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WNIOSKI KOŃCOWE z ankiety 
przeprowadzonej wśród 249 uczniów 

naszej szkoły:

q 53% uczniów deklaruje, że chciałoby, 
aby szkoła przystąpiła do programu 
„Szkoła Promująca Zdrowie”. 

q Większa część uczniów nigdy nie 
wychodzi z domu bez śniadania.

q Zdecydowana większość uczniów 
zabiera drugie śniadanie do szkoły.

q 54% dzieci deklaruje chęć zmiany 
nawyków żywieniowych.

q Większość dzieci stara się spędzać 
czas aktywnie, chętnie ćwiczą na 
lekcjach w-f, uczestniczą w zajęciach 
ruchowych po lekcjach, 
przestrzegają zasad higieny i snu.

WNIOSKI KOŃCOWE z ankiety 
przeprowadzonej wśród 355 rodziców 

uczniów naszej szkoły:

q 93% ankietowanych rodziców chce, 
aby szkoła przystąpiła do programu 
„Szkoła Promująca Zdrowie”.

q 58% badanych rodziców deklaruje 
udział w spotkaniach dotyczących 
promocji zdrowia.

q Według rodziców należy podjąć 
działania przede wszystkim w 
następujących obszarach: 
aktywność i ruch, zdrowe odżywianie, 
bezpieczeństwo oraz 
przeciwdziałanie uzależnieniom.



WNIOSKI KOŃCOWE z ankiety 
przeprowadzonej wśród 49 

nauczycieli SP 2:

q 94% ankietowanych 
nauczycieli chce, aby szkoła 
przystąpiła do programu 
„Szkoła Promująca Zdrowie”.

q 70% deklaruje udział w 
spotkaniach dotyczących 
promocji zdrowia.

q Według nauczycieli należy 
podjąć działania przede 
wszystkim w następujących 
obszarach: aktywność – ruch, 
zdrowe odżywianie, 
bezpieczeństwo oraz zdrowie 
psychiczne.

WNIOSKI KOŃCOWE z ankiety 
przeprowadzonej wśród 13 

pracowników 
niepedagogicznych SP 2:

q 98% ankietowanych chce, aby 
szkoła przystąpiła do programu 
„Szkoła Promująca Zdrowie”.

q 79% deklaruje udział w 
spotkaniach dotyczących 
promocji zdrowia.

q Według pracowników szkoły 
należy podjąć działania w 
następujących obszarach: 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom, aktywność 
fizyczna, zdrowe odżywianie, 
bezpieczeństwo, higiena.



Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, 
że uzyskaliśmy 77% akceptacji 
społeczności szkolnej, czyli: uczniów, 
rodziców, nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych, by wdrożyć program 
Szkoła Promująca Zdrowie.
W związku z programem będziemy 
stwarzać warunki i działania sprzyjające: 
• dobremu samopoczuciu społeczności 

szkolnej,
• podejmowaniu działań na rzecz 

zdrowia własnego i innych.

Dlaczego jest to ważne?
• Szkoła jest miejscem, w którym spędzamy 

dość dużą część swojego życia.
• Dobre warunki, organizacja i klimat 

wpływają na rozwój, poczucie wartości i 
sukcesy życiowe.

• Szkolna edukacja zdrowotna jest 
ogromną inwestycją w zdrowie całego 
społeczeństwa.

• Uczęszczanie do szkoły i kontakty 
rówieśnicze są najlepszą formą terapii dla 
uczniów niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych.

• Wspólna edukacja pozwala 
przystosować się do życia, znaleźć swoje 
miejsce, chroni przed kalectwem 
psychospołecznym.

• Edukacja zdrowotna daje dzieciom 
możliwość nabycia kompetencji, czyli 
umiejętności, wiedzy i postaw, dzięki 
którym mogą odpowiedzialnie 
uczestniczyć w życiu społecznym.



Ankieta wykazała, że najważniejsze z punktu 
widzenia rodziców, nauczycieli i uczniów jest: 
1. Zdrowe odżywianie.
2. Bezpieczeństwo i aktywny styl życia.
3. Higiena osobista i profilaktyka uzależnień.

PRIORYTET: Kształtowanie motywacji, wiedzy i 
umiejętności zdrowego stylu życia i 
bezpieczeństwa, a także podejmowanie inicjatyw 
na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa własnego i 
innych. 

Cel główny: 
Tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu i 
bezpiecznemu stylowi życia członków 
społeczności szkolnej. Kształtowanie poprawnych 
nawyków stylu życia i warunków sprzyjających 
zdrowiu i bezpieczeństwu. 

1 rok kandydowania do sieci Szkół Promujących 
Zdrowie: Zdrowe odżywianie.
Cele do realizacji:   
1. Podniesienie świadomości dotyczącej 
konieczności spożywania pierwszego i drugiego 
śniadania.
2. Podniesienie świadomości na temat zdrowej, 
wartościowej żywności.

2 rok pracy - Bezpieczeństwo i aktywny styl życia.
Cele do realizacji:
1. Podniesienie świadomości na temat skutków 
biernego spędzania czasu, zwłaszcza przed 
komputerem, telefonem itp.
2. Propagowanie aktywności fizycznej.
3. Poprawa relacji w klasach, gdzie odnotowano 
problemy wychowawcze.

3 rok pracy - Higiena osobista i profilaktyka 
uzależnień.
Cele do realizacji:
1. Podniesienie świadomości dotyczącej dbania o 
swoje zdrowie, ciało i umysł.
2. Profilaktyka uzależnień dla uczniów i dorosłych.
3. Poznanie skutecznych metod uczenia się.



Przekazanie informacji o Misji i 
Standardach Szkoły 
Promującej Zdrowie oraz 
Planie pracy na lata 2016-
2019:
• uczniom na lekcjach 

wychowawczych, 
• rodzicom na zebraniach z 

wychowawcami.

Zapoznanie pracowników:
} pedagogicznych z 

wynikami ankiet i planem 
pracy podczas posiedzenia 
Rady Pedagogicznej

} i innych pracowników szkoły 
podczas rozmów 
indywidualnych.

Wszystkie informacje zostały umieszczone na gazetce  
na korytarzu I piętra oraz w gazetce szkolnej i na 
stronie internetowej szkoły.



} Udział uczniów klas 1-6 w 
programie „Szklanka 
mleka”. 

} W ramach programu 
uczniowie otrzymują bezpłatne 
mleko białe lub przetwory 
mleczne: kefiry naturalne, serki, 
jogurty trzy razy w tygodniu.

} Udział uczniów klas 1-3 w 
programie „Owoce i warzywa 
w szkole”. 

