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Konkurs „Jem zdrowo- żyję dłużej”.

W lutym 2018 roku w klasie 2b
odbył się konkurs „Jem zdrowo –
żyję dłużej”. Wykonane przez
dzieci prace zostały pokazane
społeczności szkolnej na gazetce
ściennej .

Miniporadnik dla rodziców uczniów
z dysleksją.
Prezent dla rodziców uczniów – bezpłatny miniporadnik do
pobrania. Czym tak naprawdę jest dysleksja? Jak ją
rozpoznać oraz jak sobie z nią radzić w domu?
Broszura zawiera najważniejsze informacje i odpowiedzi na te pytania, ale
przede wszystkim – propozycje praktycznych ćwiczeń do pracy z dzieckiem.
Broszura jest przeznaczona dla wszystkich rodziców, których dzieci mają
trudności w nauce czytania i pisania. Korzyści odniosą wszyscy. Dzieci, bo ich
praca w szkole zostanie wsparta pracą w domu, co zaowocuje lepszymi
wynikami. Rodzice, bo nie będą się czuli pozostawieni sami sobie i bezradni w
zmaganiu się z problemami szkolnymi ich dzieci. Nauczyciele, bo zyskają
świadomych sprzymierzeńców wśród rodziców, dzięki czemu działania
naprawcze będą miały spójny charakter, a ich efekty będą bardziej zauważalne
i pojawią się szybciej.

Gra szkolna „Co wiemy o zdrowiu”
23, 26 lutego oraz 1 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnej grze „Co wiemy o
zdrowiu?”, podsumowującej naszą pracę w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.
Każda klasa, podzielona na grupy, miała za zadanie odwiedzić sześć stanowisk, w których czekały na
nich różne zadania do rozwiązania. Zadania posiadały różny stopień trudności, zależny od wieku i
umiejętności uczestników.
Stanowisko 1 - rymowanka o zdrowiu.
Stanowisko 2 - zdrowe drugie śniadanie.
Stanowisko 3 - Quiz wiedzy o zdrowiu.
Stanowisko 4 - piramida zdrowego odżywiania.
Stanowisko 5 - krzyżówka o zdrowiu.
Stanowisko 6 - pierwsza pomoc.

Eksponaty z przeszłości.
Pierwszego dnia wiosny mieliśmy okazję obejrzeć niezwykłą wystawę pt. „W pokoju
mojej babci, prababci”.
W holu, na parterze szkoły uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły
zgromadzili różne przedmioty pochodzące z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku, o
których śmiało można powiedzieć „eksponaty”. Wśród starych mebli – największych
okazów – wyeksponowano niepozorne i nieznane uczniom drobiazgi, takie jak
naboje do syfonu czy kartki na żywność i na buty, paliwo, a także banknoty i
monety sprzed denominacji. Pojawiły się również dawne płyty winylowe, pocztówki
grające, kasety. Ciekawie wyglądały przedmioty
codziennego użytku: nakrycia stołowe, sztućce, odkurzacz, maszyna do szycia.
A swoją drogą to ciekawe, czy obecnie najmłodsze
pokolenie potrafiłoby, równie sprawnie jak komórką,
posłużyć się telefonem z tarczą ?
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem
zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Z piosenką przez stulecie.
Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny, 21 marca w naszej szkole odbywają się szkolne targi.
W tym roku miały one szczególny charakter, ponieważ były związane z jednym z zadań w
ramach całorocznej akcji „Dwójka dla Niepodległej”.
Przygotowany z tej okazji koncert muzyczny „Z piosenką przez stulecie” poprowadzili
panowie Robert Dziekański i Łukasz Pytlakowski. Każda klasa przygotowała jedną polską
piosenkę z wybranego przez siebie okresu. Były pieśni patriotyczne, zagrzewające do walki,
smutne, refleksyjne, ale i takie, które nazywamy biesiadnymi. Na scenie wystąpiły zespoły
rockowe i popowe. Okazało się, że nasi uczniowie obdarzeni są licznymi talentami
muzycznymi. Przedstawiciele klas grali na różnych instrumentach, czasami śpiewali soliści
lub grupy uczniów, a niekiedy całe klasy. Niesamowite były aranżacje niektórych utworów:
barwne stroje, stylizowane fryzury, rekwizyty. Kadra pedagogiczna pod batutą pana Roberta
Dziekańskiego przygotowała utwór: „Powróćmy jak za dawnych lat”. Zwrotkę zaśpiewali
panowie Robert Dziekański, Sławomir Księżycki i Łukasz Pytlakowski, a refren pozostali
nauczyciele. Chór szkolny zaprezentował specjalnie przygotowany na te okazję utwór
„Dwójka dla Niepodległej”, do którego słowa i muzykę skomponował Robert Dziekański
Usłyszeliśmy również „Piękną historię” z muzyką Roberta Dziekańskiego do słów Alicji
Woyciechowskiej.

