
PROJEKTY I PROGRAMY,  

W KTÓRYCH UCZESTNICZY SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 23 im.  

GEN. SEFANA „GROTA” ROWECKIEGO  

WE WROCŁAWIU 

 „Dolnośląska Rodzina Szkół noszących imię  Armii 

Krajowej i bohaterów A.K.” 
Głównym zadaniem jest kształtowanie  postaw i wzmacnianie identyfikacji z miejscem 

pochodzenia. Prowadzone są działania rozwijającej u młodzieży zainteresowania intelektualne, 

artystyczne, sportowo-rekreacyjne i turystyczne. Młodzież uczestniczy w uroczystościach, 

świętach narodowych i patriotycznych. 

Upowszechniana jest wiedza ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, działalności Armii 

Krajowej i innych organizacji niepodległościowych walczących 

z okupantem i w okresie zniewolenia komunistycznego. 

     18 września uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w Sympozjum z okazji 75 Rocznicy 

agresji sowieckiej na Polskę.  

     26 września 2014 reprezentanci naszej szkoły -  poczet sztandarowy  uczestniczyli w 

uroczystych  obchodach pięciolecia nadania imienia A.K. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 

Prusach. 

„Młodzi Obywatele Kultury” 

Wrocławska inicjatywa edukacyjna, obejmująca projekt Młodzi Obywatele Kultury, powstała w 

związku z promocją Miasta przez uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Główną ideą 

programu jest traktowanie kultury jako wartości. 

 

„Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia” 
 

Projekt objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Zbieramy znicze na polskie 

cmentarze na Kresach. 

 

„Szkoła Promująca Zdrowie” 

„Uczeń w Formie”  

 



Dwa Programy powstałe z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMW. 

„Uczeń w formie” dotyczy profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci.  

 

„My dla Świata”  
Program  wrocławskiego Kuratorium i Stowarzyszenia „Żyj kolorowo” Dotyczy profilaktyki zagrożeń., 

edukacji prospołecznej, zwłaszcza w zakresie tolerancji szeroko pojętej. 

 

„Cool–turalnie przez świat” 
Program Fundacji Freya. Edukacja prospołeczna 

 

„Policyjna Izba Dziecka po raz pierwszy i ostatni” 
Program obejmujący działania prewencyjne, profilaktykę zagrożeń. 

 

„Nie pal przy mnie, proszę” 
Program mający na celu profilaktykę zdrowia. 

 

Szkolny „Klub Wiewiórka” 
Profilaktyka prozdrowotna 

 

„Bezpieczna droga do szkoły”  
Program Policji i Straży Miejskiej 

 

„Rowerem Bezpiecznie i Zdrowo” 

„Rowerowa Szkoła” 
Program Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej 

 

„Uwaga bezpański pies” 

Program Straży Miejskiej. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa. 

 

„Bezpieczna zabawa z psem” 
Fundacja Audiatur, TOZ. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa. 

 

„Klub Bezpiecznego Puchatka” 

Program Policji. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa. 

 

„Bezpieczne wakacje, bezpieczna podróż” 
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa. 

 

„Zdrowy przedszkolak” Profilaktyka prozdrowotna 

 

„Klub Wiewiórka” Profilaktyka prozdrowotna 

 
 



 

 

„Bez klapsa” 

Program UM m. Wrocławia. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego. 

 

„Ortograffiti” 

„Ortograffiti z Bratkiem” 
 

OPERON. Program edukacyjno-terapeutyczny 

 


