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PRZEDMIOT EWALUACJI:
SKUTECZNOŚĆ PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

Uwzględniając podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa wytyczone przez MEN na rok szkolny 2019/2020, dyrektor szkoły we współpracy z
nauczycielami określił przedmiot ewaluacji. Jest to wymaganie: ocena stopnia realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz skuteczność w
działaniach:
1. Budowanie dobrych relacji w szkole (kultura osobista)
2. Planowanie kariery zawodowej zgodnej z zainteresowaniami uczniów
3. Promowanie zdrowego stylu życia.
Wyboru działań do ewaluacji dokonano:
1. Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów oraz rekomendacji z ubiegłego roku szkolnego
2. Z uwagi na wprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym dla uczniów klas VII oraz VIII
3. Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku jest placówką promującą zdrowy styl życia.
Powołany został zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Anita Dziwierek, Iwona Hałuszczak, Kamila Nisio, Irena Perkowska oraz Katarzyna
Tomasik. Zespół opracował harmonogram ewaluacji, określający etapy podejmowanych działań, osoby odpowiedzialne za ich realizację i terminy wykonania.
Skupiono się na analizie procesu działań w sferze: edukacyjnej wychowawczej i profilaktycznej, który zobrazuje nam stopień realizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego.
Pozwoli nam to również wyodrębnić obszary, w których jest nadmiar lub zbyt niska praca- działalność szkoły. Informacje uzyskane w trakcie badań
pozwolą określić stopień skuteczności podejmowanych działań oraz pomogą zaplanować kolejne działania wzmacniające wszechstronny rozwój ucznia.
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CELE EWALUACJI

➢
Ocena stopnia realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

➢
Dostarczenie uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, dyrekcji szkoły
informacji o skuteczności podjętych działań.

➢
Przeprowadzenie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących
i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz
nowych substancji psychoaktywnych.

ORGANIZACJA EWALUACJI

1. Opracowanie planu ewaluacji programu oraz diagnozy sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego, wybór narzędzi oraz harmonogramu prac
– wrzesień 2019
2. Zebranie potrzebnych informacji poprzez ankiety i inne narzędzia możliwe do zastosowania za pośrednictwem Internetu lub telefonu – czerwiec 2020

3. Opracowanie oraz interpretacja wyników ewaluacji – czerwiec 2020
4. Diagnoza potrzeb i problemów występujących w szkole – czerwiec 2020
5. Opracowanie i interpretacja wyników diagnozy – czerwiec 2020
6. Przygotowanie projektu raportu z ewaluacji oraz diagnozy, konsultacje członków zespołu ds. PWP – czerwiec 2020
7. Przedstawienie projektu raportu radzie pedagogicznej. Omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków i zaplanowanie działań naprawczych,
doskonalących program wychowawczo -profilaktyczny – sierpień 2020
8. Przygotowanie projektu programu do przedstawienia radzie rodziców – wrzesień 2020.
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Ewaluacja została dokonana na podstawie:

➢
analizy e-dzienników lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, świetlicy szkolnej, specjalistów szkolnych,

➢
analizy dokumentacji zespołów zadaniowych,

➢
sprawozdania szkolnego klubu PCK,

➢
konsultacji i rozmów z nauczycielami i wychowawcami klas,

➢
wniosków i postulatów z posiedzeń zespołów klasowych,

➢
badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów i ich rodziców.

Pytania kluczowe:
1. W jakim stopniu zrealizowane zostały założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego?
2. Czy szkoła stwarza sytuacje, w których budowane są dobre relacje między uczniami? Uczą się właściwych wzorców zachowań, koleżeństwa oraz
podnoszą poziom kultury osobistej ?
3. Jakie działania ukierunkowane na planowanie kariery zawodowej podejmowano w szkole zgodnej z zainteresowaniami uczniów?
4. W jaki sposób szkoła promuje zdrowy styl życia?
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Sposób wykorzystania wyników raportu
1. Prezentacja i dyskusja podczas zebrania Rady Pedagogicznej.
2. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.
3. Prezentacja uczniom klas IV - VIII podczas godzin do dyspozycji wychowawców (najważniejsze informacje), uczniom klas I – III podczas zajęć edukacji
społecznej.
4. Prezentacja rodzicom na zebraniach (najważniejsze informacje).

Metody badawcze, narzędzia

1. Ankiety:
kwestionariusz ankiety dla uczniów „Jak sobie radzę w czasie pandemii?”,
kwestionariusz ankiety dla rodziców „Szkoła w sytuacji zagrożenia koronawirusem.”
2. Analiza dokumentów szkolnych:
e-dzienników, sprawozdań kół i zespołów zadaniowych, arkuszy wychowawców oraz arkusza monitorowania doradztwa zawodowego.
Grupy badawcze
Dzieci Oddziału Przedszkolnego, uczniowie klas I – III oraz ich rodzice, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku.
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WYNIKI BADAŃ
BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI W SZKOLE (KULTURA OSOBISTA)

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Data

Działanie

Klasa

03.09.2019

Zajęcia z wychowawcą – zapoznanie z zespołem klasowym, kodeks zachowania w klasie.

IV A

03.09.2019

Ustalamy zasady zachowania się na lekcjach.

IV B

04.09.2019

Zajęcia: Poznajemy się – budowanie zespołu klasowego poprzez wspólne zabawy.

IA

04.09.2019
05.09.2019
10.09.2019

Warsztaty integracyjno-adaptacyjne przeprowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego.

IC
IA
IB

05.09.2019

Zajęcia: Wspólnie się bawimy – budowanie poczucia bezpieczeństwa w klasie.

IA

Wspólnie się bawimy – budowanie poczucia bezpieczeństwa w klasie. Jestem dobrym kolegą/ koleżanką.

IB

09.09.2019

Tworzenie zasad kontraktu klasowego. Budowanie właściwych relacji w grupie.

III A

13.09.2019

Warsztaty integracyjno-adaptacyjne prowadzone przez psychologa i pedagoga.

VII B

Opowiadanie i plotkowanie. Dlaczego należy uważać na to, co się mówi?

II B

5.09.2019

16.09.2019
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24.09.2019

Jak zjednać sobie przyjaciół?

VI A

01.10.2019 Kształtowanie umiejętności przestrzegania kultury mówienia.

III C

11.10.2019 Co mogę zrobić, aby w mojej klasie żyło się lepiej?

VC

14.10.2019 Zajęcia interakcyjne na dobrą współpracę w grupie.

IB

16.10.2019 Cechy i umiejętności ułatwiające dobre współżycie w grupie.

VII A

22.10.2019 Koleżeństwo.

IV B

29.10.2019 Z dobrymi manierami za pan brat.

VI B

05.11.2019 Dobre wychowanie.

IV B

13.11.2019 Dlaczego się kłócimy? – nauka kulturalnej dyskusji.

II A

Kształcenie umiejętności właściwego argumentowania swoich racji i obrony swojego stanowiska.
13.11.2019 Kształcenie umiejętności dobierania form grzecznościowych w zależności od wieku rozmówcy. Utrwalenie znajomości
zasad dobrego wychowania.

III A

14.11.2019 Ćwiczenia opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej oraz wysłuchanego wiersza pt. Kwoka Jana Brzechwy.
Wdrażanie do umiejętności określania wartości kulturalnego zachowania w oparciu o treść wiersza. Budowanie definicji
wyrażenia dobre wychowanie. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania innych i kulturalnego prowadzenia rozmów.

IA
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15.11.2019

Dlaczego się kłócimy? – nauka kulturalnej dyskusji. Kształcenie umiejętności właściwego argumentowania swoich racji
21.11.2019 i obrony swojego stanowiska.

II B
II C

21.11.2019 Zajęcia z Żyrafą Olą bohaterką serii książek z których uczą się dzieci.

OP

22.11.2019 Wdrażanie do umiejętnego komunikowania swoich spostrzeżeń na temat powiedzenia Kłamstwo ma krótkie nogi.

IC

25.11.2019 ABC dobrego wychowania.

VD

27.11.2019 Ćwiczenia wdrażające do stosowania zasad dobrego wychowania. Rozwijanie umiejętności dostrzegania krzywdy, jaką
niesie za sobą obmawianie innych osób na podstawie opowiadania Małgorzaty Musierowicz pt. Kredki – rozpoznawanie
i nazywanie emocji.

IB

27.11.2019 Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania innych i kulturalnego prowadzenia rozmów.