Spotkanie z podróżującą rodziną.
W dniu 10 kwietnia i 15 maja 2018 roku klasy drugie, trzecie i
czwarte były na spotkaniu z podróżującą rodziną w Centrum
Kultury. Państwo Paweł i Joanna z dziećmi Polą i Michałem
opowiadali o swoich podróżach po świecie i pokazywali filmy,
które nakręcili. Nasi uczniowie zaciekawili się informacjami o
życiu delfinów, nosorożców, słoni, hipopotamów czy bawołów,
zadawały ciekawe pytania, odpowiadały na zagadki i zgodnie
chórem na koniec powiedziały, że chciałyby jeszcze takich
spotkań.
Włączyliśmy się również w akcję charytatywną Grodzisk Pomaga
Afryce, prowadzoną przez Salezjański Ośrodek Misyjny.

Konkurs EKOSPRINTER 2018.
Tegoroczna edycja międzyszkolnego konkursu ekologiczno –
sportowego „EKOSPRINTER 2018” odbyła się 19.04.2018r. Tradycyjnie
grodziska Szkoła Podstawowa nr 1 zaprosiła do udziału uczniów z klas
II. Uczniowie w pocie czoła walczyli w rozgrywkach sportowych:
pokonywali z puszką hokejowy tor przeszkód, wykonywali skoki w
workach, skoki z przeszkodami, starali się na czas przedostać się na
„drugi koniec foliowej rzeki”, używając do tego pustych pudełek. Po
przerwie, słodkim poczęstunku i tańcach stawili czoła zadaniom z
ekologii. Należało wykazać się wiedzą na temat zwierząt i roślin
będących pod ochroną, tajników segregacji śmieci, recyklingu,
poprawnych zachowań w lesie oraz pomysłowością „Jak dbać o nasza
planetę?”.
Nasi zawodnicy wykazali się doskonałą kondycją
fizyczną oraz wiedzą merytoryczną i zajęli zasłużone
I miejsce! Serdecznie gratulujemy!

Nie bądź zielony w temacie autyzmu – Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu.

23 marca 2018 na stronie
internetowej szkoły pojawiło się
Zaproszenie na Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu.
Organizatorem spotkania była
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Grodzisku
Mazowieckim.

Spotkanie z mistrzem – p. Luizą Złotkowską.
W marcu dzieci z klasy 2b oraz świetlicę szkolna odwiedził wspaniały gość. Była to pani Luiza
Złotkowska – sportowiec olimpijski, łyżwiarka szybka, brązowa medalistka igrzysk w Vancouver i
srebrna medalistka igrzysk w Soczi. Ponieważ blisko połowa uczniów z naszej klasy uprawia jazdę
na rolkach i łyżwach, czekaliśmy na to spotkanie z zapartym tchem. Pani Luiza opowiedziała nam o
przebiegu swojej kariery sportowej. Dowiedzieliśmy się, że aby być w dobrej formie, trenuje 2
razy dziennie, często za granicą, ale czasem również na naszej szkolnej bieżni! Na sportowy
sukces naszego gościa składają się oczywiście treningi, motywacja, ale też ścisła dieta, częste
wyjazdy i mało czasu dla siebie. Gdy na własne oczy zobaczyliśmy przyniesione przez panią Luizę
przepiękne medale olimpijskie, zrozumieliśmy, że naprawdę warto się poświęcić. Obejrzeliśmy
również film o niej jako sportowcu. Były tam fragmenty z mistrzostw, gdy zdobywała srebro i brąz.
W dalszej części spotkania mieliśmy możliwość obejrzenia łyżew mistrzyni (są czarne z różowymi
paseczkami, na jednej wyszyte jest imię Luiza, a na drugiej nazwisko Złotkowska). Pani Luiza
zgodziła się również, aby każdy z nas przymierzył jej kombinezony, w których startowała podczas
zawodów. Na zakończenie spotkania nasz gość odpowiadał na pytania dzieci i rozdawał autografy.
Niezwykła uroda talent i hart ducha pani Luizy zrobiły na nas ogromnie wrażenie. Cudowne jest to,
że mając go tak niewiele, znalazła chwilkę, aby nas odwiedzić. Trzymamy z całej siły kciuki za
dalsze sukcesy!!!