} Uczniowie otrzymują bezpłatne, 
gotowe do spożycia porcje 
owoców i warzyw, które 
spożywają w czasie przerw. Poza 
tym uczestniczą w  specjalnych 
zajęciach dotyczących zdrowego 
odżywiania. Celem programu jest 
trwała zmiana nawyków 
żywieniowych u dzieci oraz 
propagowanie zdrowego trybu 
życia.

W roku szkolnym 2017/18 oba 
programy zostały połączone i 
zmieniły nazwę na „Program dla 
szkół”



} W ramach programu profilaktycznego prowadzona jest 
nauka prawidłowego sposobu szczotkowania zębów, 
wyrabianie nawyków dbania o uzębienie oraz nadzorowane 
mycie zębów środkiem fluorkowym 6 razy w roku.

Udział uczniów klas 1-6 we fluoryzacji zębów. 



W ramach różnego rodzaju zajęć 
uczniowie poznają zasady 
zdrowego, higienicznego stylu życia. 
Celem zajęć jest rozpowszechnianie 
wiedzy na temat zdrowia, 
racjonalnego odżywiania i potrzeby 
aktywności oraz stosowanie zasad 
kulturalnego zachowania podczas 
spożywania posiłków.
Dzieci przygotowują sałatki, koktajle 
mleczno-owocowe, soki itp.
Dla uczniów jeżdżących  na basen, 
w wielu klasach, wprowadzono 
zakaz kupowania słodyczy na 
pływalni, a zachęcano do 
przygotowywania zdrowych 
kanapek.



Uczniowie drugiego etapu 
edukacyjnego mają możliwość 
nauki pływania i doskonalenia 
techniki pływania. W ramach zajęć 
wychowania fizycznego nasi 
uczniowie realizują 2 godziny na 
basenie „Wodnik” w Grodzisku 
Mazowieckim. 

Nauka pływania.



Olimpiada międzyszkolna to możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności sportowych 
w pływaniu, piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i 
lekkoatletyce. Celem jest promowanie zdrowego, 
aktywnego stylu życia oraz zasad fair play. 
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy osiągnęli w niej 
bardzo wysokie lokaty. Trud i zaangażowanie 
naszej reprezentacji zostały nagrodzone 
medalami, dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi. Nasi uczniowie zajęli odpowiednio 
następujące miejsca:
piłka siatkowa dziewcząt – I m
piłka siatkowa chłopców – II m
piłka nożna IV klas – V m
piłka ręczna dziewcząt – IV m
piłka ręczna chłopców – III m
lekkoatletyka dziewcząt – I m
lekkoatletyka chłopców – IV m
biegi przełajowe – I m
pływanie chłopcy – I m
pływanie sztafety dziewczęta – I m
pływanie sztafety chłopcy – II m.

Ponadto w zawodach powiatowych nasze 
siatkarki zajęły I miejsce.

Reasumując, reprezentacja sportowa naszej 
szkoły zajęła I miejsce w Grodziskiej 
Olimpiadzie Sportowej po raz kolejny z rzędu. 
Gratulujemy naszym sportowcom. Niech 
będą przykładem i inspiracją dla 
pozostałych uczniów.
16 kwietnia 2017r. na obiekcie pływalni 
„Wodnik” w Grodzisku Mazowieckim miało 
miejsce bicie rekordu 100 km na 100 lecie 
harcerstwa w Grodzisku Mazowieckim. Nasi 
uczniowie czynnie zaangażowali się w tę 
imprezę. 



Z okazji Dnia Dziecka 1.06.2017 na 
obiektach sportowych naszej szkoły 
miało miejsce otwarcie Szkolnych 
Igrzysk Sportowych. Rywalizacji  fair 
play nie było końca.
W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyła 
się uroczystość wręczenia medali oraz 
dyplomów. Warty podkreślenia jest 
fakt, że zwycięzcami są wszystkie dzieci, 
które włączyły się do rozgrywek. 
Podjęły bowiem walkę ze zmęczeniem, 
uczyły się zasad fary play, umiejętności 
godzenia się z porażką oraz radości z 
sukcesów innych. Uczniowie klas 1-3 
zmagali się w następujących 
kategoriach: skok w dal, bieg na 60m, 
100m i 200m oraz rzut do celu. Starsi 
uczniowie oprócz biegów, skoków w 
dal rywalizowali w pływaniu.



Ostatni Dzień Dziecka w naszej szkole 
wszyscy spędziliśmy bardzo aktywnie. 
Rodzice naszych uczniów przygotowali 
mnóstwo zabaw i gier wymagających 
aktywności fizycznej. Mieliśmy okazję 
zagrać w badmintona, piłkę nożną, tenisa 
ziemnego itd. Nie mogło również 
zabraknąć wszelkiego rodzaju wyścigów 
oraz uwielbianej przez naszych młodszych 
uczniów zabawy w „szczura”. Ten dzień 
mimo chłodu wyzwolił we wszystkich 
niesamowite pokłady energii i dał kolejny 
raz dowód, że „dwójka” ze sportem jest 
„za pan brat”.



Przez cały rok uczniowie wyjeżdżali na wycieczki na wieś, do gospodarstw 
agroturystycznych, zoo, Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Dzieci 
dowiadywały się tam, jak robi się ser, piecze chleb, czym karmi się 
zwierzęta w gospodarstwie. Dzieci mogły pobawić się na świeżym 
powietrzu. Bardzo podał się im np.: zjazd na siano w Badowie Górnym. 
Łącznie wycieczek przyrodniczych odbyło się 41 wycieczek 
przyrodniczych .
Drugim elementem tego zadania było napisanie relacji z takiej wycieczki, 
która będzie stanowiła rozdział książki pt. „Bliżej natury”.



Wielkim wydarzeniem w roku szkolnym 2016/2017 była organizacja „Żywej 
biblioteki” – spotkanie z ludźmi z pasją – dla całej społeczności szkolnej 
(ponad 800 uczniów). W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni hali 
sportowej – przygaszone światło, lampki na stołach, tapeta imitująca półki 
z książkami. Zaproszeni goście opowiadali o swoich pasjach. Uczniowie 
podzieleni na grupy podchodzili do wyznaczonych stanowisk, gdzie 
przeprowadzali wywiad z „żywą książką”.
W holu głównym szkoły można było obejrzeć wystawę związaną z 
piśmiennictwem.



