
 

 

Podsumowanie  

realizacji różnych akcji, programów i projektów  

w roku szkolnym 2017/2018 
 

 

Programy, projekty, akcje wewnątrzszkolne 

Dni Humanisty  

DZIEŃ MATURZYSTY „Wybieram przyszłość”: prezentacje uczelni wyższych, szkół pomaturalnych 

Warsztaty integracyjne dla klas pierwszych 

Warsztaty dla klas trzecich – profilaktyka stresu 

Lekcje wychowawcze dotyczące cyberprzemocy 

Przedstawienie „Święto Trzech Króli w krajach romańskich” – grupy lektoratowe hiszpańskie, francuskie i włoskie 

Tydzień Języków i Kultury Krajów Romańskich w III LO 

Roraty dla Trójki. 

"W zdrowym ciele zdrowy duch" -wyjazdy rowerowe 

Edukacja na poduchach - projekt przedmiotowy i konkurs wewnątrzszkolny 

Dzień geografii 

Dzień z Chemią 

Trójkowe Schody - finał 

nauka Poloneza i tańców integracyjnych klas III 



organizacja meczy piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach KOM 

organizacja meczy koszykówki dziewcząt i chłopców w ramach KOM 

spotkania z piłkarzami Wisły 

stworzenie grupy tanecznej i gimnastycznej 

wolontariat – organizacja grupy uczniów obsługujących imprezy biegowe na terenie Krakowa ( PZU Cracovia Maraton) 

nauka poloneza i tańców integracyjnych młodzieży z zagranicy 

Programy, projekty, akcje we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

Wyspiański wyzwala - klasy I i II we współpracy z Teatrem im J. Słowackiego 

Kino z klasą 1 e, 2h, 2g, 1f, 1b, 2b we współpracy z kinem -  Agrafka - 

Warsztaty edukacyjne w ramach Miesiąca Języka Polskiego we współpracy z Biblioteką Publiczną na os. Kalinowym 

“Przez wspólną przeszłość ku teraźniejszości” we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau 

 we współpracy z OHP 

organizacja warsztatów:      

 KLASY I: Diagnoza własnych predyspozycji zawodowych (test) , Zawody przyszłości 

KLASY II: Wolontariat, Zawody przyszłości 

KLASY III: Absolwent na rynku pracy, Projekty unijne 

Diagnoza predyspozycji zawodowych KZZ (kwestionariusz zainteresowań zawodowych) dla  czterech klas 3  trenerzy OHP 

 

we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

organizacja warsztatów: 

KLASY III – EUROPASS – papiery do kariery – ocena własnych kompetencji, przygotowanie europejskiego cv 



 we współpracy z   MIEJSKIM CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

organizacja warsztatów: 

 KLASY 1 i 2 –  Mądrze w dorosłość                 

Udział w targach edukacyjnych : Michałowice, Luborzyca, ZSE, Węgrzce Wielkie, Niepołomice,  

Projekt dla klas 2 DSD – Freientscheidung- 100 Jahre der Frauenwahlrechte in Polen, Deutschland und Österreich Wolność decyzji – 100 lat 

praw wyborczych kobiet w Niemczech, Polsce i Austrii 

Wymiana z Niemcami 

Egzamin Pilotażowy dla grup DSD 

Projekt dla grupy 3 NPL -realioznawstwo krajów niemieckojęzycznych 

Wymiana z Włochami w ramach programu rotoriańskiego 

Warsztaty językowe w Londynie 

Rok Zerowy AGH 

Wykłady Stowarzyszenia Matematyków 

Pomoc przy wymianie z Włochami w ramach projektu Interact  

Wieczorek piosenki francuskiej w „Chimerze”  

 Święto Francji na Stolarskiej org. Konsulat Francji 

Rekolekcje wielkopostne we współpracy z parafią św. Józefa i seminarium krakowskim  

Pielgrzymka Maturzystów we współpracy z parafią Ofiarowania NMP i konwentem OO. Karmelitów na Górce w Wadowicach 



Kresy –polskie ziemie wschodnie w XX wieku 

Obóz naukowy na Ukrainę z IPN, U Marszałkowskim 

Spotkanie z alumnami Ogólnopolskiej Olimpiady Społecznej 

Dzień Przedsiębiorczości w ramach współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości 

Chłopska Szkoła Biznesu:  

Spotkania z astronomią – współpraca z astronomem Aleksandrem Trębaczem: 196 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w październiku 

Współpraca z Instytutem Fizyki UJ:  spotkania środowe,  doświadczenia w I Pracowni Fizycznej  

Udział w koncertach charytatywnych  na rzecz  Fundacji Matio - 12.12.17,  28.02.18 

Projekt „Postaw na słońce” BOŚ 

Projekt „Drzewa – stan miasta” DK Norwida 

Upoluj Swoją Książkę Wydawcy książek 

Jak dobrą historię zmienić w ciekawą grę komputerową Biblioteka Miejska Kraków 

Pływalnia – Centrum COM COM ZONE  

Strzelnica – LOK  

Akcje charytatywne na rzecz: 

 

26 Finał WOŚP – opieka nad wolontariuszami z III LO -  



Małopolskie Hospicjum dla Dzieci -,  

Szlachetna Paczka  

Kiermasz zorganizowany dla absolwenta chorego na nowotwór 

Stowarzyszenie „KRESY” 

VII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera    

Akcja charytatywna Kartki świąteczne na rzecz Hospicjum św. Łazarza  

Światowy Dzień Ubogich  

Debatuj z sercem  - Śląskiego Centrum Kardiologii 

Wielka Zbiórka Książek Między innymi: MEN, MKiDN, Min. Zdrowia 

Kiermasz na rzecz wychowanków Domu Dziecka- 30.05.2018 

Akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt 

 

Akcje wewnątrzszkolne i organizowane z podmiotami zewnętrznymi pozwoliły na realizacje działań wychowawczych oraz kształtowanie postaw 

prospołecznych, obywatelskich i kulturowych uczniów. 