„Baron Smog”.
16 kwietnia 2018 roku Centrum Kultury zaprosiło klasy 1 i 2 z naszej szkoły
na przedstawienie przygotowane przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury
pt.: „Baron Smog”. Było to przedstawienie o tematyce ekologicznej, z
którego dzieci dowiedziały się, w zrozumiały dla nich sposób, dlaczego
należy dbać o czystość naszej planety, jak segregować śmieci i jak dbać o
środowisko i przyrodę. Zrozumiały także, jak ważny jest zdrowy styl życia,
zdrowe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu. Tytułowy bohater
przedstawienia baron Smog chciał, aby ziemia i powietrze były
zanieczyszczone. Próbował przekonać do swoich racji małą dziewczynkę
Tosię. I prawie mu się to udało. Na szczęście nad Tosią czuwała jej
ukochana lalka, która wraz z dziećmi dołożyła wszelkich starań, żeby
pokrzyżować plany złego Barona. Interaktywny spektakl ekologiczny to duża
dawka śmiechu i dobrej zabawy. Aktorzy doskonale wiedzieli, jak
przekazać ważne wiadomości w przystępny sposób.
Właśnie dlatego wszyscy chętnie uczestniczyliśmy
w przedstawieniu.

Szkoła bliżej nauki.
Od września 2017 roku nasza szkoła realizuje projekt Centrum Nauki Kopernik
„Szkoła bliżej nauki”, który ma na celu stworzenie warunków dla nauczania z
wykorzystaniem elementów metody badawczej.
Nauczyciele przyrody, matematyki i informatyki klas objętych projektem, czyli
5a, 5d i 5f uczestniczyli w szkoleniach doskonalących kompetencje zawodowe.
Szkoła została wyposażona w zestawy pudełko”Woda”, Microbit. Trwa także
kompletowanie pozostałego wyposażenia do pracowni przyrodniczej, aby
umożliwić stosowanie metody badawczej w procesie nauczania i zapewnić
wsparcie dzieciom, przyjmującym metodę w trakcie uczenia się.
Zajęcia z pudełkiem „Woda” rozpoczęła już klasa 5a. Uczniowie, pracując w
grupach, stawiają hipotezy, odkrywają prawa natury, eksperymentują, zadają
wiele ciekawych pytań. Czas spędzony na lekcjach płynie im szybko, a same
zajęcia bardzo im się podobają. Przed nami majowe wyjazdy z klasami do CNK na
warsztaty w majsterni.

Światowy Dzień Zdrowia.
„Zdrowie dla wszystkich” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, który obchodziliśmy w
naszej szkole 6 kwietnia 2018 roku. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na
najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.
Klasa 6c zaprezentowała dwa występy „Spotkanie witamin” i „Ruch to zdrowie”, przypominając
uczniom naszej szkoły, jak ważne w naszym codziennym życiu jest zdrowe odżywanie oraz
uprawianie sportu bez względu na pogodę i porę roku.
Pani Beata Nowak – Jakoniuk zapoznała dzieci z prezentacją, z której wszyscy mogli się
dowiedzieć, że m.in. w 1948 roku, czyli siedemdziesiąt lat temu, Światowy Dzień Zdrowia został
ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO – World Health Organization).
Co roku ogłaszane jest nowe hasło roku oraz temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia. W
ostatnich latach WHO proponowało następujące tematy przewodnie:
* 2015 – „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
* 2016 – „Pokonaj cukrzycę!”
* 2017 – „Depresja – porozmawiajmy o niej”
* 2018 – „Zdrowie dla wszystkich” – Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego
Publiczność zebrana na II piętrze z zaciekawieniem oglądała występy i słuchała pani prowadzącej,
a także dyskutowała o tym, co zrobić, by żyć długo i szczęśliwie.