W naszej szkole w roku szkolnym 
2016/17 funkcjonowała tzw. „Strefa 
ciszy”. Jest to miejsce, gdzie w czasie 
długich przerw uczniowie mogą w ciszy 
pograć w gry planszowe, poczytać, 
czy po prostu się pouczyć. W tym roku 
taką strefę mamy w szkolnej bibliotece, 
która została wyposażona w worki 
sako, na których uczniowie chętnie 
regenerują siły, czytają, odpoczywają. 



} Dodatkowe zajęcia sportowe 
umożliwiają uczniom 
zwiększenie aktywności 
własnej, rozwijanie swoich 
zainteresowań, pasji i talentów. 
Celem zajęć jest wyrabianie 
nawyku dbania o swoje ciało, 
zdrowie i sprawność fizyczną.

} Nauczyciele wychowania 
fizycznego proponują zajęcia z 
koszykówki. W szkole 
realizowane są bezpłatne 
zajęcia z korektywy 
realizowane przez Fundację 5 
Element. Uczniowie 
uczestniczą również w 
zajęciach organizowanych 
przez firmy zewnętrzne w 
pobliskiej Hali Sportowej -
mogą trenować judo, piłkę 
nożną, siatkówkę, łyżwiarstwo 
szybkie i jazdę na rolkach. 

Udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 



Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany 
jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów 
Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej 
diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 
Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez 
promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o 
odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Szkołą otrzymała nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych 
przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Gwarantują one szybki 
dostęp do niezbędnej w realizacji programu wiedzy, która w zwykłym programie 
nauczania obejmuje kilka różnych przedmiotów realizowanych w różnym czasie. 
W skład materiałów wchodzą: poradnik dla nauczycieli, broszura dla uczniów, 
ulotka dla rodziców oraz plakat z Talerzem Zdrowia wypracowanym przez Radę 
ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Materiały 
edukacyjne zostały przygotowane przy współpracy z wiodącymi instytucjami i 
jednostkami naukowymi, w których obszarze zainteresowania leży żywność, 
żywienie i zdrowie - Instytut Żywności i Żywienia, Zakład Medycyny Szkolnej 
Instytutu Matki i Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.



Program realizowany jest przez Zespół pedagogów „Dezyderia” Warszawa. 
Celem programu jest uczenie umiejętności nawiązywania relacji z innymi 
ludźmi, budowanie zaufania, wiary w siebie i własne możliwości, opanowanie 
umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.
PROGRAM SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CZĘŚCI:
Część I – zawiera ćwiczenia i zabawy integracyjne wzmacniające poczucie 
podmiotowości i akceptacji w grupie, a także wprowadzające pogodną 
atmosferę
Część II „Odczuwaj” – ma na celu werbalizację stanów emocjonalnych, 
podkreśla wpływ uczuć na zachowanie i rolę pozytywnego nastawienia
Część III – „Mów” – prowadzi do budowania postawy otwartości, 
zlikwidowania lęku przed mówieniem o sobie, opanowania umiejętności 
aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.
Część IV – „Ufaj” – obejmuje ćwiczenia dotyczące prawdomówności, 
dotrzymywania słowa, budowania zaufania i wiary w siebie.



W ramach spotkania klasy 1 spotykają 
się z przedstawicielami Policji, Straży 
Pożarnej, by poznać podstawowe 
zasady bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, nabywają wiedzę i 
umiejętności dotyczące zachowania 
ostrożności wobec osób obcych i 
nieznanych zwierząt. Uczniowie 
oglądają pokaz akcji ratunkowej oraz 
otrzymują pamiątkowe odblaski.
Klasy 2 uczestniczą w lekcji 
„Bezpieczna droga”, gdzie pod okiem 
policjantów nabywają praktycznych 
umiejętności przechodzenia przez 
jezdnię i bezpiecznego poruszania się 
po drogach.



Apele, gazetki lub prezentacje 
multimedialne dla klas 1-3 dotycząca 
bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii 
zimowych i wakacji. Celem akcji jest 
pokazanie niebezpieczeństw jakie mogą 
spotkać uczniów, gdy zostają sami w domu 
oraz przekazywanie prawidłowych wzorców 
zachowań.
Klasy 4-6 maja również spotkania z 
ratownikami WOPR.



} W ramach akcji przeszkoleni z 
pierwszej pomocy uczniowie 
wraz z nauczycielami i 
zaproszonymi gośćmi 
uczestniczą w 30 minutowym 
biciu rekordu w prowadzeniu 
RKO. Głównym organizatorem 
akcji jest WOŚP.

Udział w corocznym biciu Rekordu Guinnessa 
w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy 
w ramach Europejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca 16 października.



W ramach programu uczniowie 
poznają schemat udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Uczą się 
rozpoznawać niebezpieczne sytuacje, 
sprawdzać przytomność i oddech u 
osoby poszkodowanej. Ćwiczą 
wzywanie pomocy i utrwalają numery 
alarmowe. Próbują RKO na 
manekinach. Celem programu jest 
wykształcenie gotowości do 
udzielania pierwszej pomocy wśród 
najmłodszych. Program jest 
realizowany w ramach działalności 
WOŚP.
W naszej szkole mamy 6 nauczycieli, 
którzy zajmują się szkoleniem uczniów. 
W roku szkolnym 2016/17 przeszkolono 
378 dzieci z klas 2-3, w I semestrze 
2017/18 zaś 207 trzecioklasistów.



Jako szkoła uczestnicząca w 
programie Ratujemy i Uczymy Ratować  
w marcu 2017 roku wzięliśmy udział w 
plastycznym konkursie na plakat 
propagujący zasady udzielania 
pierwszej pomocy.  Nasza praca 
dotyczyła Wzywania pomocy.  
Przygotowały ja uczniowie z klasy 
drugiej.  Niestety tym razem nie 
przeszliśmy do kolejnego etapu 
konkursu.



Uczniowie przygotowując się do zdobycia Karty 
Rowerowej przechodzą kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Oprócz umiejętności 
postępowania z poszkodowanym 
nieprzytomnym, nieoddychającym, uczą się 
opatrywać rany, postępować przy złamaniu 
kończyn. Przygotowaniem do egzaminu zajmują 
się nauczyciele techniki i pielęgniarki szkolne.

Udział w zajęciach z pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla klas 4-5. 