IC

02.12.2019 Grzeczność, na co dzień. Kultura zachowania w różnych sytuacjach życiowych.

VA

09.12.2019 Kształcenie umiejętności kulturalnego komunikowania się w sytuacji problemowej. Rozwijanie umiejętności radzenia
11.12.2019 sobie z negatywnymi emocjami. Zachęcanie do unikania agresji jako metody rozwiazywania konfliktów.

III A
III C

09.01.2020 Potrafię rozmawiać z innymi – mam przyjaciela.

II C

28.01.2020 Rozwijanie współpracy dzieci między sobą poprzez różne zabawy interakcyjne. Uczymy się jak być dobrym kolegą
i koleżanką.

IB

29.01.2020 Sztuka porozumiewania się. Dobieranie właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych.

III B
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30.01.2020

Potrafię rozmawiać z innymi.

II A

31.01.2020 Wypowiedzi na temat sztuki komunikowania się. Przestrzeganie kultury mówienia.

III A

31.01.2020 Wypowiedzi na temat sztuki komunikowania się ludzi i zwierząt. Przestrzeganie kultury mówienia.

III B

07.02.2020 W czym mogę pomóc innym? Tworzenie dobrych relacji.

II A

11.02.2020 Czy warto sobie pomagać?

II A

12.02.2020 Pogadanka na temat relacji panujących w klasie. Przypomnienie kodeksu Dobrego Kolegi i Dobrej Koleżanki.

IB

18.02.2020 Przestrzeganie kultury mówienia. Dobieranie właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych.

III C

05.05.2020 Promowanie idei życia bez przemocy i właściwej komunikacji między uczniami.

IV B

21.05.2020 Magiczne słowa.

IV B

08.06.2020 Skuteczna komunikacja i radzenie sobie z krytyką.

VA

09.06.2020 Jak zjednać sobie przyjaciół?

VI B

09.06.2020 Kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w wybranych sytuacjach naruszania praw drugiego człowieka.

IB

10.06.2020 Jak rodzi się plotka?

VII A
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH ZESPOŁU ZADANIOWEGO:
KULTURA SŁOWA I ZACHOWANIA
06.09.2019

Wspólne, kulturalne kibicowanie przy otwarciu sali oraz zasady fair play.

25.02.2020
28.02.2020

Zajęcia warsztatowe: Słowo ma moc.

21.11.2019

Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Wszyscy uczniowie

21.11.2019

Etykietowanie drzwi szkolnych oraz schodów magicznymi słowami
i zwrotami zachęcającymi do codziennego użytku.

Wszyscy uczniowie

17.12.2019

Wulgaryzmom mówimy STOP alternatywne teksty dla wulgaryzmów.

Wrzesień
2019 Marzec
2020

Zasady Savoir vivre - wykonanie plakatów.

Wszyscy uczniowie

VA
VE

VI D, V A, VII B,
VIII B
przez uczniów klas IV-VII

Działania w tym obszarze zostały podzielone na dwa zadania. Pierwsze zadanie dotyczyło działań mających na celu propagowaniu właściwych
wzorców zachowań oraz podniesienie kultury osobistej wśród uczniów. Działania te były realizowane przede wszystkim podczas zajęć edukacyjnych: godzin
do dyspozycji wychowawcy, zajęć wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć przedmiotowych. Uczniowie wspólnie z wychowawcą
ustalali zasady zachowania się na lekcjach. Uczyli się kulturalnej dyskusji tj. kształcili umiejętności właściwego argumentowania swoich racji i obrony swojego
stanowiska. Podczas lekcji zwracano uwagę na przestrzeganie kultury mówienia, uważnego słuchania innych oraz dobieranie właściwych form
komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych.
Do działań podnoszących kulturę osobistą uczniów włączył się zespół zadaniowy „Kultura słowa i zachowania”, który zorganizował działania związane
z przestrzeganiem zasad Savoir vivre.
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Drugim zadaniem do realizacji było budowanie dobrych relacji w szkole. We wszystkich klasach pierwszych, czwartych oraz siódmych przeprowadzono
warsztaty integracyjno – adaptacyjne. Na lekcjach uczniowie prowadzili rozmowy mające na celu integrację uczniów i tworzenie dobrych relacji między nimi.
Ćwiczyli budowanie poczucia bezpieczeństwa w klasach oraz poznawali umiejętności i cechy ułatwiające dobre współżycie w grupie.
Niestety wiele zaplanowanych tematów lekcyjnych oraz działań nie zostało zrealizowanych z powodu czasowego ograniczenia zajęć w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
opracowała: Iwona Hałuszczak

PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ ZGODNEJ Z ZAINTERESOWANIAMI UCZNIÓW

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Data

Działanie

03.09.2019

Nasza grupa. Moja podobizna”- umiejętność opisywania siebie, moje funkcjonowanie na tle grupy.

04.09.2019

Wycieczka po terenie szkoły – zwiedzanie pomieszczeń, ich prawidłowe nazywanie.

05.09.2019 Przywitamy się i przedstawiamy. Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania. Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie,
współdziałanie w zabawie. Podawanie swojego imienia. Śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
06.09.2019

„Kodeks przedszkolaka”- wdrażanie do podporządkowania się ustalonym normom postępowania w grupie rówieśniczej i w społeczeństwie poprzez
zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania.

16.09.2019

„Co to jest czas?”- zapoznanie z rodzajami zegarów, poznanie, na czym polega praca zegarmistrza.
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26.09.2019

„Co lubię robić?” - dziecko wykonuje portfolio (praca plastyczna) - określa ulubione czynności.

15.10.2019

„Dbamy o zdrowie”- uświadomienie konieczności zdrowego stylu życia, omówienie pracy okulisty, laryngologa, dietetyka.

29.10.2019

„Pieczemy ciasto z jesiennymi owocami ” - zajęcia twórcze w kuchni szkolnej.

04.11.2019

Moje imię zapisane jest w niebie. Uroczystość Wszystkich Świętych.

27.11.2019

Zapoznanie z pracą listonosza.

04.12.2019

„Jestem najlepszą wersją siebie”- określenie swoich mocnych stron, praca plastyczna.

11.12.2019

Pieczenie ciasteczek- zapoznanie z pracą cukiernika.

03.02.2020

Wyjście na zajęcia plastyczne do Państwowego Ogniska Plastycznego w Malborku- malowanie akwarelą „ Marta natura”.

04.03.2020

„Sporty zimowe”- omówienie dyscyplin sportowych, które lubią uprawiać dzieci zimą.

10.03.2020

„Przedszkolny ogródek”- założenie i pielęgnowanie przedszkolnego ogródka.

23.04.2020

„Od ziarenka po pyszny chleb”- omówienie etapów produkcji chleba.

22,27.04.2020

Świętujemy niedzielę.

28.05.2020

„Przewodnik po zawodach” - wykonanie pracy plastycznej, uwzględniającej czynności charakterystyczne dla danego zawodu.

28.05.2020

„Jaki zawód mają moi rodzice?
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Oddziały klas I - III

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Data

Działanie

Klasa

08.10.2019
08.10.2019
02.10.2019

Marzenia małe i duże. Opowiadanie o swoich marzeniach, planach na przyszłość, umiejętnościach i talentach. Opisywanie
cech, jakie posiadają osoby, które osiągnęły sukces.

IA
IB
IC

07.10.2019

Gry drużynowe w terenie.

IA

29.10.2019
04.11.2019
08.11.2019

Praca dyżurnych. Szacunek do pracy innych. Rozwijanie pożądanych postaw społecznych i wdrażanie do poszanowania
pracy własnej i innych osób.

IA
IB
IC

04.11.2019
04.11.2019
06.11.2019

Święci nasi przyjaciele.

IA
IB
IC

07.11.2019
05.11.2019
08.11.2019

Święty Franciszek.

IA
IB
IC

12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019

W bibliotece. Jak przyjemnie spędzać czas w bibliotece? Praca bibliotekarza.

IA
IB
IC

19.11.2019
18.11.2019
28.11.2019

The magic elf.

IA
IB
IC
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31.01.2020

Zabawa w rzeźbiarza- wykonywanie śniegowych rzeźb.

IA

19.02.2020
24.02.2020
04.02.2020

‘’W progach szkolnej biblioteki” - praca nauczyciela bibliotekarza szkolnego.

IA
IB
IC

24.02.2020
25.02.2020
03.03.2020

Wędrujemy z Zuzą. Praca przewodnika.

