
ZAŁOGA OD ZARUSKIEGO 

KL. IV-VIII 

Uczniowie w zespole od 3 do 5 osób wspólnie realizują 4 zadania w tym 2 zadania 

obowiązkowe i 2 zadania z listy do wyboru. Szczegółowa tematyka ustalana jest 

 z Opiekunem Odznaki. 

 Kategoria ma promować kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w tym  

w szczególności przedsiębiorczości, współpracy i innowacyjności. 

Koordynatorem Odznaki jest p. Dorota Jabłońska. Wszystkie chętne grupy zgłaszają się 

najpierw do niej a potem wspólnie ustalone zostaną szczegóły,  harmonogram działań  

i  wybrany Opiekun. 

Zadania obowiązkowe: 

1. Zaplanujcie i zrealizujcie szkolny konkurs - m.in. opracujcie regulamin, przygotujcie 

pytania do eliminacji i pytania konkursowe. Po wyłonieniu zwycięzców opracujcie 

informację na stronę internetową szkoły. Temat konkursu oraz szczegóły ustalcie ze 

swoim Opiekunem Odznaki. 

2. Zaplanujcie i przeprowadźcie sondę uliczną z minimum 50 osobami na temat 

ustalony z Opiekunem Odznaki. Przygotujcie się do badań tworząc odpowiedni 

kwestionariusz, zaplanujcie sposób zbierania i sortowania zdobytych danych. 

Zadbajcie o zaprezentowanie wyników swojej sondy na stronie internetowej szkoły 

dbając o wizualną stronę prezentacji. 

Zadania do wyboru: 

1. Wolontariat - zaplanujcie i zrealizujcie formę wsparcia dla lokalnej społeczności np. 

współpraca z Fundacjami czy  pomoc dla zwierząt. Swoje działania ustalcie z 

Opiekunem Odznaki, wsparciem może posłużyć również Opiekun szkolnego 

Wolontariatu - p. Ewa Błachnio. 

2. Napiszcie własny scenariusz  i nakręćcie film. Przygotujcie odpowiedni scenariusz z 

podziałem na role, zaplanujcie scenografię. Wasz film powinien być nie krótszy niż 3 

minuty i nie dłuższy niż 10 minut. Temat ustalcie z Opiekunem Odznaki. Może to być 

np. inscenizacja lektury. Wasz film będzie zaprezentowany  innym uczniom.  

3. Opracujcie merytorycznie i przygotujcie w formie broszurki Przewodnik Nastolatka 

po Warszawie. Zadbajcie o wartościowe informacje oraz oprawę graficzną. Wasz 

przewodnik udostępnijcie innym uczniom. 

4. Przygotujcie instalację artystyczną lub wystawę. Zadbajcie o oprawę graficzną 

wystawy, zaplanujcie odpowiedni termin, zaproście gości. 

5. Zaplanujcie działania promujące zdrowe II śniadanie  w szkole. Opracujcie 

informacje o  zasadach komponowania posiłku, przygotujcie przykładowe przepisy, 

przygotujcie degustację dla wybranej klasy. Podzielcie się wiedzą z jak najszerszym 

gronem uczniów w szkole. 