Od 9 marca do 20 listopada 2016 r. w naszej 
szkole zbieraliśmy używane okulary korekcyjne i 
przeciwsłoneczne dla Fundacji Dzieci Afryki. 
Celem akcji było promowanie pozytywnych 
wartości i właściwych zachowań wśród uczniów 
naszej szkoły. Zbiórkę poprzedziła kampania 
informacyjna. Uczniowie odwiedzali wszystkie 
oddziały w  szkole, mówili o głównych celach 
akcji, jak również rozdawali  uczniom materiały 
informacyjne dla rodziców w formie pisemnej.  
W akcję zaangażowały się całe rodziny 
naszych uczniów. Rodzice poczuli się 
partnerami w procesie dydaktyczno-
wychowawczym organizowanym przez szkołę i 
chętnie w nim uczestniczyli. 
Zebraliśmy 178 par okularów ( 93 pary okularów 
przeciwsłonecznych, 58 korekcyjnych do bliży i 
dali oraz 27 par okularów z cylindrami), które 
pojadą do Afryki, by poprawić komfort życia 
wielu osób.



} . Udział w profilaktycznym 
badaniu wad wzroku i wad 
postawy w gabinecie 
pielęgniarek szkolnych.

} Celem badania jest 
wychwycenie wad wzroku i 
wad postawy u uczniów z 
klas 0-1, 3, 5 i 7. Podczas 
indywidualnego badania 
przez panie pielęgniarki 
uczniowie instruowani są jak 
dbać o wzrok, właściwą 
postawę ciała. Rodzice zaś 
są informowani o wykrytych 
problemach.

} Dostosowanie wysokości 
ławek do wzrostu uczniów. 

} Na początku każdego roku 
szkolnego wychowawcy 
dostosowują wysokość 
ławek do wzrostu uczniów. 
Dbają również, by dzieci z 
zaleceniami lekarskimi 
zajmowały w klasie 
właściwe miejsce. Celem 
akcji jest nauka dzieci 
nawyku przyjmowania 
prawidłowej postawy 
siedzącej w czasie zajęć lub 
odrabiania lekcji.



} Klasy 1 uczestniczą w programie 
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, 
poznają zasady bezpieczeństwa na 
drodze, w życiu codziennym, w sieci oraz 
zdają test bezpieczeństwa on-line.

} Klasy 1-3 uczestniczą w programie on-line 
„Owce w sieci”, gdzie za pomocą 
krótkich filmików poznają jak działa 
Internet i jakie niebezpieczeństwa na 
dzieci czyhają.

} Uczniowie drugiego etapu edukacyjnego 
obchodzą Dzień Bezpiecznego Internetu 
organizowany przez Fundację Dzieci 
Niczyje – Dajemy Dzieciom Siłę  
odpowiedzialną za realizację programu 
"Safer Internet" w Polsce. Celem akcji jest 
uświadomienie zagrożeń podczas 
korzystania z sieci.

Udział w akcjach promujących 
bezpieczeństwo w sieci.



} Realizacja programów 
profilaktyczno -
wychowawczych w szkole.

} Uczniowie pierwszego etapu 
edukacyjnego uczestniczą w 
programie „Przyjaciele Zippiego”. Jest 
to program, który kształtuje i rozwija 
umiejętności psychospołeczne u 
małych dzieci. Uczy różnych sposobów 
radzenia sobie z trudnościami i 
wykorzystywania nabytych 
umiejętności w codziennym życiu oraz 
doskonali relacje dzieci z innymi 
ludźmi. W szkole realizowany jest 
program „Strażnicy Uśmiechu” uczący 
jak radzić sobie z trudnościami w życiu, 
jak poprawić klimat w szkole i 
przeciwdziałać agresji. 

} Celem programu APTECZKA 
PIERWSZEJ POMOCY 
EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w 
dzieciach podstawowych 
umiejętności społecznych i 
emocjonalnych oraz 
przygotowanie do radzenia sobie z 
trudnościami. Jest potrzebna, by 
pomóc nie tylko leczyć rany duszy, 
ale by również odzyskać dobry 
humor, nadzieję i nabywać 
odporność psychiczną.

} Za realizację programów odpowiedzialni są 
pedagog szkolny, socjoterapeuta i 
przeszkoleni nauczyciele.



W październiku 2016 roku uczniowie klas VI wzięli udział w 
programie profilaktycznym „Saper” – jak rozminować 
agresję w szkole podstawowej. 
Celem 19-godzinnego programu jest rozbudzenie u 
odbiorców świadomości odpowiedzialności za własne 
działania, a także zwiększenie umiejętności radzenia sobie z 
własną złością oraz z przejawami agresji. Zajęcia, często 
przybierające formę poważnej zabawy, zostały oparte na 
fabule opowiadania „Agresja”. Uczniowie przechodzą 
szkolenie w szkole saperów zakończone złożeniem podpisu 
na deklaracji pokojowej. Otrzymują także świadectwa 
ukończenia szkoły saperów. 



W czerwcu 2017 roku uczniowie klas IV mieli zajęcia z przedstawicielami 
Powiatowej Komendy Policji w Grodzisku Mazowieckim dotyczące 
„Bezpiecznego korzystania ze środków teleinformatycznych”.
Internet może dać nam wiele dobrego - jeśli umiemy się nim posłużyć. 
Niezależnie od swojego wieku należy pamiętać, że w sieci nie jesteśmy 
anonimowi. Wszystko co piszemy i publikujemy zostaje w niej na długi 
czas. Dlatego zamieszczane wszelkich informacji,  powinno być przez 
nas przemyślane. Komentarze, które pozostawiamy na odwiedzanych 
stronach, powinny dobrze o nas świadczyć. Tak jak w życiu codziennym 
– powinniśmy odnosić się do innych z szacunkiem, bez wyzwisk czy 
zastraszania.



Ogólnopolska kampania społeczna „Uwaga Nadwaga!”, której 
organizatorem jest sieć Centrów Dietetycznych Natur house zagościła w 
naszej szkole. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej 
właściwych nawyków żywieniowych i ich wpływu na nasze zdrowie.
W listopadzie 2016 roku odbyły się bezpłatne warsztaty dla dzieci klas IV, a  
w  grudniu 2017 roku prelekcja dla rodziców podczas dnia otwartego .
Dzięki wiedzy i doświadczeniu dietetycy nie tylko pomagają schudnąć, ale 
oferują również wsparcie w rozwiązaniu wielu innych problemów i 
dolegliwości, które mogą mieć związek z niewłaściwym sposobem 
odżywiania.
Niestety problem nadwagi i otyłości coraz częściej dotyka też dzieci i 
młodzież, które zamiast aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, wolą 
przesiadywać przed komputerem lub monitorem.



Uczniowie klas I-III , od kilku lat, 
uczestniczą  w programie rozwijającym 
umiejętności czytelnicze i kompetencje 
społeczne „Poczytaj Bratkowi”. 
Trzecioklasiści  czytają wybrane bajki z 
„Księgi Bratka” pierwszakom.
Tytułowy Bratek jest przyjacielem 

wszystkich dzieci. W zabawny sposób 
opowiada historie ze swojej szkoły. 
Przekazuje dobre do naśladowania 
wzorce, uczy rozwiązywania konfliktów i 
radzenia sobie z trudnościami. Pokazuje 
czym jest przyjaźń i troska o innych.