IA
IB
IC

27.03.2020
11.05.2020

Wiosenny ogród. Wypowiedzi dzieci na temat swoich marzeń. Rozumie co znaczy być przedsiębiorczym. Podaje przykłady
przedsiębiorczości.

IB
IC

22.04.2020
19.05.2020
28.05.2020

W muzeum malarstwa.

IA
IB
IC

22.05.2020
22.05.2020
02.06.2020

Z wizytą w Filharmonii. Zawód kompozytora, muzyka.

IA
IB
IC

08.10.2019
14.10.2019
10.10.2019

Kim będę, gdy dorosnę? – rozważania na temat zawodów.

II A
II B
II C

08.10.2019
10.10.2019
09.10.2019

Poznajemy sławnych Polaków.

II A
II B
II C

12.11.2019
12.11.2019
15.11.2019

Jacy jesteśmy? – nasze charaktery. Poznajemy pracę stomatologa, laryngologa i pediatry.

II A
II B
II C

14 / 185

29.11.2019

Chcemy słuchać Boga jak Samuel.

II A
II B
II C

22.11.2019
02.12.2019
08.06.2020

Pan Jezus daje nam kapłanów.

II A
II B
II C

31.01.2020
28.01.2020
10.01.2020

Jak pomóc małpom?– rozmowa na temat roli pracy w życiu człowieka.

II A
II B
II C

07.01.2020
12.02.2020
06.02.2020

Poznajemy szwedzką pisarkę Astrid Lindgren.

II A
II B
II C

06.02.2020

Wycieczka zawodoznawcza w Przychodni Weterynaryjnej. Praca weterynarza.

II B

08.01.2020
06.02.2020
09.01.2020

A world of sounds.

II A
II B
II C

04.02.2020
25.02.2020
05.02.2020

Montaż obwodu elektrycznego.

II A
II B
II C

18.05.2020
31.03.2020
06.04.2020

Nasza aktywność – czytamy różne komiksy i tworzymy własny komiks.

II A
II B
II C

02.04.2020
22.04.2020
27.04.2020

Co to znaczy być przedsiębiorczym?

II A
II B
II C

29.11.2019
20.11.2019
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06.03.2020

Umiem korzystać z mediów w domu i w szkole – rozwijanie kompetencji społecznej dotyczącej właściwego korzystania z
nowoczesnych technologii. Zasady zdobywania wody przez człowieka – kanalizacja.

II A
II B
II C

13.09.2019
12.09.2019
13.09.2019

Rośliny pól i ogrodów – części jadalne warzyw. Wykorzystanie roślin okopowych i oleistych. Praca rolnika i ogrodnika.

III A
III B
III C

16.09.2019
17.09.2019
18.09.2019

Budowa i działanie aparatu fotograficznego – próbne zdjęcia. Rozpoznawanie rodzajów aparatów fotograficznych. Praca
fotografa.

III A
III B
III C

19.09.2019
19.09.2019
23.09.2019

Pola uprawne – rośliny zbożowe. Etapy wytwarzania chleba. Prowadzenie prostych obserwacji przyrodniczych. Praca
piekarza.

III A
III B
III C

01.10.2019
27.09.2019
01.10.2019

Czy można wierzyć reklamom? Ćwiczenia redakcyjne – opisywanie pamiętnika Zuzi. Wyjaśnianie sensu istnienia reklamy i
jej roli. Praca w reklamie.

III A
III B
III C

03.10.2019

Spotkanie z autorką książek dla dzieci w Mediatece w Malborku w ramach akcji „Z Książką na Walizkach”.

III B

05.11.2019
08.11.2019
04.11.2019

Z wizytą w bibliotece szkolnej. Poszerzenie informacji na temat pracy bibliotekarza o organizacji biblioteki szkolnej.

III A
III B
III C

19.12.2019
19.11.2019
22.11.2019

Aby byli jedno. Przykazania kościelne.

III A
III B
III C

20,23.04.2020
25.03.2020
25.05.2020
07.05.2020
27.05.2020
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05.02.2020
04.02.2020
12.02.2020

Talent Show.

III A
III B
III C

04.03.2020
05.03.2020
06.03.2020

Prezentowanie informacji o wielkich Polakach. Praca historyka.

III A
III B
III C

28.05.2020
29.05.2020
08.05.2020

Zabawy dramowe i parateatralne przedstawiające scenki z życia codziennego. Wykorzystywanie zdań rozkazujących
w przedstawianych scenkach. Rozwijanie interakcji. Wykorzystywanie wiedzy w sytuacjach interakcji. Praca aktora.

III A
III B

04.06.2020
04.06.2020
08.06.2020
05.06.2020

Zaprojektowanie okładki do Dziennika przyrodnika lub Zielnika. Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki. Praca grafika.

III A
III B

29.04.2020
30.04.2020

Przybliżenie kuchni europejskiej wybranych państw. Przygotowanie potrawy zgodnie z przepisem. Praca kucharza, kelnera.

III A
III C

21.05.2020
06.05.2020
08.05.2020

Przyjmujemy Pana Jezusa. Komunia Święta.

III A
III B
III C

III C

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

05.09.2019

Poznajemy grupę świetlicową.

18.09.2019

Rozmowy na temat umiejętności i zdolności , które powinno się posiadać w zawodzie aktora na podstawie książki „
Niesamowite przygody 10 skarpetek”.
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11.09.2019

Udział w akcji „ Przynieś pluszaka dla strażaka”

08.10.2019
02.10.2019

Rozmowa o cechach potrzebnych do bycia politykiem na podstawie książki „ Niesamowite przygody 10 skarpetek”.

07.10.2019
14.10.2019

Dzień Nauczyciela- jakie cechy, zdolności i umiejętności powinien posiadać nauczyciel.

06.11.2019

Zajęcia praktyczno – techniczne.

27.11.2019
09.12.2019
28.02.2020
05.03.2020
24.06.2020
02.03.2020

Uczniowie korzystający
ze świetlicy szkolnej

„Kim będę?”

Oddziały klas IV – VI
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Data

Działanie

Klasa

03.09.2019

Wybór samorządu klasowego.

IV A

18.09.2019
16.09.2019

Jak zapisujemy liczby.

IV A
IV B
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11.09.2019

Historia wokół nas.

IV A
IV B

26.09.2019

Jak napisać list?

IV A

01.10.2019

Jesteśmy członkami społeczności szkolnej– praca samorządu uczniowskiego.

IV A

01.10.2019

Umiejętność rozwiązywania konfliktów to trudna sprawa.

IV B

04.10.2019
07.10.2019

"A new student in the class" Rozmowa z nowym uczniem w klasie - uzyskiwanie i przekazywanie danych personalnych.

IV A
IV B

11.10.2019

Gry i zabawy ruchowe z elementami piłki koszykowej (instruktor, trener koszykówki , sportowiec – koszykarz).

IV B

14.10.2019
24.10.2019

O instrumentach perkusyjnych. Klasyfikacja instrumentów ze względu na źródło dźwięku.

IV A
IV B

15.10.2019

Dlaczego warto się uczyć?

IV B

07.11.2019
09.10.2019

Wiatr w żagle. Zwielokrotnianie obiektów.

IV A
IV B

10.10.2019
14.11.2019

To takie proste! – Pan Stop.

IV A
IV B

29.10.2019

Moje mocne strony.

IV B

29.10.2019

Warto mieć marzenia.

IV B

15.10.2019
29.11.2019

Rysunek- dziedzina sztuki. Warsztat rysownika.

IV A
IV B

19.09.2019
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20.11.2019

Obserwujemy pogodę.

IV A
IV B

21.11.2019
07.01.2020

Aby rower służył dłużej…

IV A
IV B

17.12.2019

Moi najbliżsi.

IV A

17.12.2019

Samoocena, jako podstawa umiejętności rozpoznawania własnych wartości i ograniczeń.

IV B

10.12.2019
17.12.2019

Nauka jazdy na łyżwach.

IV A

18.12.2019
17.02.2020

Otrzymałem wyjątkowe dary.

IV A
IV B

11.02.2020

Kto może zostać wielkim człowiekiem.

IV B

13.02.2020

Jak rozwiązywać konflikty.

IV A

04.02.2020
10.02.2020
11.02.2020

Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego (instruktor, animator wypoczynku).

IV B

10.01.2020
24.02.2020

Dzielę się z innymi.

IV A
IV B

11.02.2020
28.01.2020

Warsztat rzeźbiarza. Rzeźba w parku.

