Sprawozdanie z realizacji
zadań Szkoły Promującej
Zdrowie
Marzec i kwiecień 2019

Konkurs plastyczny „Chcemy być
bezpieczni w drodze”

CELE KONKURSU:
– promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie mogą spotkać uczniów
na drodze,
– aktywizacja uczniów,
– kształtowanie postaw twórczych i kreatywności,
– prezentacja indywidualnych dokonań twórczych,
UCZESTNICY KONKURSU:
– uczniowie klas IV – VI
ZWYCIĘZCY:
I miejsce – Krzysztof z kl.4c
II miejsce – Hania z kl. 4h
III miejsce – Julia z kl. 4h

Zimowy Turniej gier i zabaw
• W dniu 16.03.2019 r odbył się
kolejny już turniej gier i zabaw o
Puchar Krówki Milanowskiej. Udział
w nim wzięły dzieci z klas 1-3
powiatu grodziskiego, w tym z
naszej szkoły. Dzieci bawiły się
ćwicząc elementy koszykówki,
rozwiązywały ciekawe quizy o
tematyce koszykarskiej. Była
również sportowa konkurencja dla
rodziców. Najlepsi otrzymali
nagrody i medale, a wszyscy
uczestnicy turnieju dostali
pamiątkowe dyplomy oraz
poczęstunek w postaci serków,
bananów i krówek, który
zasponsorowali: firma Ehrmann,
firma Czarpol, firma ZPC
Milanówek.

Szachowa dwójka
•
•
•
•

16 marca odbył się drugi turniej Szachowej Ligi Młodych
Talentów.
W sobotę 6 kwietnia odbył się kolejny turniej Szachowej Ligi
Młodych Talentów.
W weekend 13-14 kwietnia 2019 r. świętowaliśmy Trzecie
Urodziny Szachowej Dwójki.
W dniach od 26 kwietnia do 4 maja w Szczyrku zostały
rozegrane turnieje Pucharu Polski – najpierw do lat 6 i 7,
potem do lat 8. Brało w nich udział 222 dzieci, w tym pięcioro
reprezentantów Szachowej Dwójki. W klasyfikacji drużynowej
w Pucharze Polski do lat 8 wywalczyliśmy znakomite IV
miejsce w Polsce i byliśmy najlepszym klubem z Mazowsza.

Szkolenie dla uczniów „Systemy wczesnego ostrzegania
w gminie Grodzisk Mazowiecki”
29 marca 2019 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
szkoleniu: „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi”.
Przedmiotowy projekt zakłada wybudowanie 15 punktów
alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności o
zagrożeniach w gminie Grodzisk Mazowiecki składających się z
nowoczesnych syren elektronicznych wraz z urządzeniami do
włączania, sterowania, kontroli oraz monitorowania.
•

„Stop przemocy! Nie hejtuj w sieci”
• W marcu w naszej szkole przeprowadzono kampanię
profilaktyczną pod hasłem „STOP PRZEMOCY! NIE HEJTUJ
W SIECI”
• Dla uczniów klas 6-7 odbyły się zajęcia dotyczące
edukacji prawnej przeprowadzili funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
• Klasy 3-5 wzięły udział w warsztatach prowadzonych
przez p. E. Milczarek na podstawie scenariuszy Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę.
• Wychowawcy klas 8 i 3 gimn. przeprowadzili zajęcia nt.
„Bezpiecznego korzystania z sieci”
• Wychowawcy klas 1-3 przeprowadzili zajęcia nt.
„Bezpieczne korzystanie z internetu i telefonu
komórkowego”

Kampania pt. „STOP PRZEMOCY – NIE
HEJTUJ W SIECI”
Kampania odbywała się we współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, który sfinansował przeprowadzenie zajęć w klasach 3,4 i 5 a
także druk ulotek dla rodziców oraz z Komendą Powiatową Policji w
Grodzisku Mazowieckim.
Celem kampanii był wzrost bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły w
cyberprzestrzeni, wzrost wiedzy na temat zagrożeń i miejsc pomocy oraz
jak się zachować będąc świadkiem przemocy w cyberprzestrzeni
(dostrzeżenie problemu cyberprzemocy w otoczeniu rówieśniczym,
szkolnym, a także w telewizji, grach komputerowych, na portalach
społecznościowych), kształtowanie pozytywnego zachowania w
Internecie. Ważnym aspektem kampanii było również wdrażanie
młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z
Internetu.
Kampania rozpoczęła się 1 marca i będzie trwać do czerwca. Już na
początku aktywny udział wzięło w akcji 827 uczniów naszej szkoły.

Szkolenia nauczycieli

•

„Magiczny Dywan” jest interaktywnym urządzeniem
projekcyjnym spełniającym jednocześnie funkcje
podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego,
stanowiąc pomoc dydaktyczną dedykowaną do
ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem
treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z
dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, oraz
rehabilitacji osób dorosłych i starszych.
Umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny
„Magiczny Dywan” łączący wiele różnorakich środków
przekazu: obrazy, teksty, animację, muzykę, wideo,
które wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka.
Magiczny dywan wykorzystywany jako pomoc
dydaktyczna, sprawi że dzieci znacznie chętnej będą
uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Taka forma nauki
stanowi również przyjemną formę spędzania czasu
podczas przerw między lekcjami czy na świetlicy
szkolnej.