Poprzez gazetki informacyjne chcemy 
przekazać uczniom i ich rodzicom 
informacje dotyczące trudności 
edukacyjnych i sposoby pracy, by je 
pokonać. Prezentujemy ciekawe 
artykuły i adresy stron internetowych z 
pomocami edukacyjnymi.  Celem 
głównym jest uświadomienie problemu 
dysleksji, dysgrafii, dysortografii, 
dyskalkulii, jak również pokazanie, jak 
radzą sobie inni. 



} Nasz Klub Scrabble działa od listopada 2014 roku. 
Spotykamy się w każdym tygodniu, aby bawić się 
słowami, rozwiązywać zadania konkursowe, szkolić 
w grze SCRABBLE oraz przygotowywać do turniejów. 
Od momentu powstania bierzemy udział w 
programie „Srabble w szkole”. Dzięki temu mamy 
możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich 
turniejach organizowanych dla szkół i 
comiesięcznych internetowych konkursach Scrabble 
pod patronatem Polskiej Federacji Scrabble i firmy 
Mattel (producenta gry SCRABBLE).

} Możemy pochwalić się całkiem sporymi sukcesami. 
Już w pierwszym roku naszego istnienia kilkakrotnie 
zdobywaliśmy pierwsze miejsce w internetowych 
konkursach scrabblowych i otrzymywaliśmy ciekawe 
nagrody (ten sukces udało nam się powtarzać 
również w kolejnych latach). W roku szkolnym 
2015/16 zdobyliśmy III miejsce w kategorii szkół 
podstawowych na Ogólnopolskim Turnieju 
SCRABBLE dla szkół w Kutnie. W roku szkolnym 
2016/17 nasza drużyna potwierdziła swój poziom, 
zdobywając I miejsce w tym turnieju.



} Od kilku lat działa w naszej 
szkole UKS Szachowa Dwójka, 
który koncentruje się przede 
wszystkim na dzieciach i 
młodzieży, obejmując swoimi 
działaniami szkoły i przedszkola 
z terenu powiatu grodziskiego. 
Podstawowymi środkami 
realizacji jego celów są 
regularne spotkania szachowe 
oraz turnieje. Zawodnicy mają 
na swoim koncie wiele 
sukcesów i wspaniałych  
osiągnięć ogólnopolskich.

Uczniowski Klub Sportowy SZACHOWA DWÓJKA 
Grodzisk Mazowiecki.



W roku szkolnym 2017/18 powstała u nas 
klasa sportowa o profilu koszykarskim i tenisa 
stołowego. Uczniowie mają okazję rozwijać i 
doskonalić swoje umiejętności. Mają na 
koncie również wiele sukcesów. Z pucharem 
za zajęcie I miejsca w między 
powiatowym finale tenisa stołowego 
chłopców szkół podstawowych wróciło 
dwóch uczniów. Dziewczynki wygrały turniej 
powiatowy oraz między powiatowy 
uzyskując awans do Igrzysk Mazowieckich 
(rywalizowały z uczennicami klas 4, 5 i 6). 
Jeden z uczniów jest powołany do Kadry 
Narodowej i reprezentował w listopadzie 
nasz kraj na zawodach w Budapeszcie, 
gdzie zdobył brązowy medal w singla i 
srebrny w drużynie.
Warto zauważyć, że dzieci z klasy sportowej 
trenują w ramach szkoły 10 h w tygodniu 
oraz dodatkowo w klubie od 4 do 10 h co 
daje obciążenie treningowe nawet do 20 h 
tygodniowo.
Zwracamy uwagę na wszechstronny rozwój 
naszych zawodników, uwzględniając 
trening: techniczny, taktyczny, fizyczny oraz 
mentalny.



W dniu 12 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla 
uczniów pt. „Oszczędzanie energii. Efektywność oszczędzania” 
zorganizowane przez firmę Danfoss wraz z Krajową Agencją 
Poszanowania Energii.
Dzieci w atrakcyjny sposób zapoznały się z etykietami na 
opakowaniach sprzętów elektrycznych i elektronicznych, z tradycyjnymi 
i odnawialnymi źródłami energii, z rodzajami żarówek. Na planszy 
przedstawiającej dom rozpoznawały nowoczesne systemy grzewcze. 
Uczniom podobały się zabawki poruszane energią świetlną i rower, na 
którym jeżdżąc zapali lampkę. Swoją wiedzę dzieci sprawdziły podczas 
quizu z nagrodami, a każdy otrzymał zeszyt z najważniejszymi 
informacjami.



W roku szkolnym 2016/17 uczniowie klas 1-3 wzięli udział 
w kampanii „Lekki Tornister”. Nasza placówka otrzymała 
pakiet materiałów edukacyjnych, na podstawie których 
nauczyciele przeprowadzili wśród uczniów zajęcia edukacyjne. 
Lekki Tornister to apel skierowany do:
• nauczycieli, by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników 
i zeszytów, a także przekazywali wiedzę nt. profilaktyki wad postawy 
dzieciom i ich opiekunom;
• rodziców i opiekunów, by codziennie 
kontrolowali zawartość tornistrów swoich
pociech, a także wiedzieli, czym kierować
się podczas zakupu plecaków i innych
przyborów szkolnych;
• dzieci, by wiedziały, jak prawidłowo
spakować i nosić tornister i dlaczego 
wkładanie do niego góry zabawek 
może być szkodliwe dla ich kręgosłupów;
• mediów, by jako pośrednik pomogły 
nam w przekazywaniu wiedzy.



„Szkole pomagamy i świat oczyszczamy” 
Greek Office Ecologic – jest to zbiórka 
zużytego sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego – w roku 2017 zebraliśmy 480 
kg, akcję będziemy powtarzać w kolejnych 
latach. Punkty zebrane w akcji będą 
wymienione na sprzęt sportowy.
Dodatkowo w szkole odbywa się stała zbiórka 
nakrętek i zużytych baterii.



