
wrzesień 2019-kwiecień 2020

Olimpiada “ Zwolnieni z teorii”
w Liceum Ogólnokształcącym

 im.Czesława Tańskiego 
w Puszczy Mariańskiej

fotoreportaż z realizacji





W olimpiadzie wzięło udział 76 uczniów naszej szkoły,
którzy stworzyli 12  projektów społecznych  i pracowali nad 
nimi 8 miesięcy: od września 2019r.do kwietnia 2020r.



Uczniowie realizowali projekty społeczne w ramach zajęć 
z podstaw przedsiębiorczości  i języka angielskiego



Wszystkie projekty społeczne były pomysłami  uczniów                                         
i wynikały z chęci  rozwiązania konkretnych problemów 
społecznych zaobserwowanych w otaczającej nas 
rzeczywistości



Uczyliśmy się planować nasze działania, współdziałać 
i właściwie komunikować się w grupie 



Pozyskaliśmy partnerów zewnętrznych naszych projetów: 
instytucje, firmy prywatne i rodziców



Uczyliśmy się zarabiać pieniądze i nimi gospodarować



Zorganizowaliśmy w szkole turniej piłki siatkowej dla szkół z 
terenu gminy Puszcza Mariańska w ramach projektu “Otwórz 
się na świat wraz z siatkówką”



Zorganizowaliśmy warsztaty na temat zdrowego odżywiania 
dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy



Zorganizowaliśmy warsztaty muzyczne dla uczniów 
przeszkola oraz szkoły podstawowej w ramach projektu 
“Spotkania Dzieci z Panią Muzyką”



Zorganizowaliśmy sprzedaż własnych wypieków w ramach 
akcji charytatywnej -projekt “Podaj pomocną łapę”



Zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne na temat zwierząt 
dla uczniów przedszkola-projekt “Nie jestem gorszy”



Niektóre projekty będą realizowane jeszcze przez kolejny rok 
szkolny -projekt”Toss your Hair”



Projekt “Otwórz się na świat wraz z siatkówką” 
zakwalifikował sie do finału olimpiady  



Zorganizowalśmy akcję charytatywną na rzecz bezdomnych 
zwierząt -pomoc dla schroniska w Żyrardowie
-projekt “Mój przyjaciel futrzak”-zostaliśmy finalistami 
olimpiady



Zrealizowliśmy projektu online w Internecie-warsztaty 
“Ekologicznie znaczy logicznie”-zostaliśmy finalistami 
olimpiady



Projekt “Spotkania Dzieci z Panią Muzyką-zakwalifikował się 
do finału olimpiady”-uczennice są finalistkami olimpiady.



Przeprowdziliśmy kampanie społeczne w sieci
-projekty: “Oblicza depresji”, “Z rakiem nie walczy się 
samemu”



Ukończyliśmy szkolenia zewnętrzne  i otrzymaliśmy 
międzynarodowe certyfikaty:

● Project Management Principles
● Marketing Management Principles
● Digital Skills



16 czerwca -odbędzie się oficjalne zakończenie olimpiady
nasze projekty będą walczyć o nagrody główne:

o Złote, Srebrne i   Brązowe Wilki,

które odbierzemy z rąk przedstawicieli władz państwowych     
i prezesów największych firm w Polsce.



Dołącz do nas od września i weź udział w kolejnej edycji 
olimpiady.



“Zwolnieni z teorii”

opracowała: Marzena Żuchewicz

koordynator projektu w szkole.