•

Interaktywną podłogę dzieci obsługują za pomocą
ruchów rak i nóg.

•

Przesiewowe badanie słuchu
20 marca odbyło się przesiewowe badanie słuchu dla uczniów klas
pierwszych.
• Zasadniczym celem tego Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń
słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.
Cele szczegółowe Programu:
•

•
•
•
•
•

objęcie badaniami całej populacji uczniów kl. I szkół podstawowych,
umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i/lub leczenia zaburzeń
słuchu u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego,
podniesienie świadomości rodziców/opiekunów, a także pracowników
oświaty na temat celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu,
upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń słuchu u
dzieci rozpoczynających naukę w szkole,
zdobycie przez personel medyczny kompetencji w zakresie organizacji
badań przesiewowych słuchu.

Szkolenia nauczycieli z EKO-TUR
•
•
•

19 marca nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu „Rozwijanie
kompetencji kluczowych ucznia zadaniem każdego nauczyciela”
Korzyści ze szkolenia

•
•
•
•
•
•

Zostaliśmy przygotowani do realizacji procesu rozwijania kompetencji kluczowych poprzez:
- Poznanie narzędzi do wstępnej i pogłębionej diagnozy szkoły
- Ustalenie i poprawnie sformułowanie celu wynikającego z przeprowadzonej diagnozy,
- Zaplanowanie działań służących realizacji wybranego celu
- Realizację i monitorowanie ujętych w planie działań
- Poznanie narzędzi do podsumowania/ ewaluacji wdrażania wybranej kompetencji kluczowej.

•

Program szkolenia

•
•
•
•

1. Istota i rodzaje kompetencji kluczowych
2. Podstawa programowa a kompetencje kluczowe.
3. Praktyczne metody kształtowania kompetencji kluczowych na zajęciach.
4. Diagnoza szkoły pod kątem kompetencji kluczowych – narzędzia do wstępnej i pogłębionej
diagnozy.

Sztuka komunikacji w szkole
• 26 marca nauczyciele wzięli udział w szkoleniu „Sztuka
komunikacji w szkole”.
• Warsztaty dotyczyły następujących pojęć:
-Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami oraz
kształtować właściwe nawyki komunikacyjne
-Najczęstsze przeszkody w procesie komunikacji.
-Teoria „czworga uszu” Schulza von Thuna.
-Metoda FUKO oraz umiejętność udzielania i przyjmowania
informacji zwrotnej.
-Analiza transakcyjna i jej zastosowanie w szkole.
Szkolenie poprowadzili pracownicy Gdańskiego
Wydawnictwa Oświatowego.

BLS + AED
•

27 marca nauczyciele uczestniczyli w kursie podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych i użycia AED:

- Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce.
- Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy.
- Ocena stanu poszkodowanego.
- Stany nagłe: atak serca, udar, zadławienie, krwotok, uraz kręgosłupa.
- Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) osób dorosłych i dzieci.
- Użycie AED – automatycznego defibrylatora.
- Pozycja bezpieczna.
- Wsparcie psychologiczne osoby poszkodowanej.
Organizatorem kursu był Instytut Szkoleń Specjalistycznych.

Dobre rady dla rodziców - Autyzm
W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu w naszej szkole pojawiło się kilka akcji.
• Pierwszą była gazetka dla uczniów porównująca
funkcjonowanie osoby z autyzmem do osoby bez
zaburzeń.
• Wychowawcy przeprowadzili zajęcia wychowawczo –
informacyjne dla uczniów, z wykorzystaniem prezentacji
i scenariuszy Fundacji Jim Autyzm help.
• Na stronie szkoły pojawił się artykuł dla rodziców
dotyczący zaburzeń autyzmu.
• W szkole 2 kwietnia wiele osób ubrało się na niebiesko,
by solidaryzować się z osobami autystycznymi i okazać
zrozumienie i tolerancję.

O autyzmie po angielsku- plakaty
DO YOU KNOW THAT APRIL 2ND IS WORLD AUTISM AWARENESS
DAY?
What will you do? Get involved! Wear blue to show your tolerance and
acceptance.
What is autism? What do you know about autism? Autism comes in all shapes
and sizes.

Exploring differences: We are all
the same, we are all different, we
should be kind to everyone.
They may not like things we think of as normal,
like lights and noise.
They may be overly emotional for reasons we
don’t understand.

Some people are just
like me and you, but
they can be very
different too.

How can you help?
BE KIND
GIVE SPACE
WAIT

They may have other
hobbies and need
routine.

Warsztaty ekologiczne

• 4 kwietnia uczniowie klasy 3 uczestniczyli w
zajęciach ekologicznych pt. „Nie wszystkie śmieci to
tylko śmieci”. Dzieci dowiedziały się czym jest
recykling, smog i jak wytwarza się kompost.
Uczniowie w ramach zajęć wykonały portfele z
niepotrzebnych opakowań po sokach i mleku.