24 stycznia 2017 cała szkoła uczciła czas 
karnawału wspaniałym balem. Klasy 0-3 
bawiły się pamiętając o zdrowym 
odżywianiu. Podczas powitalnego 
korowodu zademonstrowaliśmy 
przepiękne stroje oraz witaminowe 
kotyliony. Każda z klas zaprezentowała 
jedno z warzyw lub owoców mające 
dobroczynny wpływ na nasze zdrowie.  
Usłyszeliśmy garść ciekawostek o każdym 
z nich.
To był naprawdę wyjątkowy dzień. Nie 
tylko bawiliśmy się doskonale ale też 
nauczyliśmy się wielu pożytecznych rzeczy 
na temat zdrowych elementów naszej 
diety. Aby utrwalić nabytą na balu 
wiedzę w holu szkoły została umieszczona 
gazetka przypominająca minioną 
zabawę oraz korzyści każdego z warzyw i 
owoców.



Klasy „O” w roku 
szkolnym 2016/17 wzięły 
udział w Akcji Porcja 
Pozytywnej Energii 
organizowanej przez 
firmę Crispy Natural. 
Podsumowaniem serii 
zajęć poświęconej 
zdrowemu odżywianiu 
był udział w konkursie i 
wykonanie prac 
plastycznej.



W lutym 2017 roku na szkolnej scenie 
uczniowie ze wszystkich klas 
zaprezentowali talenty aktorskie. 
Tegoroczny przegląd teatralny dotyczył 
zdrowia i w związku z tym mogliśmy 
obejrzeć mini musical „Powiedz nie 
używkom”, inscenizacje wierszy 
Brzechwy i innych autorów, piosenki.



Moment nadejścia upragnionej wiosny 
obchodziliśmy bardzo uroczyście. W dniu 
21 marca 2017 roku wszystkie klasy 
uczestniczyły w targach przyrodniczych, 
pod hasłem: „Bliżej natury”. Targi 
promowały zachowania proekologiczne 
i prozdrowotne. Zadaniem każdej klasy 
było przygotowanie stoiska ze zdrowym 
jedzeniem. Pomysły klas okazały się 
bardzo zróżnicowane – od koktajli, po 
urozmaicone kanapki, pasty, sałatki, 
szaszłyki owocowe, ciasteczka z 
ziarnami, własnoręcznie pieczony 
chleb… Niewątpliwą atrakcją była 
degustacja przygotowanych potraw i 
możliwość dostania na nie przepisów. Z 
zebranych przepisów została 
przygotowana Szkolna Książka 
Kucharska. 



W ramach promowania zdrowego stylu życia poprzez 
zdrowe odżywianie powstała książka kucharska w języku 
angielskim „Our Healthy Recipes”, będąca zbiorem 
przepisów na zdrowe dania. W jej skład weszło 39 przepisów 
przygotowanych przez uczniów naszej szkoły, ozdobionych 
własnoręcznie wykonanymi rysunkami  prezentowanych dań 
lub ich zdjęciami. Wśród potraw znalazły się: koktajle 
owocowe, sałatki warzywne i owocowe, zdrowe kanapki i 
zupy, a także dietetyczne ciasta z owocami. Obok pysznych, 
krajowych truskawek, malin, jabłek i gruszek, w sałatkach i 
koktajlach na bazie jogurtu pojawiły się także ananasy, 
banany, kiwi, mango, granaty, awokado, pomarańcze i liczi. 
Wśród sałatek warzywnych królowała sałatka grecka. Jako 
dodatki do niektórych dań zaproponowano owoce morza, 
jarmuż, kaszę jaglaną, ryż brązowy oraz liczne przyprawy. 
Wybierając składniki do przepisów, ich autorzy wykazali się 
dużą świadomością wartości odżywczych zastosowanych 
produktów. Biorąc udział w przygotowaniu książki kucharskiej 
uczniowie zostali zachęceni do kulinarnych eksperymentów 
ze zdrową żywnością oraz wdrażania nawyku codziennego 
spożywania owoców i warzyw. Wielu uczniów w 
poszukiwaniu przepisów skorzystało z anglojęzycznych, 
kulinarnych stron internetowych, co umożliwiło im 
zapoznanie się z kuchnią cudzoziemską.



W naszej szkole, w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” została przygotowana tablica 
informacyjna na temat grypy i przeziębienia. 
Dzięki ciekawostkom zebranym przez nasze pielęgniarki,  cała szkolna społeczność ma możliwość 
dowiedzenia się jak odróżnić przeziębienie od grypy, a także jak wzmocnić swoją odporność, aby 
choroby nas nie dopadały. 
Poznaliśmy także sposoby na walkę z osłabionym organizmem, np.: 
- picie mleka z miodem i czosnkiem,
- regularne uzupełnianie płynów,
- picie rozgrzewających herbat np.: z malin, z czarnego bzu, z imbirem i cytryną,
- płukanie gardła letnią wodą z solą kuchenną,
- wygrzanie się i odpoczynek,
- nieoceniony, gorący, domowy rosół.
Pamiętaj! 
Jeśli źle się czujesz, nie lekceważ tego, udaj się do lekarza. 



22 marca 2017, w naszej szkole, w hali sportowej odbył się pokaz tenisa 
stołowego zorganizowany przez Akademię Tenisa Stołowego grodziskiego 
klubu Bogoria. Na występ zostali zaproszeniu uczniowie wielu klas.
Swoje umiejętności prezentowali nam Daniel Górak – pięciokrotny mistrz 
Polski, oraz Chan Kazuhiro – wicemistrz Japonii z roku 2016, który w 
grodziskim klubie gra dopiero od tego sezonu. Spotkanie prowadził Tomasz 
Redzimski – trener klubu.
Na pokazie można było wygrać firmowy bidon – odpowiadając 
prawidłowo na pytania lub mierząc się z mistrzem. Po zakończonym 
występie wszyscy dostaliśmy bilet na najbliższy mecz ping-ponga, zrobiliśmy 
wspólne zdjęcie oraz dostaliśmy plan lekcji z „Kurakiem”- maskotką klubu 
Bogoria. Wyglądało na to, że z imprezy każdy wyszedł zadowolony.



Uczniowie z Klubu Młodego Odkrywcy pracowali 
nad projektem „ Ile cukru jest w napojach?” Na 
etykietach różnych produktów uczyli się 
wyszukiwać informacje dotyczące zawartości 
składników odżywczych w tym cukrów. Przeliczali 
je później odpowiednio do zawartości 
opakowania. Następnie ważyli cukier i pakowali w 
torebki. Efektem projektu była wystawa zawartości 
cukru w różnych napojach. Wystawa ta cieszyła 
się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i 
rodziców.



