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Formularz zgłoszeniowy 

Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 

 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

„Dzieo Kota” 

 
Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera  

 
Adres szkoły/placówki  
1. miasto, gmina, powiat, ulica,  
2. telefon, 
3. e-mail, 

4. strona internetowa. 
 

62-200 Gniezno, gmina Gniezno, powiat gnieźnieoski, 
ulica Chrobrego 12; 
tel. 61 4263997 
e-mail sp5gniezno@post.pl 
www. sp5gniezno.home.pl 

Autor  
projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Katarzyna  Winiarska - n-l historii i społ., bibliotekarz, 
Renata Nawrocka - bibliotekarz 

 

 
 
1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

 
Inspiracją do projektu było duże zainteresowanie uczniów tematyką zwierząt 
domowych, obserwowane w czasie odwiedzin biblioteki szkolnej i przypadający              
w lutym Dzieo Kota. Dodatkowo autorki projektu położyły nacisk na rozwijanie 
umiejętności plastycznych i kreatywności przy wykonywaniu projektów „kocich” 
znaczków. Realizacja projektu zbiegła się w czasie z kooczącym się karnawałem, stąd 
pomysł „Kociego balu”, którego sposób przeprowadzenia bardzo się uczniom 
spodobał. Różnorodne formy i metody pracy zastosowane w czasie realizacji 
poszczególnych elementów projektu (między innymi: prelekcja- pogadanka, pokaz 
multimedialny, praca w grupach, zajęcia ruchowe i plastyczne) pozwoliły 
zainteresowad nim dużą grupę dzieci i zwrócid uwagę na rolę, jaką w życiu człowieka 
odgrywają zwierzęta. 
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2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Wynikiem realizacji projektu było poszerzenie wiedzy uczniów o kotach, ich 
zwyczajach, podkreślenie konieczności zachowania higieny w kontaktach ze 
zwierzętami. Poza tym uczniowie rozwijali swoje umiejętności plastyczne, wykonując 
projekty „kocich” znaczków pocztowych. Dodatkowo zostały przeprowadzone 
warsztaty „pocztowe”, przybliżające dzieciom historię poczty i znaczka pocztowego.  
Pozytywnym rezultatem projektu było wywołanie zainteresowania uczniów także 
losem bezdomnych zwierząt i zbiórka karmy dla kotów ze schroniska. Na 
podsumowanie  obchodów autorki projektu przygotowały wystawę wykonanych 
przez uczniów prac plastycznych (projekty znaczków) oraz zorganizowały 
międzyszkolny „Koci balik” (razem z PBP i SP 2), zawierający częśd edukacyjną 
(prelekcję weterynarza), plastyczną (plakat) i taneczno- sportową.  
 

 
 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

Projekt powstał we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną (oddział w Gnieźnie) i SP 2. 
Do przeprowadzenia zaplanowanych zadao wykorzystane zostały książki z zasobów 
bibliotecznych i prywatne nauczycieli oraz materiały plastyczne będące na 
wyposażeniu bibliotek. Poza tym nawiązana została współpraca z Pocztą Polską 
(sponsorem nagrody głównej) i czasopismem „Kocie sprawy” (sponsor nagród 
dodatkowych). Dodatkowo ze środków Rady Rodziców SP5 zakupione zostały drobne 
słodkie upominki dla uczestników konkursu plastycznego. Autorki projektu zaprosiły 
też lekarza weterynarii na spotkanie edukacyjne z uczniami (weterynarz przygotował 
własną prezentację dotyczącą kotów: ras, opieki nad kotem, zachowania higieny                   
w kontaktach ze zwierzęciem, chorób odzwierzęcych) oraz pracowniczkę Poczty 
Polskiej z Poznania na warsztaty „pocztowe”. 
 

 

 
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

 
http://sp5gniezno.home.pl 
 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

http://sp5gniezno.home.pl/

