnie, proszę”. 
4) Organizowanie „Światowego Dnia Zdrowia”. 
5) Organizowanie „Światowego Dnia Bez Papierosa”. 
6) Realizacja programu „Zdrowo jem, ze szkołą na widelcu”. 
7) Realizacja programu „Pięć porcji zdrowia”. 
8) Zajęcia profilaktyczne pt: „Jak zapobiegać uzależnieniu od komputera, Internetu, telefonu 
komórkowego oraz cyberprzemocy?”. 
9) Zajęcia informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień pt: „Jak być asertywnym”. 
10) Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. 
11) Realizacja programu „Śniadaniówka pełna zdrowia”. 
12) Erasmus + „Mądrość i zdrowie największym bogactwem”. 
13) Program „Trzymaj formę”. 
14) Organizacja „Światowego Dnia Świadomości o Autyzmie”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Realizacja Programu Wychowawczego – Profilaktycznego. 
2) Organizacja „Szkolnego Dnia Talentów”. 
3) Warsztaty dla uczniów w placówkach pomocowych. 
4) Zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami uczniów, lekcje w instytucjach kultury, banku. 
5) Realizacja programów „Trzymaj formę”, Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Mleko w szkole”, „Owoce w 
szkole” „Bezpieczna+”. 
6) Organizacja akcji „Światowy Dzień bez papierosa”, „Światowy dzień rzucania palenia”, „Dnia 
Bezpiecznego Internetu”. 
7) Organizacja „Rodzinnego Pikniku Sportowego”, „Festynu Zdrowia”. 
8) Organizowanie zajęć zgodnych z potrzebami uczniów, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, 
projektów edukacyjnych, wolontariat. 
9) Zapewnienie dostępu do biblioteki, pracowni multimedialnej, świetlicy szkolnej w godzinach 
popołudniowych. 
10) Udział pedagoga w spotkania zespołów interdyscyplinarnych w MOPR, Stowarzyszeniu „Droga”. 
11) Prelekcje specjalistów z PP-P nr 2, „ETAP”, Policji. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Trzymaj formę”. 
2) Organizacja turnieju „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku 
5) Realizacja programów prozdrowotnych. 
6) Organizacja zajęć nt. zdrowego stylu życia. 
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7) Realizacja innowacji pedagogicznej „Zdrowo kolorowo” dotyczącej zdrowego stylu życia, 
odżywiania i aktywności fizycznej. 

8) Organizacja „Zielonej szkoły”,  kolonii w Szklarskiej Porębie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 
1) „Zdrowe żywienie” – promowanie wśród uczniów owoców i warzyw. 
 
Szkoła Podstawowa nr 46 Specjalna w Białymstoku  
1)  Organizacja konkursów o zasięgu wojewódzkim: X Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Z ekologią za 
pan brat”. 
2)  Organizacja „Dni Sportu Szkolnego”.   
3)  IV Międzyszkolne Zawody Sportowe „Atletyka dla każdego” połączone z promocją zdrowego 
odżywiania. 
4)  „Dzień Roweru”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Udział w „Programie dla szkół”. 
2) Realizacja Programu „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”. 
3) Udostępnianie nauczycielom, rodzicom i uczniom hali gimnastycznej, boisk szkolnych, stołów 
tenisowych. 
4) Organizowanie „Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny  w Białymstoku 
1) Udział w programie „Trzymaj formę”. 
2) Udział w programie „Nie pal przy mnie, proszę”. 
3) Udział w „Programie dla Szkół”.   
4) Organizacja spotkań z dietetykiem. 
5) Organizacja i udział w konkursach prozdrowotnych. 
6) Organizacja cyklu zajęć z zakresu zdrowego żywienia „Między zabawą a zdrowiem”. 
7) Organizacja zdrowego śniadania. 

Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Praca uczniów w szkolnych kołach zainteresowań, np. o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 
2) Organizowanie wydarzeń o charakterze ogólnoszkolnym, promujących zdrowy styl życia,  

np. „Dzień Sportu” oraz innych. 
3) Udział uczniów w zawodach sportowych i rekreacyjnych, wycieczki edukacyjne. 
4) Współpraca z wyższymi uczelniami – udział uczniów w konferencjach, wykładach, spotkaniach 

informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez pracowników naukowych. 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną dotyczące chorób cywilizacyjnych, 

nowotworów i zdrowego trybu życia. 
2) Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień prowadzone przez terapeutów z ośrodka 

Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „ETAP” oraz Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. 

3) Prelekcje skierowane do rodziców dotyczące współczesnych uzależnień. 
4) Organizacja wycieczek z elementami turystyki np. wycieczki integracyjne do Poczopka. 
5) Realizacja tematów na lekcjach wychowania fizycznego zawartych w podstawie programowej 

związanych z profilaktyką zdrowotną. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Praca uczniów w szkolnych kołach zainteresowań, np. o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 
2) Organizowanie wydarzeń o charakterze ogólnoszkolnym, promujących zdrowy styl życia,  

np. „Dzień Sportu” oraz innych. 
3) Udział uczniów w zawodach sportowych i rekreacyjnych, wycieczki edukacyjne. 
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4) Współpraca z wyższymi uczelniami – udział uczniów w konferencjach, wykładach, spotkaniach 
informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez pracowników naukowych. 

 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
5) Udział uczniów w „Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia”. 
6) Udział uczniów w „Turnieju Pierwszej Pomocy PCK”. 
7) Udział uczniów i ich rodzin w rodzinnym mikołajkowym oraz walentynkowym turnieju piłki 

siatkowej. 
 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku 
1)   Program Edukacyjny „Podstępne WZW”. 
2)   Program Edukacyjny „Znamię! Znam je?”. 
3)   Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS. 
4)   Rekreacja rowerowa. 
5)   Zajęcia pozaszkolne z gier zespołowych ( piłka nożna). 
6)   Program Szkolny Klub Sportowy. 
7)   Działania zdrowotne (profilaktyka uzależnienia w tym zdrowia, dietetyka). 

 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowe. 
2) Realizacja programów zdrowotnych. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Edukacja prozdrowotna w ramach realizacji treści programowych poszczególnych przedmiotów. 
2) Realizacja programu własnego szkoły „Żyj zdrowo-bądź fit”: zajęcia edukacyjne, wykłady 

i spotkania z ekspertami. 
3) Edukacja prozdrowotna realizowana przez pielęgniarkę szkolną. 
4) Propagowanie zdrowego odżywiania - kiermasze ze zdrowymi przekąskami, pogadanki, plakaty, 

informacje na stronie szkoły propagujące zdrowy styl życia. 
5) Propagowanie aktywnego wypoczynku: piesze i rowerowe wędrówki, spływy kajakowe, 

organizacja „Dnia Sportu”. 
 
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
1) Organizacja „Dnia Sportu” i sportowych rozgrywek międzyklasowych. 
2) Promocja zdrowych stylów życia w ramach zajęć z wychowania fizycznego, biologii i godzin 

wychowawczych. 
3) Organizacja wycieczek rowerowych. 
4) Zajęcia integracyjne w plenerze. 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Realizacja edukacji zdrowotnej podczas procesu edukacyjnego. 
2) Szkolne akcje prozdrowotne np. zajęcia z dietetykiem, promocja zdrowego odżywiania, 

szkodliwość tytoniu i innych substancji uzależniających, profilaktyka wad cewy nerwowej itp. 
3) Szkolny „Dzień Sportu”, „Bieg Rotmistrza” organizowany dla społeczności miasta.  
4) „Dzień bezpieczeństwa w XILO” – spotkania z młodzieżą poświęcone szeroko rozumianej tematyce 

bezpieczeństwa; projekcja filmów i prezentacji. 
5) Działania pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna woda”, „Uwaga na handel ludźmi”, 

„Moje pieniądze w sieci”. 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku 
1) Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych. 
2) Pogadanki profilaktyczne z zakresu stresu i chorób psychicznych, chorób układu krążenia, wad 

postawy, higieny żywienia (niwelowania napojów energetycznych). 
3) Udział rodziców/opiekunów w zebraniach rodziców, uroczystościach szkolnych, wystawach, 

prelekcjach o charakterze profilaktycznym. 
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Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Przygotowanie uczniów i udział w „Olimpiadzie wiedzy o HIV” Urzędu Wojewódzkiego. 
2) Spotkania z wybitnymi sportowcami. 
 