Drugie urodziny Szachowej Dwójki.
Na początku kwietnia minęły dwa lata istnienia Szachowej Dwójki, urodziny
świętowaliśmy organizując zawody w weekend 14-15 kwietnia. Frekwencja
pozytywnie nas zaskoczyła: w czterech grupach rywalizowało w sumie aż 150
zawodników i zawodniczek. Tym samym był to jeden z większych turniejów
szachowych na Mazowszu. Ponad połowę uczestników stanowiły dzieci do 9 lat.
Najmłodszy szachista nie skończył jeszcze 5 lat.
W niedzielę o 11:50 odbyła się krótka część oficjalna z udziałem Starosty Powiatu
Grodziskiego Marka Wieżbickiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Danuty
Pokropek. Głównym punktem programu był wielki tort urodzinowy z logo Klubu i
dwiema świeczkami.

Podpisanie umowy na rozbudowę szkoły.
25 kwietnia 2018 roku podpisano umowę na rozbudowę naszej szkoły. Nowe
skrzydło o powierzchni prawie 2 tys. m2 będzie mieściło 11 sal lekcyjnych,
szatnie, toalety, pokój nauczycielski i pokój dyrekcji. Nowa część ma być oddana
w grudniu 2019 roku.
Umowa została podpisana w obecności dzieci, które wykonały program
artystyczny. Na scenie zaprezentowała się laureatka konkursu „Sopranem i
basem” Jagoda Wieczorek, a następnie uczniowie klasy 1e ze składanką polskich
utworów: „Ach, jak przyjemnie”, „Już taki jestem zimny drań”, „Umówiłem się z
nią na dziewiątą”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. burmistrz Grzegorz
Benedykciński, wiceburmistrz Tomasz Krupski, przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska, radni: Aleksandra Kapuściak i Robert Dziekański, dyrektor
Biura Oświaty UM Ewa Burzyk oraz dyrekcja i nauczyciele.
Wykonawcą rozbudowy szkoły będzie firma EURODOM
Jarosława Dąbkowskiego z siedzibą w Tłuchówku. Na
inwestycję przeznaczono ponad 6,5 mln zł.

Lekcja multimedialna „Raz, dwa trzy,
klikasz Ty! By dzieci uważały w sieci”.
Część klas edukacji wczesnoszkolnej 7.05.2018
roku było w Centrum Kultury na lekcji
multimedialnej „Raz, dwa, trzy - klikasz ty! By
dzieci uważały w sieci”. Prowadzący, na
podstawie prezentacji komputerowej, uczulał
dzieci na zagrożenia, jakie czekają na nie w
wirtualnym świecie. Zadziwiające, ale poziom
wiedzy uczniów był bardzo wysoki, gdyby
jeszcze szedł on z praktyką… Konferansjer
wskazywał na rolę rodziców, jako osób
odpowiedzialnych za bycie dziecka w sieci.

Lekcja multimedialna „Uwaga Internet!”.
W dniu 7.05.2018 roku były w Centrum Kultury na lekcji
multimedialnej „Uwaga! Internet!”. Prowadzący na
podstawie prezentacji komputerowej uczulał dzieci na
zagrożenia, jakie czekają na nie w wirtualnym świecie.
Tłumaczył, co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią
bronić, jakie szkody może wyrządzić hejter oraz jak
sprawdzić, czy informacja w sieci jest prawdziwa.
Uzupełnieniem lekcji był film „Labirynt”. 14-letni Frikke
przypadkowo natrafia na tajemniczą grę komputerową, do
której za pomocą dziwnego aparatu można przenosić
fragmenty realnego świata. W tym samym czasie dwójka
nastolatków z sąsiedztwa, Nola i Marko, z niewyjaśnionych
przyczyn zapada w śpiączkę. Frikke odkrywa, że jego
rówieśnicy zostali uwięzieni w niebezpiecznej grze i że
tylko on może im pomóc. Czy uda mu się poznać zasady
gry i czy zdoła uratować przyjaciół? Komu może zaufać
Frikke, a kto okaże się twórcą niebezpiecznej łamigłówki?
„Labirynt” to wciągająca opowieść o przyjaźni, przygodzie
i trudach dorastania.