IV A
IV B

31.03.2020

Moje miejsce w rodzinie.

IV A

16.04.2020

Teatralne czary.

IV B

08.11.2019
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21.04.2020

Ludzie teatru.

IV B

27.04.2020
16.04.2020

Twórcy i wykonawcy muzyki.

IV A
IV B

17.04.2020
08.04.2020

Uzależnienia są groźne.

IV A
IV B

22.04.2020
28.04.2020

Razem możemy więcej. O społeczności użytkowników Sratcha.

IV A
IV B

28.04.2020

Co jest w życiu ważne.

IV B

19.05.2020

Mój cel.

IV B

13.05.2020

Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

IV A

03.06.2020
05.06.2020

Do you go out? Rozmawianie o obowiązkach i zajęciach w czasie wolnym.

IV A
IV B

12.09.2019

Praca w różnych zawodach.

VE

18.09.2019
16.09.2019

W Egipcie faraonów.

VA
VE

26.09.2019

Wyjazd do Warszawy: Centrum Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego.

VA

11.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
09.09.2019
09.09.2019

Życie pierwszych ludzi.

VA
VB
VC
VD
VE
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11.09.2019

Od figury do kształtu. Geometryczny kształt.

VA
VB
VC
VD
VE

26.09.2019

Sztuka podejmowania decyzji.

VE

02.10.2019
01.10.2019
04.10.2019
02.10.2019

Gry i zabawy ruchowe z elementami piłki koszykowej.(instruktor, trener siatkówki, sportowiec – koszykarz).

VB
VC
VD
VE

11.10.2019

Co mogę zrobić, aby w mojej klasie żyło się lepiej?

VC

14.10.2019
11.10.2019
09.10.2019
09.10.2019
09.10.2019

Moja okolica na mapie.

VA
VB
VC
VD
VE

16.10.2019

Tajemniczy ogród.

VB

17.10.2019
17.10.2019
16.10.2019
17.10.2019

Wizytówka mojej firmy –WORD.

VA
VB
VC
VD

21.10.2019
24.10.2019
22.10.2019

Wyrażanie próśb i oferowanie w kontekście zamawianego jedzenia i napojów - ćwiczenia komunikacyjne.

VA
VC
VE

11.09.2019
12.09.2019
20.09.2019
24.09.2019
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23.10.2019

Cenny surowiec – drewno.

VA
VB
VC
VD
VE

25.10.2019
23.10.2019

Jak napisać e-mail?

VB
VE

07.11.2019
07.11.2019

„Autorytet czy idol?”

VA
VC

15.11.2019

Gry drużynowe i indywidualne.

VA

18.11.2019

Moje hobby.

VD

15.11.2019
05.11.2019
04.11.2019
05.11.2019
20.11.2019

Pan Bóg otacza opieką.

VA
VB
VC
VD
VE

25.11.2019

Idole są wśród nas.

VC

25.11.2019

Kim chciałbym/chciałabym zostać w przyszłości?

VB

02.12.2019

Obliczanie ułamka danej liczby.

VA

17.12.2019
0.01.2020
12.12.2019

Muzyka ze smyka. O instrumentach smyczkowych.

VA
VB
VE

13.12.2019

Samoocena zachowania.

VC

24.10.2019
22.11.2019
23.10.2019
24.10.2019

23 / 185

09.01.2020

Bakterie i wirusy.

VA
VB
VC
VD
VE

09.01.2020
04.02.2020
13.02.2020

System feudalny.

VB
VC
VD

31.01.2020
03.02.2020

Różne sposoby zapisywania długości i masy.

VD
VE

28.01.2020
29.01.2020

Zakupy, pytanie o cenę – dialog w sklepie.

VB
VD

31.01.2020

Scena niczym kartka. O rysowaniu w programie Scratch.

VE

13.12.2019
09.01.2020
28.02.2020
29.01.2020
13.02.2020

To takie proste! – Ekologiczny stworek.

VA
VB
VC
VD
VE

03.02.2020

Autorytety w życiu człowieka.

VD

13.02.2020

Dlaczego warto czytać?

VE

18.02.2020
21.02.2020
24.02.2020
20.02.2020
20.02.2020

Pod batutą dyrygenta. Nauka piosenki „Wieczór w filharmonii”.

VA
VB
VC
VD
VE

02.12.2019
09.12.2019
16.12.2019
19.12.2019
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05.02.2020

Gry drużynowe- gra w Ringo

VB
VC
VD
VE

14.02.2020
05.02.2020

Zgłębiamy tajniki pracy filmowców.

VB
VE

28.02.2020

Działania na ułamkach dziesiętnych.

VA

05.03.2020

Tolerancja – postawa wobec innych.

VE

02.04.2020
26.03.2020
25.03.2020
26.03.2020

Mój wymarzony zawód – prezentacja Power Point.

VA
VB
VC
VD

02.04.2020

Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację.

VE

08.04.2020
08.04.2020

Mierzenie katów.

VD
VE

17.04.2020

Prawidłowe zachowanie się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

VA

20.04.2020
23.04.2020

Pole prostokąta i kwadratu.

VB
VC

29.04.2020
28.04.2020

Zależność między jednostkami pola.

VB
VC

17.04.2020
25.02.2020
02.03.2020

Czynię miłosierdzie.

VA
VB
VC

07.02.2020
11.02.2020
05.02.2020
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27.02.2020
22.04.2020

VD
VE

29.04.2020

Co jest w życiu najważniejsze?

VA

11.05.2020
18.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
20.05.220

Sawanny i stepy.

VA
VB
VC
VD
VE

19.05.2020

Ludzie prasy.

VD

20.05.2020
20.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
19.05.2020

Fotografia.

VA
VB
VC
VD
VE

20.05.2020
19.05.2020
14.05.2020

Różne zawody w kontekście przeczytanej historyjki obrazkowej.

VA
VC
VE

27.04.2020
29.05.2020

Moje hobby.

VB
VC

22.05.2020

Wirtualne spotkanie z teatrem.

VC

27.05.2020
27.05.2020

Mój wymarzony zawód w kontekście przeczytanej historyjki obrazkowej.

VB
VD

14.06.2020

Zawody przyszłości.

VA
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18.06.2020

Ludzie prasy.

VC

Cały rok
szkolny do
13.03.2020

Koło ekologiczne.

Chętni uczniowie klas V

05.09.2019
05.09.2019

Prawidłowe zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

VI B
VI C

09.09.2019
05.09.2019

Poznanie bohaterów podręcznika, przedstawianie się.

VI A
VI C

23.09.2019
27.09.2019
19.09.2019

Kultura renesansu.

VI A
VI C
VI D

12.09.2019
12.09.2019

Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych.

VI C
VI D

17.09.2019

Renesans – narodziny nowej epoki.

VI B

23.09.2019

Człowiek wobec świata.

VI C

30.09.2019

Klasowy Dzień Chłopaka.

VI D

02.10.2019
08.10.2019

Transport w życiu codziennym "The red book" - pierwsza praca Bena.

VI B
VI D

04.10.2019

Wycieczka do Muzeum Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

VI D

08.10.2019
09.10.2019

Samorządowe władze lokalne.

VI B
VI C
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08.10.2019

Sławni mieszkańcy mojego miasta.

VI A

10.10.2019

Proste odcinki.

VI B

25.10.2019
07.10.2019
11.10.2019
11.10.2019

Mamy przewodnika.

VI A
VI B
VI C
VI D

07.11.2019
14.10.2019
29.10.2019
29.10.2019

Na osiedlu.

VI A
VI B
VI C
VI D

24.10.2019

Choroby cywilizacyjne - otyłość.

VI D

24.10.2019
02.10.2019
08.10.2019
07.10.2019

Fotografia inspirowana rzeźbą antyczną.

VI A
VI B
VI C
VI D

08.11.2019

Wycieczka do PUP w Malborku. Zajęcia z doradcą zawodowym.

VI D

14.11.2019
28.10.2019
05.11.2019
05.11.2019

Budowa makiety nowoczesnego osiedla – praca w zespołach

VI A
VI B
VI C
VI D

12.11.2019

Jednostki długości i jednostki masy.

VI A

15.11.2019

Ludzie telewizji.

VI A

28 / 185

16.11.2019

Na czym polega praca informatyka?

VI C

20.11.2019
19.11.2019
18.11.2019
20.11.2019

Rozmowy w sieci. O szybkiej komunikacji w Internecie.