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
1) Organizacja „Tygodnia Edukacji Zdrowotnej”. 
2) Organizacjęa „Tygodnia Edukacji Antynikotynowej”. 
 
Zespół Szkół Nr 15 przy UDSK w Białymstoku 
5) „My nie palimy, to nie dla nas”. 
6) „Przy mnie nie pal”. 
7) „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
8) „Bezpiecznie mówię, bezpiecznie oddycham”. 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
2) Wykonywanie przez uczniów plansz i gazetek o tematyce zdrowotnej np. zawartość cukru 

w różnych produktach spożywczych, o tematyce szkodliwości palenia tytoniu i używek itp.  
3) Realizowanie tematów dotyczących zagadnień prozdrowotnych i profilaktycznych na lekcjach 

biologii i zajęciach z wychowawcą. 
4) Zajęcia w ramach programu „Stres pod kontrolą”. 
5) Udział uczniów w akcjach proekologicznych np. „Sprzątanie świata”, itp. 

 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych (w tym sportowych). 
2) Działalność Klubu UKS „Budowlanka”. 
3) Zagadnienia dotyczące profilaktyki prozdrowotnej w ramach godzin z wychowawcą. 
4) Zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności radzenia sobie ze stresem w ramach godzin 

z wychowawcą. 
5) Organizacja rajdów rowerowych po Podlasiu. 
6) Rozgrywki sportowe podczas Dnia Geodety i Drogowca. 
7) Udział młodzieży w rywalizacji sportowej w ramach współzawodnictwa sportowego szkół. 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 
1) Program propagujący zdrowy styl życia. 
 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 
1) Udział w kołach zainteresowań: Koło Kulinarne Abrakadabra, Koło Miłośników Intarsji. 
2) Koło Miłośników Rzeźby, Koło Miłośników Pirografii, Koło Nauki Projektowania, Koło Miłośników 

Kultury i Turystyki, Koło Historyczne, Koło Wolontariatu. 
3) Organizacja „Tygodnia zdrowia”. 
4) Organizacja „Dnia bez przemocy”. 
5) Organizacja akcji „STOP uzależnieniom”. 
6) Symulacja mini firm w ramach „Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości” - sprzedaż produktów: 

ekologicznych opakowań i surówek własnoręcznie sporządzonych (przez klasy gastronomiczne), 
box-ów śniadaniowych (warzywnych) pod hasłem: „ZST zdrowo je”. 
 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) „Tydzień dla Zdrowia” - działania z obszaru profilaktyki uniwersalnej z udziałem zaproszonych 

specjalistów. 
2) Program „Stres pod kontrolą” mający na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych w życiu zawodowym i osobistym. 
3) Udział w „Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK”. 
4)  Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

im. A. Śliwki. 
5) Halowe Mistrzostwa Szkoły w pchnięciu kulą z okazji obchodów Dnia „Patrona szkoły”.  
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6) Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych CKP 
nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku z okazji obchodów „Tygodnia dla zdrowia”.  

7) Jesienny Turniej w Piłce Nożnej. 
8) Uczestniczenie w sztafecie na 100 km z okazji stulecia odzyskania niepodległości. 
9) Udział w „Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego”. 
10) Uczestnictwo w obozie szkolno wypoczynkowym PCK. 
11) Turniej Koszykówki Ulicznej „Mechaniak Streetball”. 
12) Udział w Turnieju Tenisa Stołowego Internatów i Burs Województwa Podlaskiego. 
13)  Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku 
1) Realizacja programu edukacyjnego pt. „Już teraz możesz zadbać o zdrowie swojego przyszłego 

dziecka – profilaktyka wad cewy nerwowej” -  zajęcia edukacyjne na w/w temat . 
2) Dystrybucja materiałów edukacyjnych – zakładek do książek i składanek z rolą kwasu foliowego, 

ulotek p „Jak uchronić dziecko przed wadami wrodzonymi”, „Siedem kroków przed poczęciem, 
czyli jak przygotować się do ciąży”. 

3) „Stres pod kontrolą”- program edukacyjny dla maturzystów. 
4) „Różowa wstążeczka”. 
5) „Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej”. 
6)  „ARS, czyli jak dbać o miłość? – profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. 
7) „ HIV nie wybiera- Ty możesz”. 
8) „Stop paleniu papierosów”. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
3) Wykonywanie przez uczniów plansz i gazetek o tematyce zdrowotnej np. zawartość cukru 

w różnych produktach spożywczych, o tematyce szkodliwości palenia tytoniu i używek itp.  
4) Realizowanie tematów dotyczących zagadnień prozdrowotnych i profilaktycznych na lekcjach 

biologii i zajęciach z wychowawcą. 
5) Zajęcia w ramach programu „Stres pod kontrolą”. 
6) Udział uczniów w akcjach proekologicznych np. „Sprzątanie świata”, itp.  

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Pozalekcyjne sekcje sportowe. 
2) Zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych. 
3) Zajęcia sportowe dla nauczycieli i ich rodzin oraz przyjaciół. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Realizacja programów prozdrowotnych: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal 

przy mnie, proszę”, „Bieg po zdrowie”, „Nikotyna – legalny narkotyk”. 
2) Realizacja programów i zajęć informacyjno – edukacyjnych na temat alkoholu i dopalaczy – 

„Alkohol – pomyśl, zanim będzie za późno”. 
3) Udział dziewcząt w zajęciach „Między nami kobietkami”. 
4) Realizacja programu „Wiem, że mam kota na punkcie mleka”, „Ja i moje zęby”. 
5) Edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej na zajęciach Edb, na zajęciach 

„Najważniejszy I krok”. 
6) Profilaktyka przemocy i cyberprzemocy – zajęcia we współpracy ze Strażą Miejską „Uczymy się żyć 

bez przemocy” i zajęcia z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu” . 
7) Organizacja zajęć sportowych – SKS, wycieczek rowerowych, wycieczek krajoznawczych, 

turniejów. 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) „Wspólne działanie szansą na lepszy rozwój” – cykl spotkań z rodzicami i uczniami promujących 

zdrowy styl życia. 
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Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Program „Warzywa i owoce szkolne”. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Białostocka Akademia Rodziny w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć sportowych. 
2) Organizacja wykładów: „Naturalne metody podnoszenia odporności”, „Wychowanie dzieci 

z zaburzeniami rozwoju”, „Nie krzyczę”, „Pozytywna dyscyplina Skuteczna dyscyplina bez kar 
i nagród”, „Przemoc wśród rówieśników”. 

 
MODM w Białymstoku 
4) Metabolizm cukrów w organizmie człowieka - bilans energetyczny. 
5) Metody realizacji zadań ruchowych w pracy z dziećmi w przedszkolu. 
6) Upowszechnienie programu W stronę dojrzałości do realizacji na zajęciach WDŻwR. 
7) Koordynacja ruchowa na lekcji wychowania fizycznego w szkole średniej. 
8) Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży oglądającej 

pornografię. 
9) Metody i formy pracy z uczniami na lekcji wychowania fizycznego. 
10) Zabawy i ćwiczenia w zakresie gimnastyki korekcyjnej. 
11) Planowanie lekcji wychowania fizycznego - rozkład materiału i konspekt lekcji. 
12) Aktywizowanie ucznia poprzez wprowadzanie nowych form ruchowych. 
13) Organizacja procesu dydaktycznego z wychowania fizycznego - o czym należy pamiętać. 
14) Ochrona zdrowia psychicznego - zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. 
15) Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Wykorzystanie Innowacyjnego Programu Ćwiczeń 

Rotacyjnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w celu prewencji chorób układu ruchu. 
16) Współczesne narkotyki i środki zastępcze - rozpoznawanie zachowań narkotykowych 

i dopalaczowych - w ramach pracy zespołu wychowawczego. 
 