23 marca 2017 w naszej szkole miała miejsce 
akcja polegająca na rejestracji potencjalnych 
dawców krwiotwórczych komórek 
macierzystych w ramach działań Fundacji 
DKMS.
Fundacja DKMS została założona w 2008 roku i 
prowadzi działalność społecznie użyteczną w 
sferze zadań publicznych z zakresu ochrony 
zdrowia, na rzecz Pacjentów chorych na 
białaczkę i inne schorzenia kwalifikujące szpik 
kostny lub krwiotwórcze komórki macierzyste 
krwi obwodowej do przeszczepu. 
Zarejestrowano 18 nowych, świadomych 
swojej decyzji, potencjalnych dawców. 
Serdecznie dziękujemy zainteresowanym i 
pamiętajmy, że im więcej zarejestrowanych 
osób w bazie, tym większa szansa na 
znalezienie genetycznego bliźniaka.



Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 7 
kwietnia. Tegoroczne nosiło nazwę:  „Depresja – porozmawiajmy o 
niej”. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk 
i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień 
psychicznych i negatywnie wpływa na życie cierpiących na 
depresję osób, niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną 
i przyjaciółmi. Depresja to choroba charakteryzująca się 
uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą 
zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej 
osobie przyjemność. Każdy może zachorować na depresję. 
Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu 
na wiek, płeć czy status społeczny.
W drugiej części naszego spotkania  mogliśmy obejrzeć 
przedstawienie przygotowane przez panią Grażynę Kierszniewską i 
klasę 3 f zatytułowane „Higienicznie – dramatycznie”.  Scenariusz 
napisała pani Dorota Kraszewska  - mama z kl.3f, za co szczerze 
dziękujemy.
Uczniowie w zabawny sposób pokazali, jak ważna jest higiena i 
dbanie o własny wygląd. Poprzez scenki ze znanych bajek, 
trzecioklasiści zwrócili naszą uwagę, że mycie uszu, dbanie o jamę 
ustną i czystość całego ciała jest niezbędne, by żyć zdrowo i 
radośnie . Brudne stopy Kopciuszka, przykry zapach z ust Wilka i 
Królewicza, brudny strój Gajowego, to kilka przykładów, że przez 
brak higieny „bajka” może nie mieć szczęśliwego zakończenia.  
Pamiętajmy „W zdrowym ciele – zdrowy duch”, a schludne i czyste 
ubranie – to nasi przyjaciele.



W kwietniu 2017 roku wszystkie klasy drugie zostały zaproszone przez Urząd Miasta 
Grodziska Mazowieckiego na przedstawienie do Centrum Kultury.  
„Kolory Miasta” to spektakl ekologiczny pełen magii i dobrego humoru. Poprzez 
dobrą zabawę uczy, jak ważna w życiu człowieka jest przyroda. Kształtuje wśród 
najmłodszych pełną szacunku postawę wobec natury. Zaznajamia dzieci z pojęciem 
niskiej emisji, smogu i jego szkodliwości. Prezentuje dzieciom główne źródła 
zanieczyszczenia powietrza np.: samochody, spalanie śmieci w piecach… 
Bohaterowie bajki przywrócili czystość i barwy swojemu miastu, przypominając 
dzieciom do jakich kolorów pojemników wyrzucamy konkretne śmieci. Dzieci miały 
okazję powtórzyć zasady segregacji odpadów, a także samodzielnie (kilku 
przedstawicieli) podzielić je na scenie. Poznały pojęcie recyklingu, a także odpady, 
które można poddać temu procesowi. Poprzez ten wyjątkowy interaktywny spektakl, 
poprzez emocje, a także animacje i piosenki, dzieci nauczyły się jak można 
„odczarować” nasze polskie miasta, by stały się ekologiczne i kolorowe.



Bez śniadania nie ma nauczania
Forum zdrowia dla rodziców

Zdrowo jem, więcej wiem!

W kwietniu 2017 roku na stronie szkoły 
pojawiły się prezentacje multimedialne 
dla Rodziców dotyczące zdrowego 
odżywiania:  „Bez śniadania nie ma 
nauczania” oraz „Jak przekonać 
dziecko do jedzenia warzyw”.  
Informacje były wyświetlane przez 
kilkaset osób. 



W kwietniu nasza szkoła obchodziła 
Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji na 
korytarzach pojawiły się gazetki z 
informacjami i wskazówkami jak 
chronić naszą planetę, dbać o nią, 
aby dobrze nam wszystkim się na niej 
żyło.



Internet może dać nam wiele dobrego - jeśli umiemy się nim 
posłużyć. Niezależnie od swojego wieku należy pamiętać, że w sieci 
nie jesteśmy anonimowi. Wszystko co piszemy i publikujemy zostaje w 
niej na długi czas. Dlatego umieszczane informacje powinny być 
przez nas przemyślane. Komentarze, które pozostawiamy na 
odwiedzanych stronach, powinny dobrze o nas świadczyć. Tak jak w 
życiu codziennym - odnośmy się do innych z szacunkiem, bez wyzwisk 
czy zastraszania. Mając świadomość, że to właśnie my 
tworzymy Internet pamiętajmy, jakim chcielibyśmy go zastać i dbajmy 
o wspólne bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
Zajęcia dla klas IV na temat „Bezpiecznego korzystania z 
nowoczesnych środków teleinformatycznych” przeprowadzili 
pracownicy Powiatowej Komendy Policji z Grodziska Mazowieckiego.



Zakładanie klasowych ogródków, obserwowanie wzrostu roślin od ziarenka lub cebulki 
do rozwiniętej rośliny to dla dzieci bardzo cenne doświadczenie. Szczególnie duży 
entuzjazm w tego typu działalności jest widoczny w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 
Dzieci codziennie obserwowały wzrost roślin – u jednych , jak u rzeżuchy i owsa był on 
bardzo intensywny, przy uprawie innych dzieci ciągle pytały się: dlaczego nic nie 
widać?
W jednej z klas założony został „Kącik niechcianych storczyków”, które w domu po 
przekwitnięciu najczęściej są wyrzucane na śmieci. Dzieci przynosiły takie kwiaty i je 
pielęgnowały. W naszej klasie w krótkim czasie pięknie zakwitły i są niesamowitą 
ozdobą, już drugi rok z rzędu.
W innej klasie w styczniu dzieci sadziły sadzonki kwiatów doniczkowych i pielęgnowały 
je, by w maju przekazać swoim mamom na prezent.
Uważamy, że takie doświadczenia są niezwykle cenne dla dzieci, uczą je obchodzić się 
z roślinami, poznają pierwsze tajniki wiedzy rolniczej i doceniają piękno roślin.



