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MISTRZOSTWA POLSKI

W dniach 5-12 stycznia 2019 r. odbyły się Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach. 
Tym razem impreza gościła w Pokrzywnej (woj. opolskie), na zlecenie Polskiego Związku 
Szachowego zorganizował ją UKS Gekon Nysa.
W 6-osobowej reprezentacji Grodziska Mazowieckiego znalazło się czworo uczniów naszej szkoły:
– Gosia K. została Szkolną Mistrzynią Polski do lat 7
– Michał D. zajął 18. miejsce do lat 9
– Kajetan P. – 15. miejsce do lat 11
– Magda K. – 7. miejsce do lat 13



ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW I PERSONELU 
SZKOŁY DO MEDIATEKI
8 stycznia 2019 r. Grodziski Klub Zdrowia 
zorganizował konferencję pt. 
„Psychosomatyka i rola stresu w 
powstawaniu chorób – Medycyna stylu 
życia”. 
Na konferencji można było  dowiedzieć się, 
czym jest oś zdrowia, na której powstają 
choroby.
Zapoznano z w pełni holistycznym (ciało, 
umysł i emocje) modelem zdrowia oraz 
praktycznymi sposobami profilaktyki chorób. 
Podano 10 Złotych Zasad Zdrowia!



MECZ FUTSALU NAUCZYCIELE KONTRA UCZNIOWIE

18 stycznia w ramach zadań Szkoły Promującej Zdrowie 
społeczność szkolna uczestniczyła w niecodziennym 
wydarzeniu. Na hali sportowej odbył się mecz piłki nożnej, 
którego bohaterami byli uczniowie i nauczyciele.  
Celem tego spotkania  było pokazanie, że sport i 
aktywność fizyczna może być świetnym sposobem na 
spędzanie wolnego czasu i jest dobra dla każdego, bez 
względu na wiek, płeć, wagę, wzrost, czy umiejętności. 
Każdy może czerpać z niej radość.



LEONID TELGA – PREMIERA KOMIKSU 
19 stycznia w Mediatece odbyła się premiera komiksu „Leonid 
Teliga. Pierwszy Polak, który samotnie opłynął świat na 
drewnianym jachcie”. Publikacja ta została zrealizowana 
przez „Klub Przedsiębiorczych Mam z Grodziska 
Mazowieckiego”, w ramach projektu „Działaj lokalnie”. W jej 
stworzeniu udział miało kilku naszych uczniów: Ola i Maja z 2c, 
Franek z 4h oraz Teodor z 7d, którzy wcielili się w ilustratorów, 
jako uczestnicy warsztatów komiksowych.
Komiks pozwala bliżej poznać Leonida Teligę, dowiedzieć się 
wielu ciekawostek dotyczących nie tylko rejsu, ale całego życia 
słynnego żeglarza.
Gościem specjalnym premiery, był Pan Karol Teliga, bratanek i 
chrześniak Leonida, który opowiedział wiele anegdot z życia 
swojego wujka. Zaprezentował także oryginalny dzwon 
pokładowy z jachtu „Opty”, który zrobił na wszystkich ogromne 
wrażenie.



PROGRAM DLA SZKÓŁ
"Program dla szkół” ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz 
produkty mleczne . W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkół podstawowych.
Cele programu:
- trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i 
przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe,
- upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety ,
- wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowego odżywiania wśród dzieci i rodziców,
- propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym 
realizowane w szkołach podstawowych.
W ramach programu dzieci:
-otrzymują bezpłatnie owoce i warzywa oraz produkty mleczne,
-biorą udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych 
nawyków żywieniowych oraz pochodzenia żywności i rolnictwa.
Tuż przed feriami uczniowie klas pierwszych uczestniczyły w spotkaniu, w czasie którego obejrzały film o 
znaczeniu warzyw w naszej diecie oraz degustowały świeżo wyciskane soki owocowo-warzywne. 