Bursa Szkolna w Białymstoku 
4) Realizacja działań w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Bursy Szkolnej 

w Białymstoku. 
5) Realizacja działań w ramach projektu profilaktycznego „Bursa Akademią Zdrowia”. 
6) Realizacja eventu „Wodę pij zdrowo żyj”. 
7) Realizacja eventu „Dni Sportu, Zdrowia i Urody”. 
8) Promowanie aktywności młodzieży poprzez zajęcia w sali rekreacji sportowej, na boisku, na 

siłowni plenerowej, zawodach, turniejach. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku 
4) Profilaktyka uzależnień (używki, Internet). 
5) Warsztaty radzenia sobie ze stresem. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 

1)     Zimowisko w MDK. 
2)     Półkolonie letnie MDK. 
3)     Spotkanie z dietetykiem. 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 
1)  Zrealizowano programy profilaktyczne dla rodziców - „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - 

część I, część II, część III. 
2) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, programów profilaktycznych („Debata”, „Spokojnie, to 

tylko matura”, „Spokojnie, to tylko stres”, „Motywacja kluczem do sukcesu”, „Poznaj siebie zanim 
zdecydujesz”, „Twój głos, Twój skarb”) dla uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych, promujących zdrowy styl życia, profilaktykę uzależnień chemicznych  
i behawioralnych. 

3) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z uczniami obejmujących tematykę poprawnej 
komunikacji interpersonalnej, poprawnych relacji interpersonalnych zapobiegających 
wykluczaniu, pracy z agresją i asertywnym wyrażaniem złości, gniewu, niezadowolenia, 
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obejmujących tematykę zagrożenia zachorowaniem na depresję, tematykę okresu adolescencji 
itp. 

4) Powyższą problematykę uwzględniano podczas prelekcji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 
5) Podczas udzielania wsparcia terapeutycznego rodzinom i rodzicom w sytuacjach trudnych 

i kryzysowych zawsze jest realizowana tematyka związana z promowaniem zdrowego stylu życia, 
a przede wszystkim redukcji życia w chronicznym, wysokim stresie.  

6) Prowadzenie porad, konsultacji, dyżurów pracowników PP-P nr 2 w podopiecznych placówkach 
dla rodziców i nauczycieli, podczas których jest realizowane promowanie zdrowych stylów życia, 
szczególnie z uwzględnieniem dbania i prawidłowe relacje interpersonalne, które często są 
przyczyną chronicznego stresu i nieujawnianego, i nieakceptowanego społecznie. 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1)  Organizacja „Dnia dla Zdrowia”. 
2) Realizacja programu „Trzymaj Formę”. 
3) Realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego. 
4) Zajęcia promujące zdrowy styl życia. 

 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 
1) Realizacja ogólnopolskiego programu „Szkoła na widelcu”. 
2) Udział uczniów w integracyjnych zawodach sportowych. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Trzymaj Formę” – program promujący zdrowy styl życia, 
2) Organizacja aktywnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja zimowiska. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 

1)   Zajęcia kl I – III na basenie. 
2)    Realizacja zdrowego żywienia w stołówce szkolnej. 
3)    Prelekcje nt. zdrowego żywienia. 
4)    Program „Mleko, owoce i warzywa w szkole”. 
5)    Bogata oferta dodatkowych zajęć sportowych (koła sportowe z różnych dyscyplin). 
6)    Tworzenie klasy sportowej o specjalności short track. 
7)    Obozy sportowe dla klas sportowych. 

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku 
1) Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki, a od 09.2017 r. Szkolnego Programu Profilaktyczno-
Wychowawczego:  

– zajęcia edukacyjne w ramach lekcji, w tym przede wszystkim: w-f, godzin – wychowawczych, 
przyrody, biologii, 
– zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, 
– zajęcia pozalekcyjne sportowe, kulinarne (zdrowe żywienie), 
– realizacja programów profilaktycznych, 
– zmiany jadłospisu w stołówce szkolnej (zdrowe żywienie), 
– imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnych (dyskoteki, wyjazdy, „Piknik Na Jesiennej”, 
mecze towarzyskie, sparingi), 
– udział w zawodach sportowych, organizacja turniejów, 
– korzystanie z bazy sportowej do prowadzenia zajęć świetlicowych (zajęcia z piłki nożnej, 
taneczne, zabawy sportowe na sali gimnastycznej, placu zabaw, boiskach szkolnych), 
– realizacja półkolonii, „Ferie na sportowo”, 
– wyjścia na lodowisko, do „Strefy wysokich lotów”, parku linowego, itp. 
– koło turystyczno- rowerowe. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku  
1) Rozgrywki sportowe międzyklasowe. 
2) Zajęcia rekreacyjne w ramach 4 godzin wychowania fizycznego 
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– powyższe przedsięwzięcia pozwalają na kształtowanie w naszych uczniach potrzeb ruchu  
i aktywnego wypoczynku. Sprzyja to tworzeniu zdrowego stylu życia. 

3) „Tydzień Zdrowia i Aktywności Fizycznej”. 
4) Wycieczki turystyczno – krajoznawcze. 
5) Pozalekcyjne zajęcia sportowe 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1) Udział uczniów w programie „Żyj smacznie i zdrowo”. 
2) Kontynuacja programu „Żyj zdrowo” dla klas I-III i oddziałów przedszkolnych. 
3) Kontynuacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”- kl. I-III. 
4) Kontynuacja programu „Bieg po zdrowie”- kl. IV-VIII. 
5) Kontynuacja programu DEBATA, program profilaktyki alkoholowej – kl. V-VI. 
6) Kontynuacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”- kl. IV-VIII. 
7) Kontynuacja programu „Trzymaj Formę”- kl. V i VI. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia . 
2) Realizacja „Programu dla szkół”. 
3) Organizacja ogólnoszkolnej akcji prozdrowotnej „Śniadanie daje moc”. 
4) Realizacja programu „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”.  
5) Organizacja „Dni Sportu”, „Integracyjnej Olimpijki”. 
6) Organizacja i udział w zawodach sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 19  im. Mieszka I w Białymstoku 
1) Zajęcia promujące zdrowy styl życia . 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Realizacja programów prozdrowotnych. 
2) Zachęcanie do udziału w dodatkowych zajęciach, w zawodach sportowych. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Organizacja osiedlowego Festynu Prozdrowotnego „Do przodu żyj”. 
2) Organizacja turniejów rodzinnych w piłkę siatkową i w tenisa stołowego. 
3) Wyjścia z uczniami na lodowisko. 
4) Udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego” (kl. I-III). 
5) Udział w programie Szkolnych Ośrodków Sportowych. 
6) Zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych z zapasów i judo. 
7) Zorganizowanie spartakiady przedszkolaka i pierwszaka. 
8) Nauka pływania w  kl. III. 
9) Zajęcia z piłki nożnej dla klas I-III. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) „Mleko w szkole”. 
2) „Owoce i warzywa w szkole”. 
3) Innowacja pedagogiczna: „Drugie śniadanie daje moc”. 
4) „Woda w szkole”. 
5) Szkoła promująca zdrowie. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 30 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  
1) Realizacja programów „Żyj smacznie i zdrowo”, „Trzymaj formę”, „Tydzień Zdrowia”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) „Szkoła promująca zdrowie”. 
2) „Moja rodzinka  żyje zdrowo i sportowo”. 
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Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Zajęcia promujące zdrowy styl życia. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1)  Turniej BRD. 
2)  Program „Trzymaj Formę”. 
 