Spotkanie z mistrzem - p. Józefem Łuszczkiem
10 maja uczniowie naszej szkoły mieli okazję na niezwykłe spotkanie z mistrzem olimpijskim –
Józefem Łuszczkiem. Jest on pierwszym Polakiem, który został mistrzem świata w biegach
narciarskich. W 1978 roku podczas mistrzostw świata w Lahti wygrał bieg na dystansie 15 km, a na
30 km był trzeci. Został wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw świata. Dwukrotnie
wystartował w igrzyskach olimpijskich. W 1980 roku na igrzyskach w Lake Placid zajął 5. miejsce
na 30 km , 6. na 15 km oraz 17. na dystansie 50 km. Na igrzyskach olimpijskich w Sarajewie cztery
lata później zajął 27. miejsce na 50 km, 36. na 15 km i 41. na 30 km. Na obydwu olimpiadach
pełnił funkcję chorążego polskiej reprezentacji.
Ponadto 36 razy zdobył mistrzostwo Polski. Wybrany najlepszym sportowcem 1978 w Polsce w
prestiżowym Plebiscycie Przeglądu Sportowego.
Spotkanie z mistrzem odbyło się w ramach „Programu dla szkół”. Pan Józef opowiadał nam o
swojej karierze sportowej, zachęcał do uprawiania sportu. W trakcie spotkania nasi uczniowie
mieli okazję na ćwiczenia z trenerem młodzieży z Zakopanego. Panowie stwierdzili, że mamy
potencjał !

Najpiękniejsze miejsca w Grodzisku Mazowieckim.
Hasło Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim na rok
szkolny 2017/18 brzmi – „Dwójka dla Niepodległej”. Rok szkolny został podzielony na
kilka mniejszych zadań do zrealizowania przez wszystkie klasy. Ostatnim z nich jest
udział w konkursie „Najpiękniejsze miejsca naszej małej ojczyzny”.
Konkurs polegał na sfotografowaniu najpiękniejszego miejsca w Grodzisku
Mazowieckim. Uczniowie samodzielnie, podczas spacerów z klasą po Grodzisku
Mazowieckim albo razem ze swoimi rodzinami fotografowali miejsca najładniejsze,
najatrakcyjniejsze albo będące zabytkami w naszym mieście. Klasy wspólnie wybierały
najlepsze zdjęcie i to jedno wysyłały do wydrukowania.
Zdjęcia nadesłanych prac ozdabiają korytarz szkolny na parterze.

Akademia Przyjaciół Pszczół.
Klasa 7a i 3b ze swoimi wychowawczyniami przystąpiły
do projektu Akademia Przyjaciół Pszczół. Wspólnie
przygotowujemy skrzynki z roślinami miododajnymi. W
naszym ogródku zagościły już: szałwia, kocimiętka,
werbena, ogórecznik i wiele innych roślin. Efekt naszej
pracy można oglądać przy schodach do budynku od
strony przedszkola.

Program profilaktyczny „Smak Życia”.
„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program
profilaktyczny którego celem jest dostarczenie młodym ludziom
podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń
wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia
ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi
produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji
scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej
interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie
dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą
i oceną ich zachowań ryzykownych. Zaletą programu jest jego
elastyczność i prostota zastosowania. Program oprócz
dostarczenia młodzieży wiedzy na temat „dopalaczy” porusza
tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych,
takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana.
Jest to program profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach
aktywizujących, który został przeprowadzony w klasach 7 i 2- ich
gimnazjum w maju i czerwcu 2018 roku.

