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Podsumowanie V edycji projektu edukacyjno-profilaktycznego „Szkolny Tydzień 

Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień”, który był realizowany w naszej szkole w dniach 

21.11.2022r. – 25.11.2022r. 

Motto, które nam przyświecało to: „Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka, 

a życzliwość niech płynie prosto z naszych serc, każdego dnia”. 

Podczas realizacji projektu zagościła u nas niezwykle przyjazna i  życzliwa atmosfera.   

Z inicjatywy pani pedagog Anny Rybki uczniowie przygotowywali sobie niespodzianki  

i wspólnie okazywali sympatię i zrozumienie. Bowiem tolerancja i życzliwość to niezwykle 

cenne wartości zarówno w relacjach uczniowskich jak i w życiu każdego człowieka. Aby 

podkreślić ich znaczenie uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w różnych działaniach. 

Głównym celem tych działań było uzmysłowienie uczniom, że wzajemna życzliwość  

i tolerancja to początek oraz podstawa w budowaniu zaufania, a także pozytywnych relacji 

międzyludzkich. 

Przez cały tydzień społeczność szkolna integrowała się poprzez kolory ubioru w ramach akcji 

„Tolerancja jest modna!”.W modzie był kolor zielony, niebieski, żółty, czerwony oraz w 

piątek dominowały barwy jesieni. Okazało się, że 95% uczniów uznaje że tolerancja jest 

modna. 

Na drzwiach sal lekcyjnych powstała „Szkolna Aleja Życzliwości” z cytatami o tolerancji  

i życzliwości oraz życzeniami i pozdrowieniami inspirowanymi twórczością wybitnego 

pisarza Antoinea de Saint Exuperyego. 

Na uczniów czekała także „Życzliwa poczta” – kolejna sposobność do obdarowania kogoś 

miłym i serdecznym słowem, a może nawet do przeprosin. Podczas Dnia Serdeczności, 

uczniowie z klas starszych od samego rana częstowali nauczycieli, rodziców oraz swoich 

rówieśników słodkościami „z dobrym słowem”. 

Przez cały tydzień na uczniów czekało na korytarzu szkolnym „Drzewo uprzejmości” – 

miejsce, gdzie uczniowie na liściach wyciętych z kolorowego papieru mogli obdarować kogoś 

miłym i serdecznym słowem, a mogli przeprosić, czy podziękować za dobra ocenę z klasówki 

czy otrzymaną uwagę pozytywną. Z tej okazji mogli również skorzystać nauczyciele, 

umieszczając tam swoje pozdrowienia dla uczniów. 

Pani pedagog zależało na kształtowaniu i wzmacnianiu u uczniów pozytywnego poczucia 

własnej wartości, dlatego proponowała podczas realizacji projektu różne obszary aktywności. 

Odbył się konkurs plastycznydla uczniów klas I-III „Tolerancja i szacunek to dobry 

kierunek”,konkurs literackidla uczniów klas IV-VI – wiersz na temat „Tolerancja  

i przyjaźń niejedno ma imię” oraz konkurs literacki dla uczniów klas VII-VIII – 

„Dekalog Człowieka Tolerancyjnego”. Ponadto ogłoszono plebiscyt na „Najbardziej 

Sympatycznego, Tolerancyjnego, Życzliwego i Uśmiechniętego Ucznia i Nauczyciela w 

szkole”. 

130 uczniów wzięło udział w konkursie plastycznym bożonarodzeniowym GWIAZDKA, a 72 

dołączyło do akcji charytatywnej „Wylosuj Anioła”. 
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Tematyka życzliwości i tolerancji gościła również przez cały tydzień na lekcjach  

z wychowawcą. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z gazetką tematyczną oraz 

prezentacją na temat tolerancji. 

Szkolny Tydzień Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień” uświadomił społeczności szkolnej 

ważne wartości w życiu człowieka, przybliżył znaczenie tolerancji, przyjaźni, koleżeństwa  

i pomocy drugiemu człowiekowi. Mamy nadzieję, że w naszej szkole życzliwość i tolerancja 

będą gościć każdego dnia, gdyż dzięki nim życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Dziękuję uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w Tydzień Tolerancji, Życzliwości  

i Pozdrowień. Udowodniliśmy, że tolerancja jest w modzie, a każdy z nas jest swego rodzaju 

projektantem. Jeżeli będziemy używać takich materiałów jak miłość, szacunek, zrozumienie  

i akceptacja to tolerancja będzie niezmienna i ponadczasowa. 