Szkoła Podstawowa nr 46 Specjalna w Białymstoku  
1)  Organizacja konkursów o zasięgu wojewódzkim: Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Z ekologią za 
pan brat”. 
2)  Organizacja „Dni Sportu Szkolnego”.   
3)  Międzyszkolne Zawody Sportowe „Atletyka dla każdego” połączone z promocją zdrowego 
odżywiania. 
4)  „Dzień Roweru”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1)  Organizacja turniejów i zawodów sportowych (turnieju klas I-III „Olimpijka”, ogólnopolskich  
i międzynarodowych turniejów w koszykówce dziewcząt i chłopców). 
2)  Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez bogatą ofertę zajęć sportowych  . 
3)  Realizacja programów „Produkty w Szkole”, „Trzymaj formę”, „Mamo tato wole wodę”, „Śniadanie 
daje moc”, „Lekkoatletyka dla każdego”, Program „Skaut”. 
4)  Udział w projektach „Zdrowo jem więc wiem”, „Mamy kota na punkcie mleka”, „Zdrowo jem więc 
wiem”. 
5)  Prowadzenie zajęć sportowych w ramach Szkolnych Klubów Sportowych. 
6)  Realizacja profilaktyki zdrowotnej („Nawyki żywieniowe”, „Higiena”, - pogadanki w klasach, 
pomiary masy ciała i wzrostu - obliczenie BMI, Znaczenie profilaktyki dla zachowania zdrowia jamy 
ustnej, prelekcje np. Zbilansowanie żywienie). 
7)  Organizacja konkursów między innymi Miejskiego Konkursu plastyczno- literackiego „Owoce  
i warzywa w poezji dziecięcej”, „Dobrze wiem co jem”. 
8)  Pogadanki w klasach, realizacja tematów na godzinach wychowawczych i w treści poszczególnych 
przedmiotów. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  
w Białymstoku 
1)  Udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”. 
2)  Organizacja „Tygodnia profilaktyki i promocji zdrowia”, przygotowano szereg działań pod hasłem 
„Trzymaj formę – żyj zdrowo!”. 
3)  Na godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki o zdrowym odżywianiu dzieci i młodzieży. 
4)  Uczniowie wykonali gazetki  na temat  sportu jako alternatywy dla  komputerów, smartfonów 
Internetu. 
5)  W klasach I – III zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Trzymaj formę- żyj zdrowo”. 
6)  Uczniowie zerówki wzięli udział w zajęciach logopedycznych „Gimnastyka buzi i języka”, które miały 
na celu usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz kształtowanie prawidłowego toru 
oddechowego. 
7)  Uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych brały udział w programie „Dove Self Esteem”. Celem 
zajęć było wzmocnienie pozytywnej samooceny w oparciu o zasoby dziecka i zdobycie umiejętności  
krytycznej analizy wzorców urody/piękna przedstawianej przez media. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1)  Praca uczniów w szkolnych kołach zainteresowań, np. o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 
2)  Organizowanie wydarzeń o charakterze ogólnoszkolnym, promujących zdrowy styl życia, np. „Dzień 
Sportu” oraz innych. 
3)  Udział uczniów w zawodach sportowych i rekreacyjnych, wycieczki edukacyjne. 
4)  Współpraca z wyższymi uczelniami – udział uczniów w konferencjach, wykładach, spotkaniach 
informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez pracowników naukowych. 
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną dotyczące chorób cywilizacyjnych, 

nowotworów i zdrowego trybu życia. 
2) Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień prowadzone przez terapeutów z ośrodka 

Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „ETAP” oraz Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. 

3) Prelekcje skierowane do rodziców dotyczące współczesnych uzależnień. 
4) Organizacja wycieczek z elementami turystyki. 
5) Realizacja tematów na lekcjach wychowania fizycznego zawartych w podstawie programowej 

związanych z profilaktyką zdrowotną. 
 

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Praca uczniów w szkolnych kołach zainteresowań, np. o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 
2) Organizowanie wydarzeń o charakterze ogólnoszkolnym, promujących zdrowy styl życia, np. 

„Dzień Sportu” oraz innych. 
3) Udział uczniów w zawodach sportowych i rekreacyjnych, wycieczki edukacyjne. 
4) Współpraca z wyższymi uczelniami – udział uczniów w konferencjach, wykładach, spotkaniach 

informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez pracowników naukowych. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowe. 
2) Realizacja programów zdrowotnych. 
 
VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Realizacja zajęć promujących zdrowy styl życia. 
2) Zajęcia pozalekcyjne – rozwijanie zainteresowań młodzieży. 
3) Realizacja programów prozdrowotnych. 
4) Indywidualne rozmowy z uczniami dotyczące zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia 

wolnego od używek oraz roli aktywności fizycznej w życiu człowieka. 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku: 
1) Kontynuacja realizacji edukacji zdrowotnej podczas procesu edukacyjnego oraz promowanie 

zdrowego stylu życia w działaniach ogólnoszkolnych. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Spotkania z wybitnymi sportowcami. 
2) „Dzień Promocji Zdrowia” w ZSHE. 
3) Organizacja konkursu plastyczno-fotograficznego „Żyj zdrowo”. 

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych (w tym sportowych). 
2) Zagadnienia dotyczące profilaktyki prozdrowotnej w ramach godzin z wychowawcą. 
3) Zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności radzenia sobie ze stresem w ramach godzin 

z wychowawcą. 
4) Udział młodzieży w rywalizacji sportowej w ramach współzawodnictwa sportowego szkół. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Zajęcia promujące zdrowy styl życia, m.in. z profilaktyki uzależnień. 
2) Organizacja szkolnych etapów olimpiad, m.in. Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Olimpiady 

HIV/AIDS. 
3) Promocja wśród uczniów i ich rodziców honorowego oddawania krwi i szpiku kostnego w ramach 

projektu Ministerstwa Zdrowia „Twoja krew ratuje życie". 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku: 
1) Program „Stres pod kontrolą” mający na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych w życiu zawodowym i osobistym. 
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2) „Tydzień dla Zdrowia” - działania z obszaru profilaktyki pierwszego stopnia z udziałem 
zaproszonych specjalistów. 

3) Tydzień Krwiodawstwa” - edukacja z obszaru krwiodawstwa, krwiolecznictwa, dbania o zdrowy 
tryb życia. 

4) Akcje antynikotynowe w ramach obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu”. 
5) Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc im. 

A. Śliwki. 
6) Halowe Mistrzostwa Szkoły w pchnięciu kulą z okazji obchodów dnia „Patrona szkoły”.  
7) Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych CKP 

nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku z okazji obchodów „Tygodnia dla zdrowia”.  
8) Jesienny Turniej w Piłce Nożnej. 
9) Szkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. 
10) Turniej Koszykówki Ulicznej „Mechaniak Streetball”.  
11) Turniej Tenisa Stołowego (internat), 
12) Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. 
13) Szkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Edukowanie młodzieży przez nauczycieli, specjalistów i pielęgniarkę szkolną na temat 

prowadzenia zdrowego trybu życia. 
2) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i Szkolnego Programu Promocji i 

Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku: 
1) Edukowanie młodzieży przez nauczycieli, specjalistów i pielęgniarkę szkolną na temat 

prowadzenia zdrowego trybu życia. 
2) Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i Szkolnego Programu Promocji  

i Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Działania do kontynuacji. 
 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Zajęcia promujące zdrowy styl życia. 
 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im Marii Konopnickiej w Białymstoku 
1) Zajęcia promujące zdrowy styl życia. 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Realizacja działań w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Bursy Szkolnej 

w Białymstoku. 
2) Realizacja działań w ramach projektu profilaktycznego „Bursa Akademią Zdrowia”. 
3) Realizacja eventu „Wodę pij zdrowo żyj”. 
4) Realizacja eventu „Dni Sportu, Zdrowia i Urody”. 
5) Promowanie aktywności młodzieży poprzez zajęcia w sali rekreacji sportowej, na boisku, na 

siłowni plenerowej, zawodach, turniejach. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
1) Organizacja „Dnia dla Zdrowia”. 
2) Realizacja programu „Trzymaj Formę”. 
3) Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
4) Zajęcia promujące zdrowy styl życia. 
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Programy i działania nowo utworzone 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku 
1) Poszerzenie możliwości korzystania z bazy sportowej do prowadzenia zajęć świetlicowych (zajęcia 

z piłki nożnej, taneczne, zabawy sportowe na sali gimnastycznej, placu zabaw, boiskach 
szkolnych). 

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. S. Kossak w Białymstoku 
1) Udział w projekcie budżetu obywatelskiego – Ścieżka zdrowia – plan budowy ścieżki rowerowej 

łączącej ul. Marczukowską z MRD 
2) Szkoła bez dzwonków. 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Realizacja programu „Wiem, że mam kota na punkcie mleka”, „Ja i moje zęby”. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.4 BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ W MIEŚCIE, W TYM 
BAZY SPORTOWEJ SZKÓŁ 

Programy i działania zrealizowane  

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1) Modernizacja pokoju nauczycieli wychowania fizycznego – wykonano zabudowę w formie 

antresoli, co pozwoliło lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku 
1) Zakończenie rozbudowy hali sportowej przy naszej szkole. Wyposażenie jej w odpowiedni sprzęt 

sportowy. Rozbudowa obiektów zewnętrznych: 2 boiska szkole. Oddanie do użytku nowych sal do 
ćwiczeń: taneczna, siłownia, uprawiania tenisa stołowego. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w  Białymstoku 
1) Oddana do użytku wyremontowaną małą salę gimnastyczną z finansów Budżetu Obywatelskiego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica  w Białymstoku  
1) Oddanie do użytku sali gimnastycznej przy SP26. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
1) Remont sali gimnastycznej. 
2) Remont salki do zajęć z gimnastyki korekcyjnej. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Zakup sprzętu sportowego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Doposażenie szkoły w przybory sportowe. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Doposażenie boiska szkolnego w trybuny sportowe. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Modernizacja sali gimnastycznej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Modernizacja placu zabaw. 
2) Modernizacja i oddanie do użytku hali sportowej i boiska typu orlik. 
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku: 
1) Pozytywnie rozpatrzono projekt finansowany z Budżetu Obywatelskiego na budowę siłowni 

wewnętrznej i zewnętrznej przy IV LO (osiedle Piaski). 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Bieżące doposażanie sali gimnastycznej, siłowni, boisk szkolnych w przyrządy i sprzęt sportowy. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Pozalekcyjne sekcje sportowe. 
2) Zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych. 
3) Zajęcia sportowe dla nauczycieli i ich rodzin oraz przyjaciół. 