VI A
VI B
VI C
VI D

26.11.2019

Tę książkę warto przeczytać, ten film warto obejrzeć.

VI A

22.11.2019
28.11.2019
06.12.2019
13.12.2019

Owady- organizmy typowo lądowe.

VI A
VI B
VI C
VI D

28.11.2019
02.12.2019
26.11.2019
10.12.2019

Dom bez tajemnic.

VI A
VI B
VI C
VI D

11.12.2019
26.11.2019
27.01.2020
28.11.2019

Instrumenty dęte drewniane. Nauka piosenki: „Bo on gra na saksofonie”.

VI A
VI B
VI C
VID

09.12.2019

Jacy jesteśmy?

VI B

12.12.2019

„Jak przygotować wypowiedź o charakterze argumentacyjnym?”

VI D

12.12.2019

Droga, prędkość i czas.

VI A

16.12.2019

Gry drużynowe i indywidualne.

VI A

17.12.2019

Prezentujemy nasze zainteresowania.

VI B
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17.12.2019

Czy jest praca w życiu człowieka?

VI A

08.01.2020

Samoocena zachowania – ustalenie swoich mocnych stron (osiągnięcia, sukcesy, zalety).

VI D

09.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
07.01.2020

Pudełko na przybory.

VI A
VI B
VI C
VI D

28.01.2020

Moje porażki i sukcesy – samoocena zachowania.

VI B

28.01.2020

Oświecenie w Europie.

VI B

30.01.2020
09.01.2020
29.01.2020
31.01.2020

Europa na mapie politycznej świata.

VI A
VI B
VI C
VI D

08.01.2020
13.05.2020

Podsumowanie osiągnięć na koniec I półrocza i na koniec roku szkolnego.

VI D

10.02.2020

Potrzeby mojego organizmu.

VI A

14.02.2020

Doskonalenie gry w hokeja na lodzie.

VI A

02.03.2020

Różne rodzaje muzeów.

VI A

25.02.2020

Jaki to procent?

VI B

25.02.2020

Zajęcia czytelnicze’’ Wśród książek Davida Walliamsa”. Rozmowa o predyspozycjach potrzebnych do bycia pisarzem.

VI C

28.02.2020

Widzenie świata.

VI C
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25.02.2020

Obliczenia procentowe.

VI C
VI D

03.03.2020

Ludzie muzyki.

VI C

11.03.2020

Klasowy Dzień Kobiet.

VI D

31.03.2020
26.03.2020
05.03.2020

Rewolucja francuska.

VI A
VI C
VI D

31.03.2020

Sposoby na nudę.

VI A

11.03.2020
10.03.2020
09.03.2020
16.04.2020

Barokowa muzyka mistrza Jana Sebastiana Bacha.

VI A
VI B
VI C
VI D

01.04.2020
07.04.2020
30.03.2020
11.03.2020

Co jest naj… O wyszukiwaniu najmniejszej i największej liczby.

VI A
VB
VI C
VI D

25.03.2020

Ludzie muzyki.

VI B

15.04.2020

Być asertywnym.

VI C

30.04.2020
10.03.2020

Choroby cywilizacyjne- otyłość.

VI B
VI C

17.04.2020
22.06.2020

Prawidłowe zachowanie się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

VI A
VI D

27.02.2020
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08.05.2020

Różnorodność ptaków i ich znaczenie.

VI A
VI B
VI C
VI D

12.05.2020

Moje porażki i moje sukcesy.

VI B

15.05.2020

Lekcja o talentach i roztropności.

VI B

20.05.2020

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

VI C

21.05.2020
21.05.2020
20.05.2020
22.05.2020

Walory turystyczne Litwy i Białorusi oraz Czech i Słowacji.

VI A
VI B
VI C
VI D

22.05.2020
22.06.2020
22.06.2020

Zobowiązani do dojrzałości.

VI B
VI C
VI D

27.05.2020

Jak poznać swoje mocne strony?

VI C

27.05.2020

Jak napisać list oficjalny i do kogo może być kierowany?

VI C

28.05.2020
25.05.2020
26.05.2020
26.05.2020

Instalacje i opłaty domowe.

VI A
VI B
VI C
VI D

04.06.2020
10.06.2020
09.06.2020
08.06.2020

Pop art- fabryka sztuki. Pospolite przedmioty i banalne sytuacje.

VI A
VI B
VI C
VI D

22.04.2020
22.05.2020
22.05.2020
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22.06.2020
03.06.2020
05.06.2020

„Jak napisać list oficjalny?”

VI D

Praca projektowa - służby ratunkowe.

VI B
VI D

Oddziały klas VII
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Data

Działanie

Klasa

17.09.2019
12.09.2019

Drogi i bezdroża.

VII A
VII B

25.09.2019

Poznanie czynników mających wpływ na wybór zawodu, ustalenie mocnych stron, zainteresowań i wartości.

VII A

05.09.2019

Welcome to Harlow Mill – introducing Lee, Amy and Kristal. Witajcie w Harlow – zapoznanie z bohaterami podręcznika.

VII A
VII B

12.09.2019

Ochrona i samoochrona.

VII A
(chłopcy)

13.09.2019

Rewolucja przemysłowa.

VII A

19.09.2019
16.09.2019

Moje umiejętności – moje sukcesy ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VII A
VII B
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03.10.2019

Zdolności i uzdolnienia (zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VII A
VII B

09.10.2019
07.02.2020

Wartości cenione w pracy zawodowej.

VII A
VII B

17.10.2019
30.09.2019

Czy i ja mogę być bohaterem? ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego)

VII A
VII B

24.10.2019
07.10.2019

Ograniczenia czy możliwości ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VII A
VII B

14.10.2019

Zawody, w których potrzebne są umiejętności językowe.

VII A

21.10.2019

„Podwyżki i obniżki”.

VII B

22.10.2019
22.10.2019

Spotkanie z Mateuszem Szturmowskim, zawodnikiem piłki siatkowej i trenerem crossfitu.

23.10.2019

Charyzmatyczny nauczyciel.

VII A

31.10.2019
14.10.2019

Jakie wartości są dla mnie ważne? zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VII A
VII B

29.10.2019
12.11.2019

Zasady prawidłowego żywienia.

VII A
VII B

07.11.2019
07.11.2019

Informowanie o sposobach spędzania czasu wolnego. Co lubię robić?

VII A
VII B

08.11.2019

Jak być odpowiedzialnym za innych?

VII B

23.10.2019

VII A (chłopcy)
VII B ( chłopcy)
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14.11.2019

Moje aspiracje ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VII A
VII B

15.11.2019
12.11.2019

Mierzenie sił.

VII A
VII B

15.11.2019
14.11.2019

Malarstwo sztalugowe i miniatury.

VII A
VII B

21.11.2019
28.10.2019

Zawody wokół nas ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VII A
VII B

28.11.2019
18.11.2019

Świat zawodów ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VII A
VII B

10.01.2020
18.11.2019

Ukochana ojczyzna- kompozytorzy szkół narodowych.

VII A
VII B

20.11.2019
20.11.2019

Kompozycje graficzne w programie GIMP.

VII A
VII B

21.11.2019
21.11.2019

Tlen – najważniejszy składnik powietrza.

VII A
VII B

27.11.2019

A diary entry and a blog.

VII B

28.11.2019

Autoportret, czyli to i owo o mnie.

VII A

29.11.2019

Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne.

VII A

10.12.2019

Umiejętności interpersonalne.

VII A

21.10.2019
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12.12.2019

Praca, jako wartość w życiu człowieka ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VII A
VII B

16.12.2019
17.12.2019

Praca i bezrobocie.

VII A
VII B

18.12.2019
18.12.2019

Choroby cywilizacyjne - otyłość.

19.12.2019
19.12.2019

Rozumiemy podatki.

VII A
VII B

19.12.2019
02.12.2019

Marzenia do spełnienia ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VII A
VII B

10.01.2019
27.01.2019

Praca.

VII A
VII B

31.01.2020

Prezentacja sylwetki i twórczości R.J. Palacio autorki „Cudownego Chłopaka”. Rozmowa o predyspozycjach potrzebnych do
bycia pisarzem.

VII A

27.02.2020

W świecie mediów.

VII A

10.03.2020

Pierwsza pomoc na zajęciach wychowania fizycznego.

11.04.2020
11.02.2020

Nauczyciel i uczniowie.

VII A
VII B

09.03.2020

Procenty. Analiza danych statystycznych.

VII B

25.03.2020
25.03.2020

Projekt gry w programie Scratch.