Oto wyniki konkursów, które odbyły się podczas obchodów „Szkolnego Tygodnia Tolerancji, 

Życzliwości i Pozdrowień” 

Na poziomie klas I-III tytuł MISTRZA TOLERANCJI otrzymują: 

Oskar Szewczyk klasa Ia 

Maja Michalczyk klasa Ib 

Marcel Białowąs klasa Ib 

Tytuł v-ce mistrza tolerancji otrzymują: 

Oliwia Bargieł klasa Ia 

Jan Zaranowicz klasa Ia 

Lena Stasiak klasa Ib 

Hanna Sawicka klasa Ib 

Aleksandra Bargieł klasa IIb 

Antonina Sawicka klasa IIIa 

Na poziomie klas IV-VIII tytuł MISTRZA TOLERANCJI otrzymują: 

Julia Tomczak klasa IVa 

Maja Szewczyk klasa Va 

Maja Frontczak klasa Va 

Amelia Lewandowska klasa 7 

Tytuł v-ce mistrza tolerancji otrzymują: 

Marta Zaranowicz klasa IVa 

Alicja Stalpińska klasa IVa 
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Julia Popielas klasa Va 

Alicja Zaranowicz klasa VIIIb 

Antonina Zawadzka klasa VIIIb 

Plebiscyt na „Najbardziej sympatycznego, tolerancyjnego, życzliwego i uśmiechniętego 

ucznia w szkole’. Tytuł ten otrzymują: 

Klasy I-III 

Marcel Białowąs klasa 1b 

Jan Celejewski klasa IIb 

Klasy IV-VIII 

Pola Giejbatow klasa Va 

Maja Ciura klasa VIIIb 

Antonina Zawadzka klasa VIIIb 

Plebiscyt na „Najbardziej sympatycznego, tolerancyjnego, życzliwego i uśmiechniętego 

nauczyciela w szkole’. Tytuł ten otrzymują: 

Renata Zakowana 

Małgorzata Osińska 

Agnieszka Tomecka 

Joanna Kiełbasa 

Anna Rybka 

Konkurs plastyczny  dla uczniów klas I-III „Tolerancja i szacunek to dobry kierunek” 

I miejsce  

Maja Michalczyk klasa Ib i Jan Zaranowicz klasa Ia 

II miejsce  

Dawid Trzciński klasa Ib i Oskar Szewczyk klasa Ia 

III miejsce  

Ola Szewczyk klasa IIIa i Oliwia Bargieł klasa Ia 

Wyróżnienie otrzymują: 

Iga Bondel klasa Ib 

Marcel Białowąs klasa Ib 
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Lena Stasiak klasa Ib 

Amelia Jakubowska klasa IIIa 

Anna Krakowiak klasa IIIa 

Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI „Tolerancja i przyjaźń niejedno ma imię” 

Julia Tomczak klasa IVa 

Alicja Stalpińska klasa IVa 

Marta Zaranowicz klasa IVa 

Maja Szewczyk klasa Va 

Julia Popielas klasa Va 

Bartek Szumski klasa Va 

Maja Frontczak klasa Va 

Szymon Zawadzki klasa VIa 

Uczniowie klasy VIb 

Konkurs literacki dla uczniów klas VII-VIII „Dekalog człowieka tolerancyjnego” 

Amelia Lewandowska klasa VII 

Alicja Zaranowicz klasa VIIIb 

Antonina Zawadzka klasa VIIIb 

Bartosz Brauza klasa VIIIb 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 

Na wyróżnienie zasługują także wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w akcji 

„Tolerancja jest w modzie”. 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na apelu porządkowym podsumowującym pracę szkoły 

za I semestr roku szkolnego 2022/2023. 

Serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród za poszczególne konkursy Radzie Rodziców 

Szkoły Podstawowej oraz p. Wojciechowi Rybka właścicielowi Zakładu Stolarskiego 

WoodArt. 

Organizator i realizator projektu  

Anna Rybka 