 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Modernizacja obiektów sportowych szkoły. 
2) Konserwacja boiska ORLIK. 
3) Zakup sprzętu sportowego. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Budowa nowej hali sportowej – projekt i decyzja. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Remont szatni sportowych. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Wygranie projektu obywatelskiego dotyczącego modernizacji nawierzchni hali sportowej 

w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku: 
1) Rozpoczęcie prac nad projektem siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowania istniejącego 

pomieszczenia w budynku szkoły na siłownię wewnętrzną – projekt zostanie złożony do Budżetu 
Obywatelskiego 2021. 

 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Systematyczny zakup sprzętu sportowego. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych. 

 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku  
1) Modernizacja obiektów sportowych szkoły. 
2) Konserwacja boiska ORLIK. 
3) Zakup sprzętu sportowego. 

 
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.5. PODNOSZENIE POZIOMU KWALIFIKACJI KADRY SPORTOWEJ 

Programy i działania zrealizowane  

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku  
1) Udział trenerów w Mobilnej Akademii Młodych Orłów, Konferencja Szkoleniowa – nowoczesne 

Zajęcia SKS” w Wejherowie. 
2) Staż Trenerski w Klubie Wisła Kraków, staż trenerski Turyn, Ferrara, Bolonia. 
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Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku 
1) Dokształcanie nauczycieli pracujących w naszej szkole (szkolenia, kursy). 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 w Białymstoku 
1) Cykliczne szkolenia trenerów w ramach programów SOS, KOSM. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1) Ukończone studia podyplomowe - 4, kursy, szkolenia - 22. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku  
1) Udział w szkoleniach trenerów w piłce nożnej UEFA. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 26 im. St. Staszica  w Białymstoku  
1) Podnoszenie umiejętności nauczycieli W-F w ramach szkoleń zewnętrznych, 
2) Podnoszenie umiejętności nauczycieli w ramach WDN. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1)  Nowoczesne formy przygotowania do wysiłku fizycznego. 
2)  Nowe trendy w treningu. 
3)  Konferencje dla trenerów i nauczycieli organizowane przez Podlaską Federację Sportu i Podlaski 
Okręgowy Związek Piłki Siatkowej. 
4)  Konferencja informacyjno – szkoleniowa na temat realizacji programu SKS. 
5)  Kurs trenerski na poziomie UEFA B – piłka nożna. 
6)  Kurs instruktorski badminton. 
7)  „I love badminton” - nowatorskie metody gier i zabaw. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1)  Samodoskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego. 
2)  Korzystanie z wiedzy i umiejętności współpracowników 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1)  Udział nauczycieli w szkoleniach. 
2)  Udział w zawodach sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Coroczna organizacja konferencji metodycznej dla nauczycieli wychowania fizycznego – 

„Wykorzystanie gum Thera Band  w lekcjach wychowania fizycznego”, „Gumy Treningowe Power 
Band Mini” prowadzonym przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport. 

2) Konferencja metodyczno-szkoleniowa „Minigry siatkarskie w kształtowaniu umiejętności 
technicznych”, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Rzeszów Coaching Sport. 

3) Szkolenia i kursy nauczycieli w-f w instytucjach zewnętrznych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Ustawiczny udział w kursach i warsztatach metodycznych, szkoleniach. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Ukończenie kursu Instruktora Koszykówki. 
2) Udział nauczycieli w konferencjach szkoleniowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych – kursach doskonalących, konferencjach 

metodycznych. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Ukończenie kursu „Pilates Core” przez jednego z nauczycieli. 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku: 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych – kursach doskonalących, konferencjach 

metodycznych. 
 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Udział w szkoleniach trenerskich kadry sportowej – 5 osób. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Kursy, szkolenia. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego. 
2) Udział w szkoleniach organizowanych przez MODM. 
3) Uczestnictwo w konferencji szkoleniowej pod nazwą SKS, organizowanej przez Podlaską Federację 

Sportu. 

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli wychowania fizycznego w kursach i szkoleniach. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Konferencja z Piłki Siatkowej CoachingSport „Mini gry siatkarskie w kształtowaniu techniki”. 
2) Szkolenie Thera Band CoachingSport „Poszerzenie kompetencji zawodowych”. 
3) Współczesne formy podniesienia efektywności ćwiczeń na lekcji wf. 
4) Udział nauczycieli oraz trenerów pływania w szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym 

dyscyplinom sportowym. 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
1) Kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego organizowany przez Polski 

Związek Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu. 
2) Szkolenie: „Zarządzanie projektami w sporcie Akademia Zarządzania Sportem” – organizator 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa. 
3) Szkolenie: „Marketing związku sportowego. Social media w sporcie Akademia Zarządzania 

Sportem” - Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa. 
4) Szkolenie: „Innowacyjne mechanizmy finansowania sportu wyczynowego Akademia Zarządzania 

Sportem” - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa. 
5) Szkolenie: „Organizacja procesu dydaktycznego z wychowania fizycznego - o czym należy 

pamiętać” , org. MODM Białystok. 
 
Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Udział w kursach i szkoleniach wybranych nauczycieli wychowania fizycznego. 
 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku: 
1) Udział sekcji sportowych wraz z opiekunami w szkolnych, międzyszkolnych, miejskich 

i wojewódzkich zawodach, turniejach, olimpiadach. Szkolenia kadry w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku 
1) Doskonalenie kwalifikacji – kurs Halliwick Polska. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa  Nr 26 im. St. Staszica  w Białymstoku  
1)    Podnoszenie umiejętności nauczycieli W-F w ramach szkoleń zewnętrznych. 
2)    Podnoszenie umiejętności nauczycieli w ramach WDN. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych – kursach doskonalących, konferencjach 

metodycznych. 
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku: 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych – kursach doskonalących, konferencjach 

metodycznych. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Organizacja procesu dydaktycznego z wychowania fizycznego – o czym należy pamiętać. 
2) Programowanie zajęć wychowania fizycznego. Podstawa programowa – program – plan 

kierunkowy. 
3) Aktywizowanie ucznia poprzez wprowadzanie nowych form ruchowych. 
4) „Jak podnieść efektywność nauczania?”. 
5) Podstawy skutecznego nauczania. 
6) Metoda projektu jako forma pracy w edukacji zdalnej (i nie tylko…). 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Kursy, szkolenia. 

 
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku: 
1) Udział nauczycieli w konferencjach metodyczno-szkoleniowych. 
2) Udział kadry trenerskiej sms w corocznych ogólnopolskich konferencjach metodyczno-

szkoleniowych Polskich Związków Sportowych. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku  
1) Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego. 
2) Udział w szkoleniach organizowanych przez MODM. 
3) Uczestnictwo w konferencji szkoleniowej pod nazwą SKS, organizowanej przez Podlaską Federację 

Sportu. 
4) Samokształcenie. 
 
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli wychowania fizycznego w kursach i szkoleniach. 
 