Program „Domowi detektywi”.
Szkolny program profilaktyki uniwersalnej dla uczniów w wieku 10-12
lat oraz ich rodziców i nauczycieli ukierunkowany na zapobieganie
inicjacji alkoholowej.
Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach
ewaluacyjnych:
• opóźnia inicjacją alkoholową wśród uczniów
• wpływa na ograniczenie częstości picia alkoholu przez uczniów oraz
zmniejsza intencję uczniów dot. picia alkoholu w przyszłości
• wpływa na wzrost wiedzy uczniów na temat problemów, jakie mogą
wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież
• oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych,
potwierdzonych w wielu badaniach ewaluacyjnych
W naszej szkole odbył się w trzech klasach IV i V.

Bieg po zdrowie.
BIEG PO ZDROWIE” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej
opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z
ekspertami.
Cel programu: Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia
w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.
Założenia programu:
•
Aktywne metody
•
Przekazywanie pozytywnych wartości
•
Budowanie świadomości zdrowotnej
•
Nauka asertywności
Adresaci programu: Uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej (9-10 lat),
rodzice i nauczyciele.
Program obejmuje przeprowadzenie 6 lekcji z uczniami oraz 2 spotkań z
rodzicami.

Program edukacji stomatologicznej
„Niesamowity świat higieny jamy ustnej”.
Ogólnopolski Program edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny
jamy ustnej” został przygotowany przez Instytut Blend-a-med Oral-B! W roku
szkolnym 2017/18 uczestniczyły dzieci z klas 1 i 2.
Wiek 6-7 lat to najlepszy czas, aby pomóc dzieciom wykształcić towarzyszące im
już przez całe życie pozytywne nawyki dbania o higienę. „Niesamowity świat
higieny jamy ustnej” powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których
zdobędą niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby,
sposobów i częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów oraz przełamania
bariery regularnych wizyt stomatologicznych. Dzieci dowiedziały się jak ważne
jest dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat.

Porcja pozytywnej energii.
Program edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii” organizowany
jest przez markę Crispy Natural. Projekt realizowany jest pod
patronatem merytorycznym: Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
UP w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię Przekreślony Kłos
oraz honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Partnerem
głównym V edycji programu została znana i lubiana marka Disney,
która od wielu lat zaangażowana jest w promocję zdrowego stylu
życia poprzez zabawę i edukację.
Program Porcja Pozytywnej Energii skierowany jest do
przedszkolaków oraz uczniów klas podstawowych 1-6. Jego celem
jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków
żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców. Projekt
aktywizuje jednocześnie szkoły i przedszkola do podejmowania
tematu o znaczeniu społecznym.
Temat przewodni V edycji programu brzmi: „Warzywa i owoce
spożywam codziennie i dbam o zdrowie fizyczne”.

Aktywne przerwy.
W naszej szkole dzieci z najmłodszych klas
mają okazję aktywnie spędzać przerwy. Pod
okiem dyżurujących nauczycieli uczniowie
mogą pokonywać tory przeszkód, grać w
piłkarzyki, klasy, skakać na skakankach, w
gumę, czy w „szczura”.

Sportowe sukcesy tenisistów z klasy sportowej.
Informację z ostatnich osiągnięć :
-Szkolne Mistrzostwa Polski:
*dziewczynki z 4 klasy sportowej (Śliwka, Mirecka, Oskiera) pomimo najmłodszego wieku
wśród uczestników wywalczyły 4 miejsce wśród Szkół Podstawowych (do 6 klasy)
*chłopcy zajęli 16 miejsce grając w rezerwowym składzie, Miłosz Redzimski był w tym czasie
na Międzynarodowych zawodach, w pełnym składzie mielibyśmy szansę na wygraną
-Mistrzostwa Polski Żaków (kategoria dzieci do 4 klasy)
*Zofia Śliwka została Mistrzynią Polski Żaczek : *Milena Mirecka 9 miejsce w Polsce
*Aleksandra Oskiera 13 miejsce w Polsce
• Martyna Lis (3 ag) - brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów (rocznik 2002-2000),
była jedną z najmłodszych uczestniczek
• Nasi uczniowie wywalczyli złote medale w Igrzyskach Mazowieckich Dzieci

Akcja charytatywna.
Klasa 3 I zorganizowała w maju 2018 roku akcję charytatywną
współpracując ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi
Częstochowskiej - „Dzień Dziecka 2018 na rzecz Małych Pacjentów
Hospicjum przy ul. Krakowskiej w Częstochowie.
Do hospicjum pojechały: zabawki, artykuły szkolne, środki higieniczne,
koce, składane krzesła, gry i pieniądze uzbierane na kiermaszu
szkolnym.