VII A
VII B

25.11.2019

VII A (dziewczęta)
VII B ( chłopcy)

VII A (chłopcy)
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03.04.2020

Polska muzyka współczesna i jej przedstawiciele.

VII A
VII B

24.04.2020

Cechy umiejętności ułatwiające dobre współżycie w grupie.

VII B

29.04.2020

Akceptuję siebie. Prezentacja własnej osoby.

VII A

30.04.2020

Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.

VII B

08.05.2020
02.06.2020

Środki transportu miejskiego. Sposoby na spędzanie wolnego czasu przez młodych Włochów i Polaków.

VII A
VII B

18.05.2020
02.06.2020

Choroby przenoszone drogą płciową oraz zasady ich profilaktyki.

VII A
VII B

21.05.2020
22.05.2020

Indywidualny styl malarski na przykładzie twórczości prekursorów kierunków sztuki nowoczesnej – Paula Gauguina,
Vincenta van Gogha, Paula Cézanne’a.

VII A
VII B

27.05.2020
22.05.2020

First job – reading. Pierwsza praca – mówienie o swoich planach.

27.05.2020

First Job.

VII B

01.06.2020
02.06.2020

Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi.

VII A
VII B

08.06.2020
09.06.2020

Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka.

19.06.2020
19.06.2020

Stężenie procentowe roztworu.

02.04.2020

VII A (dziewczęta)
VII A ( chłopcy)

VII A (dziewczęta)
VII B ( chłopcy)
VII A
VII B
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Oddziały klas VIII
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Data

Działanie

Klasa

17.09.2019

Ochrona i samoochrona.

VIII A

25.09.2019

A decription of your dream lifestyle.

VIII A

20.09.2019

Sprzątanie świata.

VIII A

04.10.2019

A description of your dream lifestyle - writing. Opis wymarzonego stylu życia- wypowiedz pisemna.

VIII A

09.10.2019
24.09.2019

Komunikacja i autoprezentacja

VIII A
VIII B

09.10.2019
05.11.2019

Dwie okupacje.

VIII A
VIII B

16.10.2019
24.10.2019

Bóg umacnia decyzję człowieka.

VIII A
VIII B

17.10.2019

Jak napisać podanie?

VIII A

17.10.2019
15.10.2019

Edukacja i praca.

VIII A
VIII B

17.10.2019
17.10.2019

Równania.

VIII A
VIII B

21.10.2019
22.10.2019

Zagrożenia pożarowe.

VIII A
VIII B
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22.10.2019

„Interpunkcja w wypowiedzeniach. Kropka, kreska, kropka, czyli interpunkcyjne SOS”

VIII B

28.10.2019
29.10.2019

Opór elektryczny, prawo Ohma.

VIII A
VIII B

24.10.2019
24.10.2019

Spotkanie z Mieczysławem Dynowskim, byłym Mistrzem Polski w podnoszeniu ciężarów, trenerem samoobrony,
specjalistą w szkoleniu policji i służb specjalnych w Polsce i za granicą.

25.11.2019

Portfolio rozwijania mocnych stron.

VIII B

29.11.2019

Udział w dniach przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta w Malborku.

VIII A
VIII B

09.12.2019

Czym jest Krajowa Administracja Skarbowa? Zajęcia prowadzone przez Oddział Celny w Kwidzynie

VIII A
VIII B

10.12.2019

Wyjście do Sądu Rejonowego w Malborku. Jak działa Sąd.

VIII B

10.12.2019
11.12.2019

Zwyczaje i preferencje w zakresie jedzenia. Co lubię jeść?

VIII A
VIII B

16.12.2019
16.12.2019

Komórka, adres, formuła.

VIII A
VIII B

07.01.2020
07.01.2020

Choroby genetyczne.

VIII A
VIII B

27.01.2020
21.11.2020

Kto może mi pomóc w wyborze szkoły i zawodu? ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego)

VIII A
VIII B

03.02.2020
21.11.2019

Wolontariat i wartość pracy ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VIII A
VIII B

VIII A (chłopcy)
VIII B ( chłopcy)
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10.02.2020

Rozwój własny- poznanie wartości ważnych dla projektowania własnej przyszłości.

VIII B

10.02.2020

Jess lives the dream.

VIII B

17.02.2020
30.01.2020

Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VIII A
VIII B

17.02.2020
17.02.2020

Głód i niedożywienie.

VIII A
VIII B

17.02.2020
17.02.2020

Odczytywanie wykresów.

VIII A
VIII B

19.02.2020

List motywacyjny.

VIII A

19.02.2020
27.02.2020

Jezus uczy służby.

VIII A
VIII B

21.02.2020
21.02.2020

Jak efektywnie zarządzać swoim czasem w kontekście planowania kariery ? (warsztaty prowadzone przez konsultanta
powiatowego)

VIII A
VIII B

24.02.2020
06.02.2020

Szkoły zawodowe – szkołami pozytywnego wyboru (zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VIII A
VIII B

25.02.2020
28.02.2020

Naturalne źródła węglowodorów.

VIII A
VIII B

02.03.2020
02.03.2020

Wyjście do PUP w Malborku. Zajęcia z doradcą zawodowym z PUP Malbork na temat lokalnego rynku pracy, uczniowie
wykonywali testy zainteresowań.

VIII A
VIII B
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02.03.2020

Oferty szkół ponadpodstawowych (zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VIII A
VIII B

05.03.2020
02.06.2020

Polska w latach 70. XX wieku.

VIII A
VIII B

06.03.2020

Jak osiągnąć sukces?

VIII A

11.03.2020

Negatywne czynniki wpływające na zdrowie- praca lekarza, obowiązki.

VIII A

15.04.2020
23.04.2020

Opisywanie cech charakteru. Jaki jestem?

VIII A
VIII B

17.04.2020

Sterydy i jego wpływ na zdrowie człowieka.

VIII B

20.04.2020
27.02.2020

Szkoła podstawowa i co dalej? (zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego)

VIII A
VIII B

27.04.2020
05.03.2020

Czy uczymy się przez całe życie? (zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego)

VIII A
VIII B

27.04.2020
20.04.2020

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

VIII A
VIII B

27.04.2020

Can school be fun? - culture. Czy szkoła może być zabawna - rozwijanie umiejętności językowych.

VIII A

04.05.2020
23.04.2020

Kim chcę zostać? (zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego)

VIII A
VIII B

11.05.2020
30.04.2020

Moja kariera zawodowa ( zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego).

VIII A
VIII B

20.02.2020
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12.05.2020

Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

VIII A
VIII B

20.05.2020
24.04.2020

Jak napisać CV.

VIII A
VIII B

18.05.2020

Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

VIII B

18.05.2020
07.05.2020

Jak wybrać szkołę? (zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego)

VIII A
VIII B

25.05.2020

Zapoznanie z ofertą szkół średnich.

VIII A

28.05.2020
19.05.2020

Różnorodność biologiczna. Gospodarcze wykorzystanie ekosystemów.

VIII A
VIII B

01.06.2020
02.06.2020

Soczewki.

VIII A
VIII B

08.06.2020
09.06.2020

Zdrowie, jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

VIII A
VIII B

10.06.2020

Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka.

VIII B

15.06.2020

Sztuka rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem.

VIII B

22.06.2020
22.06.2020

Potęga gospodarcza świata – Stany Zjednoczone.

VIII A
VIII B

15.05.2020
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Wspólne działania dla wszystkich oddziałów
Dodatkowe działania
Data

Działanie

Klasa

17.10.2019

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej.

Chętni uczniowie
oddziałów VII - VIII

18.10.2019

Dzień Edukacji Narodowej organizacja Samorząd uczniowski).

Wszystkie oddziały

21.10.2019

Warsztaty z dietetykiem.

22.10.2019

Spotkanie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku: Pokaz podstaw udzielania
pierwszej pomoc przedmedycznej.

Wrzesień -

Zapoznanie łączników z biblioteką oraz uczniów przebywających w czytelni z wybranymi elementami prac technicznych
w bibliotece (pieczętowanie podręczników i ćwiczeń, układanie, przygotowanie książek do foliowania).

Październik

IIA,IIB,IIC
IVA,IVB,VA,VB
VC,VD,VE
Wszystkie oddziały

19.11.2019

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Memory Master.

Chętni uczniowie
oddziałów
IV-VIII

28.11.2019

Andrzejki-dyskoteka ( organizacja Samorząd uczniowski).