 
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.6. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ BAZY 
SPORTOWEJ SZKÓŁ 

Programy i działania zrealizowane  

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa  nr  1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 
1) Sportowe zajęcia pozalekcyjne, SKS, program „Złota Łyżwa” nauka jazdy na łyżwach  w kl. I - III,  

udział uczniów w wielu zawodach sportowych, realizacja przy współpracy z klubem piłkarskim 
„Jagielonia Białystok” programu mającego na celu wychowanie młodego pokolenia kibiców. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku 
1)  „Trzymaj formę” – program propagujący zbilansowane odżywianie połączone z aktywnością 
społeczną. 
2)  Udział w zawodach organizowanych przez SZS i PWSZS oraz w rozgrywkach ligowych i turniejach 
sportowych. 
3)  „Mały Mistrz” - projekt, który zachęca uczniów klas I-III do aktywnego stylu życia. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1)  Jedna godzina wych-fiz w kl I – III na basenie. 
2)  Bogata oferta zajęć sportowych (koła sportowe z różnych dyscyplin). 
3)  Udział uczniów w zawodach sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku 
1)  Bogata oferta sportowych zajęć pozalekcyjnych. 
2)  Udział uczniów w zawodach sportowych na terenie miasta 
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3)  Organizacja zawodów sportowych przedszkolaków – „Olimpijka Przedszkolaków”. 
4)  Organizacja międzyszkolnego „Turnieju Badmintona”. 
5)  Współpraca za Szkołą Tańca „Paaro”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku 
1)  Realizacja zajęć w-f. 
2)  Realizacja szkolnych kół sportowych. 
3)  Realizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym (np. mecz w piłkę nożną 
z policjantami). 
4)  Poszerzenie oferty szkoły o stworzenie klasy sportowej piłki ręcznej, rozpoczynającą się w IV klasie 
SP. 
5)  Poszerzenie oferty zajęć sportowych, poprzez wynajem infrastruktury szkolnej: hali głównej, sali 
gimnastycznej, siłowni, szatni, boisk szkolnych. Wykorzystywane są do celów rekreacyjnych dla 
okolicznych mieszkańców, oraz do prowadzenia zajęć sportowych przez szkółki, kluby  
i stowarzyszenia sportowe. 
6)  Organizacja turniejów sportowych, zawodów, mitingów, spotkań ze sportowcami, itp. lub wynajem 
do tego celu obiektów sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w  Białymstoku 
1)  Cykliczny udział młodzieży w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez różne 
podmioty . 
2)  Systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt sportowy w ramach współpracy z Klubami 
Sportowymi. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku  
1)  Pozalekcyjne zajęcia sportowe. 
2)  „Tydzień Zdrowia i Aktywności Fizycznej”. 
3)  Uzupełnianie sprzętu sportowego. 
4)  Wyjścia na lodowisko miejskie. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  
w Białymstoku  
1) Organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym. 
2) Organizacja Festynu sportowo-rekreacyjnego „Z Jedenastką po zdrowie”, Spartakiady Osiedla 
Sienkiewicza „Razem Weselej”, Ogólnopolskiego Turnieju Szermierczego Szkół Sportowych  
i Integracyjnych „Pierwszy Krok Szermierczy”.  
3) Udział dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  w zawodach pływackich i lekkoatletycznych. 
4) Udział uczniów w zawodach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 
1)  Olimpijki miedzyklasowe 1-3. 
2)  Olimpijka miedzyprzedszkolna o zasięgu osiedlowym „Zdrowe, sprawne ciało-mądra główka” 
3)  Międzyklasowe rozgrywki sportowe – Mistrzostwa szkoły w biegach, Mistrzostwa szkoły  
w unihokeju, Turniej piłki halowej, Szkolny turniej w piłkę nożną, Mistrzostwa szkoły klas I-III w piłkę 
nożną, Mistrzostwa szkoły w Biegach przełajowych 
4)  „Lekkoatletyka dla każdego” – działania mające na celu propagowanie i upowszechnianie lekkiej 
atletyki. Program finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
5)  Zajęcia rozwijające zainteresowania – piłka nożna halowa dla dziewcząt i chłopców.   
6)  Zajęcia rozwijające zainteresowania – piłka ręczna  
7)  „Parafiada” – rozgrywki sportowe dzieci w młodzieży organizowane we współpracy z białostockimi 
parafiami. 
8)  „PRBS – Program rozwoju białostockiej siatkówki” – selekcja i wyszkolenie zawodników do 
rozgrywek seniorskich szczebla centralnego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1)  Współpraca szkoły z Klubem Białostockiej Akademii Siatkówki  - oddziały sportowe w szkole. 
2)  Udział uczniów w grupowych wyjściach na mecze piłki nożnej na stadion miejski. 
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3)  Udział uczniów z klas sportowych w międzyszkolnych, miejskich i wojewódzkich rozgrywkach piłki 
siatkowej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1)  Mityng Olimpiad Specjalnych w Gimnastyce. 
2)  Mityng Olimpiad Specjalnych w Judo. 
3)  Podlaski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Organizowanie „Dnia Sportu” w ramach pikniku rodzinnego w szkole. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku  
1)  Udział uczniów w zawodach sportowych. 
2)  Udział uczniów w dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 26 im. St. Staszica  w Białymstoku 
1)   Udział w programie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. 
2)   Współpraca z Klubem Sportowym Białostocka Akademia Siatkówki oraz BAS. 
3)   Realizacja programu „Skaut”. 
4)   Udział w programie Szkolny Klub Sportowy. 
 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Zawody sportowe wg kalendarza imprez Wojewódzkiego Związku Sportowego i Miejskiego 

Związku Sportowego. 
2)  „Cztery Pory Roku” - imprezy sportowe w danej porze roku. 
3)  „Dzień Sportu”. 
4)  Udział dzieci w pozaszkolnych klubach sportowych na terenie miasta. 
5)  Zajęcia na basenie. 
6)  Utworzenie klasy sportowej. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 30 im .Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku: 
1)  Organizacja Profilaktyczno- Integracyjnego Mitingu w Pływaniu o Puchar Dyrektora SP 30. 
2)  Udział uczniów w zawodach sportowych na terenie miasta, organizacja konkursów szkolnych: 
Turnieju Piłki Nożnej, Turnieju Tenisa Stołowego, Dnia Sportu i Rodziny. 
3)  Udział w Profilaktyczno-Integracyjnych Regatach w Kajakarstwie Szkół Specjalnych i Integracyjnych 
Miasta Białegostoku. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka  w Białymstoku 
1) Dodatkowe zajęcia sportowe. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białymstoku 
1) Uczestniczenie w zawodach sportowych. 
2) Udział w programie „Program dla szkół” polegającym nas pożywaniu przez uczniów mleka  
i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw. 
3) Umożliwienie rozwoju fizycznego na lekcjach wychowania fizycznego oraz sportowych zajęciach 
dodatkowych. 
4) Promowanie zdrowego trybu życia. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im Kazimierza Górskiego w Białymstoku 
1) Promowanie w szkole zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. 
2) Organizowanie zawodów sportowych w szkole. 
3) Udział uczniów w obozach sportowych letnich i zimowych. 
4) Doposażanie bazy sportowej szkoły. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku 
1) Udział młodzieży w turniejach i zawodach sportowych Udział w zawodach sportowych 
organizowanych przez PWSZS oraz BSZS. 
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2) Zawody strzeleckie. 
3) Zajęcia pozalekcyjne na strzelnicy szkolnej. 
4) Zajęcia SKS. 
5) Doposażenie bazy sportowej poprzez udział w projektach i organizowanie konferencji. 
 
Szkoła Podstawowa nr 42 im Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodna z potrzebami uczniów. 
2) Udział w programie „Trzymaj formę”. 
3) Organizacja rodzinnego „Pikniku Sportowego” 
4) Wyjścia na mecze w ramach programu „Kibicujmy razem z Jagiellonią”. 
5) Wspólne gry i zabawy sportowe podczas realizowanych wycieczek. 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 
1) Szkolenie sportowe uczniów w klubie MUKS Stoczek 45 Białystok – sekcje szachy, koszykówka, 
taekwondo ITF, lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, gry i zabawy. 
2) „Mały Mistrz” – program prowadzony przez PW SZS. 
3) „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” – program prowadzony przez PW SZS. 
4) Szkolny Klub Sportowy – program prowadzony przez PW SZS. 
5) „Klub” - – program prowadzony przez Ministerstwo Sportu. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 
1) Prowadzenie klas sportowych. 
2) Realizacja programów profilaktycznych i sportowych (Szkolne Kluby Sportowe, „Projekt Rugby Tak”, 
„Trzymaj formę”). 
3) Udział we współzawodnictwie sportowym. 
4) Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych. 
5) Organizacja imprez i festynów sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
1) Organizacja „Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego”. 
2) Organizacja „Dnia Sportu”. 
3) Pozalekcyjne zajęcia sportowe. 
4) Umożliwienie uczniom korzystania ze stołów do tenisa w czasie wolnym. 
 