BEZPIECZNE FERIE
Jak zawsze przed feriami w klasach 
odbyły się pogadanki dotyczące 
bezpiecznego spędzania wolnego czasu 
w trakcie ferii zimowych. Zwracano 
uwagę na konieczność przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa zarówno podczas 
aktywności ruchowych na świeżym 
powietrzu, jak również podczas zabaw w 
domu. Przypomniano numery alarmowe i 
sposoby wzywania pomocy.



SPOTKANIE Z JOANNĄ JAGIEŁŁO
27 lutego w  Mediatece miało miejsce spotkanie  z  p. Joanną Jagiełło, autorką 
Młodzieżowej Książki Roku 2018 PS IBBY – „Jak ziarnka piasku”.

Patronat nad spotkaniem objęły: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 
Komenda Powiatowa Policji Grodzisk Mazowiecki, a zorganizowała Biblioteka Publiczna.
Społeczność szkolna została zaproszona za pośrednictwem strony szkoły i dziennika 
elektronicznego.
J. Jagiełło napisała powieść inspirowaną historią, która wydarzyła się w Trójmieście. Jest to opowieść 
o dziewczynach, które uwikłały się w niebezpieczny związek, prowadzący do tego, że stały się 
ofiarami przemocy seksualnej. To co je spotkało, jest przestrogą dla nastolatków, ale też zachętą dla 
rodziców, by baczniej przyglądali się problemom dorastających dzieci.  
W spotkaniu wzięła udział p. Katarzyna Zych z KPP, która zachęcała wszystkich do ostrożności i 
uważności w kontaktach z ludźmi, oraz do przyglądania się światu, by móc pomagać innym.



WSZYSTKO O WSZAWICY

W związku z możliwością 
wystąpienia problemu 
wszawicy na stronie szkoły 
pojawiły się ulotki 
dotyczące : opisu choroby, 
objawów i sposobów jej 
zarażenia i leczenia oraz 
profilaktyki.



SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

24 stycznia 2019 r. wzięliśmy udział w szkoleniu „Dziecko z
FAS”, prowadzonym przez szkolną socjoterapeutkę p. E. Milczarek. 

Dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje uczeń z FAS i co może zrobić nauczyciel, by 
wspomóc jego rozwój i edukację.
Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest jednostką chorobową, która wiąże się z 

występującymi nieprawidłowościami w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego 
i prowadzi do zaburzeń w zachowaniu. Są one efektem narażenia płodu na 
działanie alkoholu. Nie bez znaczenia jest dawka, czas działania, sposób i 
model picia. Umiarkowane i epizodyczne picie kobiety w ciąży także może być 
przyczyną FAS. 
Uczniowie z FAS mogą nietypowo reagować na nieznane frustrujące sytuacje, 
od wycofania, po agresję. Dziecko takie może często wpadać w furię. Młodzież 
często cierpi na depresję, ma skłonność do kradzieży, kłamstwa, ma problemy z 
nawiązaniem i utrzymaniem nowych znajomości. 
Zostaliśmy również zachęceni do lektury książki K. Liszcza „Dziecko z FAS w 
szkole i w domu”.



SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

W czasie ferii odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników 
niepedagogicznych naszej szkoły. Przeprowadził je Instytut Szkoleń  Specjalistycznych z 
Grodziska Mazowieckiego.
Udzielający pomocy każdy powinien kierować się następującymi zasadami:
- Ocenić sytuację i zabezpieczyć teren;
- Ocenić stan poszkodowanego dziecka;
- Wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną służbę medyczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba;
- Zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub 
uszkodzenia, pamiętając o ewakuowaniu z miejsca wypadku tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla poszkodowanego;
- Przystąpić do akcji ratowniczej.
Każdy pracownik szkoły jest bezwzględnie zobligowany, do udzielenia pierwszej pomocy 
przedmedycznej w nagłym wypadku każdemu dziecku, jednakże zawsze powinien mieć 
na uwadze własne bezpieczeństwo, dlatego musi stosować wszelkie środki ostrożności.