Chętni uczniowie
oddziałów IV - VIII

17.02.2020

Światowy Dzień Kota (organizacja Samorząd uczniowski).

Wszystkie oddziały

Cały rok
szkolny
do 13.03.2020

Koło gier planszowych.

III B
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Cały rok

Koło eksperymentalne.

szkolny do
13.03.2020
Cały rok
szkolny

Wystawki książek rozwijające hobby i zainteresowania uczniów.

Chętni uczniowie klasy
VII A
i VII B
Wszystkie oddziały

Cały rok
szkolny do
13.03.2020

Koło informatyczne.

Chętni uczniowie
oddziałów
V-VII

Cały rok
szkolny do
13.03.2020

Koło gier planszowych.

Chętni uczniowie
oddziałów
IV- VII

Cały rok
szkolny do
13.03.2020

Koło eksperymentalne.

Chętni uczniowie
oddziałów
VIII

Cały rok
szkolny do
13.03.2020

Koło z języka włoskiego.

Chętni uczniowie
oddziałów
VIII

Cały rok
szkolny do
13.03.2020

Zajęcia Koła Języka Angielskiego.

Chętni uczniowie
oddziału
VIII A

Cały rok
szkolny do
13.03.2020

Zajęcia koła wokalnego.

Chętni uczniowie
oddziałów
IV - VIII
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Cały rok
szkolny do
13.03.2020

Zajęcia dziennikarskie.

Chętni uczniowie
oddziałów
IV-VIII

Działania w ramach planowania kariery zawodowej zgodnej z zainteresowaniami uczniów realizowane były w trakcje wszystkich zajęć edukacyjnych
na każdym etapie wiekowym poprzez: zapoznawanie uczniów z różnymi zawodami, wyjścia do różnych miejsc pracy, rozwijanie umiejętności i kompetencji,
które będą przydatne w przyszłości, rozwijanie zainteresowań, a także poznawanie przez uczniów siebie i swoich zasobów.
Dzięki zdobyciu podstawowych informacji o zawodach i o samym sobie dzieci i młodzież rozwijają umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej.
Uczniowie, którzy pragnęli rozwijać swoje zainteresowania bądź pasje uczestniczyli w dodatkowych zajęciach rozwijających ich wybrane umiejętności.

W ramach zajęć w oddziale przedszkolnym dzieci zapoznały się z zawodami najbliższego otoczenia. Nauczyciele kształtowali ich postawę pracy i motywację
do działania oraz pobudzali i rozwijali dziecięce zainteresowania, a także stymulowali do posiadania marzeń zawodowych.
Uczniowie klas I – III w ramach zajęć edukacyjnych zapoznali się z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijali pozytywną postawę wobec pracy i
edukacji oraz odkrywali swoje zainteresowania, co sprzyjało rozwijaniu ich pasji.
Uczniowie oddziałów IV – VI w ramach zajęć mieli możliwość poznania swoich zasobów oraz zawodów na rynku pracy. Podczas zajęć kształtowana była u
nich pozytywna postawa wobec pracy i edukacji oraz mieli możliwość poznania i rozwijania swoich zdolności, zainteresowań oraz pasji.
Uczniowie oddziałów VII –VIII byli przygotowywani do planowania swojej kariery i podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniając swoje
zasoby, informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Działania te były realizowane między innymi na zajęciach z doradztwa zawodowego w szkole
oraz zajęciach ze specjalistami.
Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy, w zajęciach w szkole z konsultantem powiatowym.
Brali udział w dniach przedsiębiorczości, gdzie uczestniczyli w ciekawych warsztatach. Odwiedzili Rejonowy Sąd w Malborku.
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Powyższe działania na każdym poziomie mają na celu ułatwiać i wspierać uczniów w planowaniu kariery zawodowej zgodnej z
ich zainteresowaniami.

Niektóre z zaplanowanych tematów oraz działań nie udało się zrealizować z powodu czasowego ograniczenia zajęć w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Opracowała: Kamila Nisio

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Data
Cały rok
szkolny

Działanie

Klasa

Kontynuacja projektu Zdrowe śniadania. Tylko środy są „słodkim” dniem.

IB

5.09.2019

Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej - zawody sportowe kl. II i III. Zasady fair play w sporcie.

II C

06.09.2019

Dzień Sportu.

VA

09.09.2019

Zajęcia: Higiena osobista rąk i całego ciała.

IA

11.09.2019

Diagnozowanie dzieci w zakresie ich sprawności ruchowej. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.

II B
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09.09.2019

Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo. Rozwijanie podstawowych cech motorycznych:
11.09.2019 szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości oraz gibkości. Poznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania
z komputera. Poznanie zasad pracy przy komputerze.

II B
II C

11.09.2019 Ćwiczymy zdrowo i bezpiecznie.

III A

12.09.2019 Rozwijanie świadomości wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Co to znaczy prawidłowo bawić się i siedzieć
17.09.2019 w ławce?

IB
IA

12.09.2019 Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.

II A

13.09.2019 Zajęcia: Zapoznanie z zasadami bezpiecznego i zdrowego korzystania z komputera.

IA

16.09.2019 Trzecioklasista organizatorem zajęć sportowych. Kształcenie nawyku bezpiecznego korzystania z przyrządów
10.10.2019 sportowych.

III C

17.09.2019 Spotkanie z M. Boy na temat ekologicznego projektu obywatelskiego.
Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

VI A

17.09.2019 Systematyczność ćwiczeń fizycznych.

III A

07.10.2019 Nigdy dość bezpieczeństwa w TIK.

VA

23.09.2019 Rowerzysta uczestnikiem ruchu drogowego. Wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze.

III C

23.09.2019 Stymulowanie twórczego myślenia.

VA

04.10.2019 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i mięśni brzucha. Utrwalenie prawidłowej postawy w różnych pozycjach.
Wpływ ćwiczeń ruchowych i ich zastosowanie na formowanie prawidłowej sylwetki.

II C

10.10.2019 Rozwijanie świadomości wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.

IB

11.10.2019 Zajęcia: Dbam o higienę osobistą - co to znaczy?

IA
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28.10.2019

Jak odpowiednio ubrać się do pogody? Spacer i zabawy na powietrzu.

III A

28.10.2019

Nałogi – zagrożenie dla zdrowia i życia.

VD

29.10.2019

Przedstawienie ECO o zanieczyszczaniu środowiska

OP

29.10.2019

Aktywność fizyczna i jej wpływ na zdrowie.

IV B

31.10.2019

Zdrowie i racjonalne odżywianie.

VE

Grudzień 2019
- Styczeń
2020

Wyjazd na lodowisko. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa jazdy na łyżwach, doskonalenie techniki.

III C

Listopad 2019

Udział w kampanii społecznej „Nie hejtuję- reaguję”

VA

04.11.2019

Zdrowe odżywianie i jego wpływ na organizm człowieka.

II C

05.11.2019

Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i telewizora.

II B

05.11.2019

Ćwiczenia gimnastyczne wpływające na prawidłową postawę ciała.

III A

07.11.2019

Zmysły i ich rola w odbiorze świata.

II C

12.11.2019
25.11.2019

Poznajemy pracę stomatologa, laryngologa i pediatry. Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie.

II B
II C

13.11.2019

Dobry sposób na spędzanie wolnego czasu.

IV B

13.11.2019
10.03.2020
03.06.2020

Zdrowo żyć - szkodliwość narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu

VI D
VI A
VI C
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15.11.2019

Czy jesteś multimaniakiem? Sposoby spędzania wolnego czasu.

II A
II B
II C

15.11.2019

Uzależnienia- zagrożenie dla zdrowia i życia. Dopalacze.

VC

18.11.2019
03.12.2019

Poznajemy pracę lekarza ortopedy. Przybliżanie nazewnictwa części ciała człowieka. Dbania o swoje zdrowie.

II B
II C

19.11.2019

WF- Sterydy i ich wpływ na zdrowie

VIII A

19.11.2019

WF: Higiena osobista i strój sportowy.

IV B

02.12.2019

Z kranu piję –zdrowo żyję.

VB

03.12.2019

Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie.

IB

13.12.2019

Udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej.

VA

17.12.2019

Zdrowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Hartujemy nasz organizm.

II A

19.12.2019

Zajęcia: Posługiwanie się różnymi środkami wyrazu na płaszczyźnie - plakat "W zdrowym ciele zdrowy duch" - kolaż. Co
robić, żeby być zdrowym?