Szkoła  Podstawowa Nr 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku 
1) Współpraca ze szkółką piłkarską. 
2) Współpraca ze szkółką kolarską. 
3) Doposażanie bazy sportowej. 
4) Funkcjonowanie klasy sportowej. 
5) SKS-y. 
6) Organizacja turnieju piłki nożnej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Zakup sprzętu do siłowni szkolnej. 
2) Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych. 
3) Cykliczny zakup sprzętu sportowego. 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Otwarte zajęcia z piłki siatkowej. 
2) Drużyna piłki ręcznej chłopców. 
3) Drużyna piłki koszykowej chłopców. 
4) Zakup potrzebnego sprzętu. 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych. 
2) Cykliczny zakup sprzętu sportowego. 
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IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) W szkole działają sportowe koła zainteresowań: piłka siatkowa chłopców 16 osób, koszykówka 

dziewcząt 14 osób, koszykówka chłopców 13 osób, piłka ręczna dziewcząt i chłopców razem 22, 
grupy strzeleckie,  2 koła w ramach zajęć pozalekcyjnych lekkiej atletyki w ramach SKS – 24 osoby. 
 

V Liceum Ogólnokształcące   im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku 
1) Szkolna Licealiada „Strzelecka Złota Tarcza”. 
2) Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora szkoły. 
3) Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach S.K.S z Programu MEN. 
4) Organizacja spływu kajakowego. 
5) Wewnątrz szkolny turniej w tenisie stołowym. 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Zajęcia pozalekcyjne, treningi. 
 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 
1) Działalność sekcji sportowych: piłka siatkowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców, piłka ręczna 

dziewcząt, piłka nożna, futsal, badminton, łyżwiarstwo szybkie, tenis stołowy, sporty obronne. 
2) Udział w zawodach sportowych wg kalendarza imprez sportowych szkół ponadgimnazjalnych. 
3) Organizacja „Dnia Sportu”. 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Dzień Sportu – 18 czerwca 2019 r. 
2) Bieg Rotmistrza – 18 czerwca 2019 r. 
3) Adaptacyjny program rekreacyjny skierowany do klas I na początkowych zajęciach wf – wrzesień 

2019 r. 
4) Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, aerobiku, piłki siatkowej, piłki koszykowej, biegi na orientację, 

ćwiczenia siłowe (cały rok). 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku 
1) Udział dzieci w treningach Rugby Tag, program „Lekkoatletyka dla każdego” oraz 

„Upowszechnianie kultury fizycznej”, program SKS w szkole. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Udział młodzieży w wewnątrzszkolnych rozgrywkach w tenisa stołowego. 
2) Szkolne rozgrywki w piłkę siatkową. 
3) Szkolne rozgrywki w piłkę nożną. 

 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) „Dzień Promocji Zdrowia”. 
2) „Dzień sportu Szkolnego”. 
3) Mistrzostwa ZSHE w Tenisie Stołowym. 
4) Mistrzostwa ZSHE w Siatkówce chłopców i dziewcząt. 
5) Mistrzostwa ZSHE w Futsalu. 
6) Funkcjonowanie boiska Orlik. 

 
Zespól Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 
1) Zajęcia pozalekcyjne z Futsalu dla chłopców i siatkówki dla dziewcząt. 
2) Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego „Zwyciężyć siebie”. 
 
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
1) Udział młodzieży w zajęciach sportowych pozalekcyjnych. 
2) Udział uczniów w zawodach i rozgrywkach na szczeblu miejskim, wojewódzkim ogólnopolskim 

i międzynarodowym. 
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Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Zajęcia pozalekcyjne sportowo – rekreacyjne m.in. w ramach ogólnopolskiego programu SKS. 
2) Organizacja zawodów sportowych. 

 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 
1) Licealiada w drużynowym tenisie stołowym, III miejsce chłopców. 
2) Licealiada wojewódzka w badmintonie, 7 miejsce – dziewczęta i 13 miejsce – chłopcy. 
3) Zorganizowanie (uzyskanie środków na wyżywienie) i przeprowadzenie ferii sportowych 

z udziałem młodzieży ZST Białystok, jak również osób chętnych z osiedla „Przydworcowe”. 
4) Turniej Świąteczny w siatkówkę: ZST uczniowie – ZSZ nr 5 uczniowie – ZST nauczyciele. 
5) Udział reprezentacji ZST Białystok chłopców w Licealiadzie Lekkoatletycznej (16 miejsce 

w województwie). 
6) Udział reprezentacji piłki nożnej ZST Białystok w Jesiennym turnieju piłki nożnej o Puchar 

Prezydenta Białegostoku w ZSM Białystok – IV miejsce. 
7) Udział reprezentacji ZST chłopców w Mikołajkowym turnieju siatkówki o puchar Dyrektora LO 

Politechniki Białostockiej – I miejsce. 
8) Licealiada łyżwiarstwa szybkiego szkół ponadgimnazjalnych woj. Podlaskiego - drużyna ZST 

chłopców - VIII m-ce w województwie.       
9) Udział reprezentacji piłki nożnej ZST Białystok we Wiosennym turnieju piłki nożnej o Puchar 

Prezydenta Białegostoku w ZSE Białystok - drużyna ZST - IV m-ce.   
10) Druga Liga Futsalu Szkół Ponadgimnazjalnych woj. Podlaskiego - drużyna ZST Białystok - XI m-ce. 
11) Druga Liga Siatkówki chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych woj. podlaskiego - drużyna ZST 

Białystok -III m-ce. 
12) Udział drużyny ZST chłopców w zawodach sportowo obronnych „Sprawni jak żołnierze", drużyna 

ZST - VII m-ce w województwie. 
13) 3 miejsce uczeń ZST w finale II Rundy Pucharu Polski w Bydgoszczy 17-19.05.2019 r. w konkurencji 

pistolet szybkostrzelny. 
14) 4 miejsce uczeń ZST w finale II Rundy Pucharu Polski w Bydgoszczy 17-19.05.2019 r. w konkurencji 

pistolet sportowy. 
15) 5 miejsce uczeń ZST w finale II Rundy Pucharu Polski w Bydgoszczy 17-19.05.2019 r. w konkurencji 

pistolet pneumatyczny. 
16) Udział w Zawodach „O Srebrne Muszkiety” – Drużynowo - V miejsce dziewczęta, V miejsce 

chłopcy; indywidualnie: 3 miejsce.  
17) Organizacja zawodów strzeleckich z okazji Dnia Niepodległości. 
18) I miejsce uczeń ZST w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim, Ukraina, październik 2019 r. 
19) II miejsce dwóch uczniów ZST w Międzynarodowym Bokserskim Turnieju Mikołajkowym, 

Białystok, grudzień 2019 r. 
20) III miejsce uczeń ZST w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim, Ukraina, październik 2019 r. 
21) III miejsce uczennica ZST w Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska w Boksie , Gliwice, wrzesień 

2019 r. 
22) II miejsce uczennica ZST w Międzynarodowym Bokserskim Turnieju Mikołajkowym, Białystok, 

grudzień 2019 r. 
23) III miejsce uczennica ZST w Pucharze Polski kadetek, Grudziądz, 2019 r. 
24) Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w boksie, Grudziądz, październik 2019 r. 
25) Międzynarodowy Turniej Stargard Gdański – uczniowie ZST zajęli I i II miejsce. 
26) Piknik pod hasłem „Ćwicz, na swoje siły licz”. 

 
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku 
1) Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. 
2) Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc im. 

A. Śliwki. 
3) Halowe Mistrzostwa Szkoły w pchnięciu kulą z okazji obchodów Dnia „Patrona szkoły”.  
4) Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Św. 