NASI SPORTOWCY Z WIZYTĄ U PREMIERA 
MORAWIECKIEGO

W czasie ferii zimowych w Warszawie odbyło się spotkanie Premiera z uczniami naszej 
szkoły. Młodzi tenisiści mogli wczuć się w rolę Ministrów, zwiedzić niepowtarzalne 
miejsca w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które znają z telewizji oraz 
rozegrać mecz tenisa stołowego z szefem rządu.



DOBRE RADY DLA RODZICÓW
Główną koncepcją i misją Szkoły Promującej Zdrowie jest podejmowanie 
działań, które poprawiają jakość pracy szkoły, zwiększają świadomość 
zarówno dzieci jak i rodziców. Na stronie internetowej umieszczamy 
informacje dotyczące podejmowanych działań: m.in. „Rady dla rodziców”. 
Zgodnie z koncepcją pracy Zespołu w holu przy sekretariacie, umieściliśmy 
informacje dotyczące: Bezpieczeństwa w sieci, Środków odurzających.



KAMPANIA BEZPIECZNA DROGA "DOBRZE CIĘ 
WIDZIEĆ„ – FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI
W ramach projektu Bezpieczna Droga i projektu „Dobrze Cię widzieć” przygotowaliśmy 
dwie propozycje scenariuszy lekcji  z zakresu bezpieczeństwa na drodze i uważności na 
innych, które wykorzystano na lekcjach wychowawczych.
W ramach działalności edukacyjnej na potrzeby kampanii powstał spot i filmy 
animowane wskazujące na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz 
podkreślające wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym.
Akcja ma pomóc w budowaniu świadomości pieszych i w poprawie bezpieczeństwa na 
drodze, co w rezultacie pomoże chronić dzieci i młodzież. Uczniowie naszej szkoły zostali 
wyposażeni w kamizelki odblaskowe, które będą nam służyć w czasie jazdy rowerem i na 
wycieczkach pieszych.



BAL KARNAWAŁOWY
13 i 21 lutego odbyły się w szkole bale karnawałowe.  Uczniowie w 
przepięknych strojach uczestniczyli w zorganizowanych zabawach, 
prezentowali swoje przebrania i brali udział w licznych konkursach. Chętnie 
tańczyli i śpiewali znane piosenki oraz odgadywali zagadki muzyczne. 
Najmłodszych odwiedził zabawny bohater „Krainy Lodu” – Olaf.



LUTY – MIESIĄCEM BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się lekcje, na których nauczyciele 
wraz z uczniami rozmawiali na temat rozsądnego korzystania z sieci.
Dzieci chętnie angażowały się w te zajęcia, przytaczały różne historie z życia i 
wraz z opiekunami szukali najlepszego rozwiązania danej sytuacji. 
Odgrywaliśmy scenki, które uzmysłowiły uczniom do czego może doprowadzić 
brak czujności i rozwagi w wirtualnym świecie. 
Uczniowie po tych lekcjach utrwalili zasady bezpiecznego korzystania z 
Internetu i mamy nadzieję, że stosują je w swoim codziennym życiu.



ANKIETY O BEZPIECZEŃSTWIE W SZKOLE

W styczniu i lutym uczniowie całej szkoły wzięli udział w badaniu ankietowym 
dotyczącym bezpieczeństwa w szkole. Mogli wypowiedzieć się na relacji w klasie, 
szkole zarówno z rówieśnikami, jak i pracownikami szkoły.  Wyrażali swoje opinie na 
temat działań podejmowanych przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpiecznych 
i sprzyjających warunków do nauki i zabawy. Była to odpowiedź na grudniową akcję 
„Tydzień Życzliwości i Wdzięczności”- ankiety składano do „Skrzyni Prawdy”.
Podobną ankietę wypełnili Rodzice uczniów klas pierwszych i czwartych.
O wynikach Zespół do spraw Promocji Zdrowia poinformuje już wkrótce.