Analiza ankiet ewaluacyjnych – czerwiec 2018.
Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród 82 rodziców:

- 86% rodziców twierdzi, że w szkole uważa się zdrowie i dobre samopoczucie za
ważne,
- 66% dobrze wie na czym polega praca w SZPZ,
- 78% przyznaje, że w szkole są jasno określone zasady współpracy,
- 71% ankietowanych uważa, że ich zdanie na temat życia i pracy klasy/szkoły jest
brane pod uwagę i są zachęcani do udziału w imprezach szkolnych,
- 94%% rodziców spotyka się z życzliwością dyrekcji i nauczycieli,
- 84% uzyskuje informacje o postępach dziecka, a 89% mówi pozytywnie o
udzielanej pomocy w sytuacji trudnej,
- 88% twierdzi, że ich dzieci spotykają się z życzliwością nauczycieli i pomocą w
sytuacjach trudnych,
- 78% zwraca uwagę, że ich dzieci uczą się w szkole jak dbać o zdrowie,
- 63% deklaruje, że wychowawcy konsultują tematy dotyczące zdrowia omawiane
na godzinach wychowawczych,
- 85% rodziców dobrze czuje się w szkole swojego dziecka, a 87% lubi szkołę,
- 78% rodziców poleciłoby naszą szkołę innym rodzicom, jako miejsce przyjazne
dzieciom.

Analiza ankiet Uczniów:
Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród 123 uczniów z klas I-VII:
- w 76% uczniowie uważają oni, że w naszej szkole ważną kwestią jest zdrowie i dobre samopoczucie,
- około 50% badanych uważa, że zostało dobrze zapoznanych z koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie,
- 71% uznało, że nauczyciele ustalają z nimi reguły pracy na lekcjach,
- 65% uznało ,że nauczyciele są życzliwi i pomagają w trudnościach,
- Uczniowie doceniają atmosferę panującą w szkole. Lubią to, że mogą spotykać się z przyjaciółmi, nawiązywać nowe
znajomości, wspierać się, pomagać sobie nawzajem, wspólnie bawić się na przerwach. Ważna jest dla nich wzajemna
życzliwość, jednak, jak wynika z odpowiedzi zdarza się, że spotykają się z nieuprzejmymi zachowaniami ze strony
kolegów i koleżanek,
- tylko 37% uznało, że na lekcjach różnych przedmiotów zajmują się tematami dotyczącymi zdrowia i samopoczucia, co
raczej było niezrozumieniem pytania, bo dzienniki zajęć i liczne programy prozdrowotne są potwierdzeniem
przeprowadzanych zajęć,
- 58% uczniów mówi, że zajęcia na temat zdrowia są ciekawe i zachęcają do dbania o zdrowie,
- niestety ze względu na przebudowę szkoły nie jesteśmy w stanie wychodzić na przerwy międzylekcyjne na powietrze,
- 29% uczniów przyznaje się do nieporządku i niedbałości o czystość,
- drugie śniadanie spożywają w klasie z nauczycielami tylko dzieci z klas I-III, starsi uczniowie jedzą śniadanie w czasie
przerw na korytarzu szkolnym,
- 70% czuje się bezpiecznie w szkole,
- 88% stwierdziło, że stara się być bardziej aktywnym fizycznie,
- 66% zwraca większą uwagę na to jak się odżywia,
- 86% bardziej dba o higienę osobistą,
- 65% stara się myśleć o sobie pozytywnie,
- 82% stara się w ciągu dnia znaleźć czas na odpoczynek,
- 69% stara się pokojowo rozwiązywać konflikty z koleżankami/kolegami,
- prawie 75% uczniów czuje się akceptowanych przez rówieśników w swojej klasie,