Jedna z klas VI w roku szkolnym 2016/17 wzięła 
udział w międzynarodowym projekcie pt. Be a 
Buddy, Not a Bully ! Projekt ten ma za zadanie 
przybliżyć uczniom następujące zagadnienia :
- zrozumienie pojęcia bullying jako aktu agresywnego 
zachowania, które jest podejmowane w sposób powtarzalny i 
trwa przez dłuższy czas,
- poznanie rodzajów w/w aktu przemocy
- różnice między bullying a cyberbulling
- wykonanie projektu, który ma na celu zachęcenie uczniów 
do życia w zgodzie = Anti- bullying campaign
Projekt był realizowany w ramach programu e – Tweening. 
Pomysłodawcą projektu jest nauczyciel z Francji - Séverine
Vivier. Realizatorem kilkanaście szkół z Europy.
Cele projektu:
- uwrażliwienie uczniów na akty agresywnego zachowania,
- sposoby przeciwdziałania w/w zachowaniom
- doskonalenie znajomości języka angielskiego i umiejętności 
wykorzystania komputera
- otwarcie się na inne kultury i problemy innych uczniów.



Projekty badawcze, prowadzone 
przez uczniów we współpracy z 
naukowcami, wyposażenie pracowni 
i lekcje pełne eksperymentów. We 
wrześniu 2017 roku ruszył dwuletni 
projekt Szkoła Bliżej Nauki, 
realizowany przez Centrum Nauki 
Kopernik w partnerstwie z 
samorządami z Mazowsza. Bierze w 
nim udział 38 szkół z Warszawy i 
mazowieckich gmin, ponad 160 
nauczycieli i prawie 2000 uczniów. W 
tym gronie znajduje się także nasza 
szkoła.

Głównym celem Szkoły Bliżej Nauki jest 
zbliżenie środowisk edukacyjnych i 
naukowych oraz stworzenie w szkołach 
biorących udział w projekcie warunków do 
nauczania z wykorzystaniem elementów 
metody badawczej. Projekt pomoże rozwijać 
kompetencje nauczycielom i uczniom 
(umiejętności informatyczne i matematyczno-
przyrodnicze, kreatywność, praca zespołowa) 
oraz promować aktywność naukową. Aby 
osiągnąć pożądany efekt, należy 
odpowiednio przygotować edukatorów, 
uczniów oraz przestrzeń. Dlatego w projekcie 
zaplanowano warsztaty, zwiększające 
kompetencje nauczycieli, wyposażenie szkół 
w zestawy edukacyjne i specjalne zajęcia dla 
młodzieży.



Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Mazowieckim bierze 
udział w pilotażowym projekcie „Szkoły Ćwiczeń” w zakresie
nauk przyrodniczych - organizowanym przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji. Całoroczne aktywności zespołu
nauczycieli mają na celu unowocześnienie metod pracy
z uczniami, które będą obserwowane przez studentów
pedagogiki.

W tym celu nauczyciele grodziskiej „Dwójki” zdobywają umiejętności w 
zakresie:
§ Tutoringu i mentoringu
§ Pracy przed kamerami
§ TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)
§ Kompetencji kluczowych
Oprócz szkoleń, nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia lekcji 
nagrywanych na potrzeby szkoleniowe studentów pedagogiki, a także 
przygotowanie wydarzenia edukacyjnego wraz ze szkołą współpracującą.



} Sezon wyjść i wycieczek w tym roku szkolnym 
2017/18 w naszej szkole rozpoczęły wszystkie 
klasy trzecie. Skorzystały z zaproszenia 
Grodziskiej Straży Miejskiej na profilaktyczne 
przedstawienie w dniu 15 września 2017 roku. 
Dzieci obejrzały spektakl „Florka w sieci” w 
wykonaniu Teatru na Straży z Referatu 
Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy. 
Aktorami byli pracownicy tego referatu –
strażnicy, którzy opracowali także scenariusz 
oraz wykonali scenografię i kostiumy. Temat 
sztuki to bezpieczne korzystanie przez dzieci z 
Internetu. Przedstawiono zagrożenia czyhające 
na dzieci oraz przekazano rady, jak się 
zachować w takich trudnych sytuacjach.

} Bezpośrednio przed rozpoczęciem tego 
niezwykłego spektaklu strażnicy z Grodziska 
Mazowieckiego przygotowali „odblaskowy 
happening”, a na zakończenie całego 
spotkania wręczyli wszystkim dzieciom diodowe 
odblaski zapewniające lepszą widoczność 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym 
podczas drogi do szkoły i powrotu do domu.

} W sumie udział w organizowanym przez Straż 
Miejską w Grodzisku Mazowieckim 
„happeningu odblaskowym" wzięło udział 730 
dzieci.

Profilaktyczne przedstawienie „Florka w sieci”.



} W dniach 13-15 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Marii Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi odbyła się 
zbiórka pieniędzy dla Natalii Żukowskiej, która zmaga się z 
guzem mózgu.

} Z prośbą o rozpoczęcie zbiórki wystąpiło do pani Dyrektor 
Danuty Pokropek grono kolegów i koleżanek Natalii. Został 
przygotowany plan działań, które pomogłyby zebrać jak 
największą kwotę na operację w Niemczech.

} Podczas zbiórki pierwszego dnia zostało zebranych około 3000 
zł, drugiego dnia -2000 zł. Drugiego dnia również została 
podjęta decyzja „na szybko”, żeby zorganizować kiermasz 
słodyczy z pomocą klasy 7b. Dzięki tej akcji oraz dalszej zbiórce 
trzeciego dnia uzbierało się około 5000 zł. Ostatniego dnia 
zbiórki rozpoczęliśmy liczenie uzbieranych pieniędzy.

} Po kilkukrotnym sprawdzeniu otrzymano wynik w wysokości 
10372,05 zł. Kwota została przelana na stronę 
fundacji Siepomaga przez panią Katarzynę Jezierską.

} Dziękujemy za wsparcie udzielone naszej koleżance.

Akcja charytatywna dla Natalki.



25 października 2017 roku Uczniowski Klub 
Sportowy SPARTA( zrzeszający dzieci 
trenujące siatkówkę, pływanie, karate i 
łyżwiarstwo szybkie) zorganizował  
pogadankę z dietetykiem, w której 
uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. 
Bezcenną wiedzą dla zawodników i ich 
rodziców na temat zdrowego odżywiania 
sportowców dzieliła się autorka książki 
„Sportowe kalorie” – Iwona Bates –
dietetyk, edukator i autorka wielu książek 
na temat zdrowego żywienia oraz autorka 
i prowadząca programu „Lekko, zdrowo, 
ekspresowo”, autorka diety Zdrowych 
Kalorii, blogerka, pomysłodawczyni i 
współautorka programu edukacyjnego 
„Akademia Prawdziwych Mistrzów” 
realizowanego przez Komisję do 
zwalczania dopingu w sporcie.