Józefa w Białymstoku z okazji obchodów „Tygodnia dla zdrowia”.  
5) Jesienny Turniej w Piłce Nożnej. 
6) Uczestniczenie w sztafecie na 100 km z okazji stulecia odzyskania niepodległości. 
7) Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego. 
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8) Uczestnictwo w obozie szkolno - wypoczynkowym PCK. 
9) Turniej Koszykówki Ulicznej „Mechaniak Streetball”. 
10) Turniej Tenisa Stołowego Internatów i Burs Województwa Podlaskiego. 
11) Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku 
1) Udział młodzieży w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy i inne 

instytucje. 
2) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych np. piknik i zawody wewnątrzszkolne. 
3) Wyjścia na mecze Ekstraklasy piłki nożnej. 
4) Udział młodzieży w turniejach sportowych – chłopców, rozgrywki międzyklasowe, turniej piłki 

siatkowej dziewcząt i chłopców, udział młodzieży w rozgrywkach szkolnych i i międzyklasowych 
i lokalnych piknik szkolny gry zespołowe i indywidualne. 

5) Propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego i odżywiania się. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Udział młodzieży w wewnątrzszkolnych rozgrywkach w tenisa stołowego. 
2) Szkolne rozgrywki w piłkę siatkową. 
3) Szkolne rozgrywki w piłkę nożną. 

 
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
1) Zajęcia sportowe pozalekcyjne, sekcje sportowe, turnieje, zawody. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Upowszechnianie nauki pływania, biegów przełajowych, narciarstwa, „Bieg Malinowskiego”. 
 
Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 
1) Zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Koła Sportowego. 
 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć sportowych. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Promowanie aktywności młodzieży poprzez zajęcia w sali rekreacji sportowej, na boisku, na 

siłowni plenerowej, zawodach, turniejach. 
2) Wyjścia na lodowisko, kręgle. 
 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku 
1)   Realizacja rządowego programu SKS. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku 
1) Cooperatione Italiano – wyjazdy szkoleniowe uczniom trenującym piłkę nożną. 
2) SKS – Gry i zabawy ruchowe- program MSiT. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku 
1) Jedna godzina wych-fiz w kl I – III na basenie. 
2) Bogata oferta zajęć sportowych (koła sportowe z różnych dyscyplin). 
3) Udział uczniów w zawodach sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku 
1)  Realizacja zajęć w-f. 
2)  Realizacja szkolnych kół sportowych. 
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3) Realizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym (np. mecz w piłkę nożną 
z policjantami). 
4)  Poszerzenie oferty szkoły o stworzenie klasy sportowej piłki ręcznej, rozpoczynającą się w IV klasie 
SP. 
5)  Poszerzenie oferty zajęć sportowych, poprzez wynajem infrastruktury szkolnej: hali głównej, sali 
gimnastycznej, siłowni, szatni, boisk szkolnych. Wykorzystywane są  do celów rekreacyjnych dla 
okolicznych mieszkańców oraz do prowadzenia zajęć sportowych przez szkółki, kluby  
i stowarzyszenia sportowe. 
6)  Organizacja turniejów sportowych, zawodów, mitingów, spotkań ze sportowcami, itp. lub wynajem 
do tego celu obiektów sportowych. 
7)  Kontynuacja prowadzenia klas sportowych w szkole. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
1) Program „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” - Ministerstwa Sportu i Turystyki - Projekt - 

Rugby Tag - prowadzony przez Polski Związek Rugby dla uczniów klas IV - VI. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
1)  Kontynuacja współpracy szkoły z Klubem Białostockiej Akademii Siatkówki. 
2)  Udział uczniów w grupowych wyjściach na mecze piłki nożnej na stadion miejski. 
3)  Udział uczniów z klas sportowych w międzyszkolnych, miejskich i wojewódzkich rozgrywkach piłki 
siatkowej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku 
1) Olimpijka „Wesoło i zdrowo bawimy się na sportowo”. 
2) Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. 
3) Mityng Olimpiad Specjalnych w Judo. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
1) Organizowanie Dnia Sportu w szkole. 
2) Zachęcanie do udziału w sportowych kołach zainteresowań i zawodach sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku 
1) Udział w programach promujących aktywność sportową. 
2) Organizacja rodzinnych turniejów sportowych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Klasa sportowa o profilu piłka nożna- badminton-tenis stołowy. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
1) Zajęcia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
1) Szkolenie sportowe dzieci we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce „Ośrodki Szkolenia 

Piłki Ręcznej”. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  
w Białymstoku 
1) „Lekkoatletyka dla każdego” – projekt dla klas I-III i IV-VIII finansowany ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. 
2) „Ośrodki szkolenia w piłce ręcznej” (OSPR) narodowy program rozwoju piłki ręcznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki finansowany przy wsparciu Prezydenta Miasta Białegostoku kl. VII i VIII. 
3) „SKS” – projekt realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT kl. I-III. 
4) „Gramy w ręczną” – projekt dla klas I-III narodowy program rozwoju piłki ręcznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 
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Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 
1) Cykliczny zakup sprzętu sportowego. 
2) Modernizacja bazy sportowej. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
1) Otwarte zajęcia z piłki siatkowej. 
2) Drużyna piłki ręcznej chłopców. 
3) Drużyna piłki koszykowej chłopców. 
4) Zakup potrzebnego sprzętu. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 
1) Cykliczny zakup sprzętu sportowego. 
2) Modernizacja bazy sportowej. 
 
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 
1) Program Szkolny Klub Sportowy. 
2) Dodatkowe zajęcia sportowe dla zainteresowanych uczniów. 
 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
1) Na terenie szkoły cyklicznie co roku organizowane są:  

– „Memoriał im. Patryka Jakubowskiego” w strzelectwie sportowym, 
– Rodzinny Mikołajkowy turniej piłki siatkowej dwójek,  
– Walentynkowy turniej w piłce siatkowej chłopak – dziewczyna, 
– Międzyklasowe rozgrywki w piłkę nożną chłopców,  
– Międzyszkolny turniej piłki siatkowej dziewcząt oraz chłopców, 
– Wyjścia i wyjazdy na mecze piłki nożnej,  
– Dni sportu szkolnego w ostatnim tygodniu nauki. Powyższe imprezy wspiera UKS ,,Czwórka”.  
 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
1) Zajęcia pozalekcyjne, treningi. 
 
VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 
1) Wykorzystanie istniejącego zaplecza sportowego do zajęć wychowania fizycznego. 
 
LO Nr XI im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 
1) Międzyklasowy turniej sportowy – adresowany do wszystkich klas przez cały rok i obejmujący 

wiele konkurencji sportowych. 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Sportowe zajęcia pozalekcyjne, w tym w ramach Ogólnopolskiego programu SKS. 
2) Udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych w szkole i mieście. 
 
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 
1) SKS-program Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
2) „Dzień Promocji Zdrowia”. 
3) „Dzień sportu Szkolnego”. 
4) Mistrzostwa ZSHE w Tenisie Stołowym. 
5) Mistrzostwa ZSHE w Siatkówce chłopców i dziewcząt. 
6) Mistrzostwa ZSHE w Futsalu. 
7) Funkcjonowanie boiska Orlik . 

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
1) Zajęcia pozalekcyjne sportowo – rekreacyjne m.in. w ramach ogólnopolskiego programu SKS. 
2) Organizacja zawodów sportowych. 
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku 
1) Sportowe zajęcia pozalekcyjne, w tym w ramach Ogólnopolskiego programu SKS. 
2) Udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych w szkole i mieście. 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
1) Upowszechnianie nauki pływania, biegów przełajowych, narciarstwa, Bieg Malinowskiego. 
 

POZOSTAŁE PLACÓWKI 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
1) Organizacja zajęć sportowych. 
 
Bursa Szkolna w Białymstoku 
1) Promowanie aktywności młodzieży poprzez zajęcia w Sali rekreacji sportowej, na boisku,  

na siłowni plenerowej, zawodach, turniejach. 
2) Wyjścia na lodowisko, kręgle. 
 

Programy i działania nowo utworzone 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku 
1) Klasy sportowe o profilu piłka ręczna. 
2) Poszerzona oferta zajęć sportowych prowadzonych przez szkółki, kluby i stowarzyszenia. 
3) Realizacja na szerszą skalę turniejów, zawodów, imprez sportowych, itp. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Białymstoku  
1) Utworzenie oddziału sportowego – piłka nożna. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku 
1) Klasa sportowa o profilu piłka nożna- badminton-tenis stołowy. 