Analiza ankiet nauczycielskich:
Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród 17 nauczycieli:
- 88% badanych nauczycieli została zapoznana z koncepcją SzPZ,
- 94% badanych uznało, że w szkole uważa się, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą,
- 100% przyznało, że uwzględnia tematy dotyczące zdrowia w ramach programu przedmiotu swojego nauczania,
- 100% badanych uznało, że daje uczniom możliwość proponowania tematów o zdrowiu, które ich interesują i zajęcia te prowadzone są
metodami aktywizującymi,
- 100% nauczycieli uznało, że realizacja edukacji zdrowotnej dla uczniów jest dla nich okazją do refleksji nad własnym stylem życia i
dbałością o swoje zdrowie,
- 94% badanych ma wpływ na pracę szkoły i ich zdanie i pomysły są brane pod uwagę,
-

100% nauczycieli uznało swoje relacje z dyrekcją za dobre,
100% badanych uznało, że w potrzebie dyrekcja udziela im pomocy,
94% badanych twierdzi, że relacje między nauczycielami są dobre, 88% mówi o dobrej współpracy,
100% uznało, że może liczyć na pomoc innych nauczycieli, gdy jej potrzebują,
100% przyznało, że uczniowie traktują nauczycieli z szacunkiem i raczej przestrzegają ustalonych reguł pracy na lekcjach,

-

100% twierdzi, że relacje z uczniami i rodzicami są dobre,
88% może liczyć na pomoc rodziców, gdy tego potrzebują,
92% nauczycieli konsultuje z rodzicami tematy zajęć zdrowotnych,
94% badanych dobrze czuje się w swojej pracy i poleciłoby ja innym, jako przyjazne miejsce ,
100% lubi swoją pracę,

Po prawie dwóch latach różnych działań w okresie kandydowania do Sieci Szkół promujących Zdrowie:
- 88% badanych stara się być bardziej aktywnym fizycznie,
- 94% zwraca większą uwagę na to jak się odżywia,
- 94% zwraca większą uwagę na samobadanie i dobre relacje między bliskimi,
- 82% zwraca się o pomoc do innych, gdy ma trudny problem do rozwiązania,
- 55% nie znajduje czasu na relaks, odpoczynek,
- 94% stara się szukać pozytywów zarówno w sobie, jak i innych,
- 94% wyeliminowało jakieś zachowanie ryzykowne dla zdrowia.

Analiza ankiet pracowników niepedagogicznych:
Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród 7 pracowników szkoły:
- 83% badanych twierdzi, że w szkole zdrowie i dobre samopoczucie są ważne,
- 83% przyznaje się, że dobrze wie na czym polega praca w SzPZ,
- działania na rzecz promocji zdrowia są podejmowane dla wszystkich, nie są dedykowane
tylko pracownikom, czy rodzicom, zazwyczaj są ogólnodostępne, ale tylko 33% pracowników
z nich korzysta,
- 84% pracowników spotyka się z życzliwości dyrekcji i pomocą w sytuacjach trudnych,
- 100% doświadcza życzliwości od nauczycieli, którzy również szanują ich pracę,
- 83% mówi o życzliwości, współpracy i pomocy między pracownikami szkoły,
- 83% czuje, że uczniowie ich lubią i szanują ich pracę,
- 86% lubi pracować w szkole i dobrze się w niej czuje, tyle samo poleciłoby naszą szkołę
jako miejsce pracy,
-83% ankietowanych zwraca większą uwagę, na to co spożywa,
- 66% stara się być bardziej aktywnym fizycznie,
- 100% zwraca większą uwagę na samobadania i utrzymywanie dobrych relacji z ludźmi,
- 83% znajduje czas na relaks i odpoczynek, zwraca się do innych w sytuacjach trudnych,
- 100% pracowników stara się szukać pozytywów w sobie i innych, rozwija również swoje
umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- 83% wyeliminowało jakieś zachowanie ryzykowne

Zakończenie okresu kandydowania
W czerwcu 2018 roku zakończymy okres kandydowania do Sieci Szkół
Promujących Zdrowie.
Po analizie ankiet przygotowaliśmy sprawozdanie z podjętych w
naszej szkole działań.
Dokumentację prześlemy do koordynatora wojewódzkiego
Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Kuratorium Oświaty
w Warszawie.
Grodzisk Mazowiecki
21 czerwca 2018