IA

21.11.2019
26.11.2019

Styczeń – Luty
2020

Doskonalenie jazdy na łyżwach. Gry i zabawy na lodzie.

III B
III C

10.01.2020

Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu.

IV B

10.01.2020

WF: Pogadanka na temat aktywnego wykorzystania czasu wolnego.

VIII A

28.01.2020

Rozwijanie umiejętności dobrej zabawy w domu i na świeżym powietrzu.

IA
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29.01.2020

Jak dbać o sprawność ruchową? – zabawy i ćwiczenia.

III C

03.02.2020 Koronawirus- profilaktyka, pogadanka, prezentacja
19.02.2020
27.02.2020

II A

04.02.2020 WF: Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu.

IV B

05.02.2020 Rozwijanie umiejętności dobrej zabawy w domu i na świeżym powietrzu.

IC

10.02.2020 Aktywne spędzanie czasu wolnego.

IA

11.02.2020 Tor przeszkód. Utrwalanie umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń.

III B

11.02.2020 Potrzeby mojego organizmu – film edukacyjny.
12.02.2020

VI A
VI C

12.02.2020 Pogadanka na temat bezpieczeństwa w Internecie. Jak zachowywać się
w Internecie, aby być bezpiecznym. Założenie własnego folderu.

IB

13.02.2020 Technika: Rowerem w świat.

IV B

18.02.2020 WF: Aktywność fizyczna i jej wpływ na zdrowie.

IV B

21.02.2020 „Fit ever” warsztaty w I LO w Malborku.

VIII B

26.02.2020 Jak się uchronić przed wirusami?- pogadanka
11.03.2020

VI C

27.02.2020 Pogadanka na temat zachowanie czystości i higieny osobistej. Przedstawienie zasad zachowania, postępowania przy
kichaniu, myciu rąk.

IC

27.02.2020 Higiena to podstawa!

VE
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02.03.2020

Utrzymanie podstawowej higieny i czystości.

VD

03.03.2020 Pogadanka na temat konieczności mycia rąk, przestrzegania zasad higieny.

VI A

04.03.2020 J. polski: Dobry sposób na spędzanie wolnego czasu.

IV B

04.03.2020 Ustalenie i przypomnienie podstawowych zasad higieny.

VI D

05.03.2020 Zabawy i gry bieżne na świeżym powietrzu. Wdrażanie do dbania
o bezpieczeństwo i zdrowie podczas wykonywania ćwiczeń.

III B

09.03.2020 Zagrożenie dla zdrowia i życia- koronawirus.

VB

25.03.2020 Przyroda: Choroby, którymi można się zarazić. Zdrowy styl życia.

IV B

27.03.2020 Zdalne nauczanie – dlaczego?

VC

01.04.2020 Jak pożytecznie spędzić czas wolny.

VII A

07.04.2020

VI B

Prezentujemy nasze zainteresowania.

28.04.2020 Empatia- nazywanie, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć-zajęcia online.

VI A

30.03.2020 Jak dbać o dobry nastrój?

VA

31.03.2020 WF: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu.

IV B

31.03.2020 WF: Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka

VIII A

01.04.2020 Witaminy. Co jeść, by być zdrowym? Poznanie witamin A, C, D, B.
02.04.2020

IA
IB
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02.04.2020

Co robić w wolnym czasie?

VE

03.04.2020 Jak dbać o prawidłową postawę ciała? – ćwiczenia rozciągające.

III B

03.04.2020 Wskazywanie warzyw, owoców i produktów, w których zawarte są konkretne witaminy. Zaplanowanie posiłku
zawierającego dużo witamin.

IC

16.04.2020 Wykonanie sałatki owocowej. Wartości odżywcze owoców. Zawartość witamin w wybranych owocach.
Czytanie wierszyków o owocach i warzywach oraz tekstów informacyjnych na temat zdrowia i zdrowego trybu życia.

IC

16.04.2020 Ćwiczenia i zabawy zapobiegające wadom postawy.
17.06.2020

III B

17.04.2020 Jak sobie radzę w czasie pandemii.

II A

21.04.2020 WF : Aktywna przerwa w domu. Poćwicz i potańcz.

IV B

24.04.2020 GDDW: Jak rozpoznać depresję i sobie z nią radzić?

VIII A

29.04.2020 Wyrabianie postawy dbania o swój rozwój ruchowy. Kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się w czasie
ćwiczeń ruchowych.

II B

30.04.2020 Zabawy na świeżym powietrzu.

IC

06.05.2020 Jak okiełzać stres?

VII A

08.05.2020 Doskonalenie ogólnej sprawności. Uświadomienie prawidłowej postawy ciała.
Definiowanie wartości aktywnego życia na przykładzie wycieczek.

IB

08.05.2020 Uczenie prawidłowej selekcji informacji, które docierają do nas we współczesnym świecie: określanie, co jest ważne
i potrzebne oraz w jakich sytuacjach, a co służy jedynie przyjemności i rozrywce.

II C

12.05.2020 Jak spędzam wolny czas?

IA
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15.05.2020

Wartości odżywcze miodu.
Aktywny wypoczynek. Spacer na świeżym powietrzu.

IA

15.05.2020 ABC dobrego wychowania.

VA

19.05.2020 Definiowanie wartości aktywnego życia na przykładzie wycieczek Szczepana i jego mamy. Opowiadanie trasy wycieczki
rowerowej na podstawie oglądanego planu.

IC

20.05.2020 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach- film edukacyjny.

VI C

20.05.2020 Kiedy śmiech może pomóc?

VII A

21.05.2020 Jak aktywnie spędzać czas ?

III B

22.05.2020 Zabawy na świeżym powietrzu.

IA

27.05.2020 Czym jest smog?

VII A

28.05.2020 Jak należy dbać o swoje zdrowie ? – dbałość o higienę, odżywianie i aktywność fizyczną. Zabawy na świeżym powietrzu.

III B

02.06.2020 Jak pracują moje narządy wewnętrzne?

II A

02.06.2020 GDDW: Pierwsza pomoc przedmedyczna.

IV B

04.06.2020 Wartości odżywcze warzyw i owoców. Jak powstaje dżem?

IA

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PODCZAS TYGODNIA PROMOCJI ZDROWIA
21 – 25.10.2020
Utrwalenie nazw warzyw i owoców. Przybliżenie sposobów przetwarzania owoców i warzyw. Wykonanie szaszłyków owocowych. Musimy przestrzegać
higieny osobistej. (I B)
Rambit klas I.
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Utrwalenie nazw warzyw i owoców. Sposoby przetwarzania owoców i warzyw. Odżywiamy się prawidłowo. Jakie produkty powinno się jeść, aby być zdrowym?
Przybliżenie pojęcia: zdrowa żywność. Zasady zdrowego odżywiania. Wykonujemy szaszłyki, sałatki owocowe, warzywne. Nakrywamy do stołu. (I A)

Owocowe szaszłyki, ograniczamy spożycie mięsa. (II A)
Samodzielne wykonanie kremu czekoladowego – degustacja. Zdrowe odżywianie i jego wpływ na organizm człowieka. Projekt plastyczny – piramida
zdrowego żywienia. Przepis na fantastyczna potrawę drugoklasistów - zawód kucharza. Wykonanie zdrowych przekąsek. (II B)
Piramida żywnościowa, przygotowanie zdrowej przekąski. Sałatki owocowe. Wartości odżywcze owoców. (II C)
Zawody sportowe, rozgrywki między klasowe w Dwa Ognie. Sałatki owocowe (III C)
Spotkanie/lekcja z Mistrzem Sportu. (V A)
Zdrowe i racjonalne odżywianie. (V B)
Lekcja wychowania fizycznego z zawodniczką reprezentacji Polski w siatkówce Izabelą Bełcik.(VI A)
Smartfon – moja miłość. Zdrowy styl życia to nie tylko odżywianie. (VII A)

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH SZKOLNEGO KOŁA PCK
21.10.2019

Warsztaty z dietetykiem: „Czy wiesz co jesz, czyli jak jeść smacznie i zdrowo”.

22.10.2019

Spotkanie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku: Pokaz podstaw udzielania
pierwszej pomoc przedmedycznej.

21 –
22.10.2019

Wykonywanie zdrowego posiłku.

23.10.2019

Spotkanie uczniów z pracownikami PSSE i PWiK: Wodę z kranu piję, zdrowo żyję.

24.10.2020

Wykonywanie plakatu o zdrowiu.

25.10.2019

Spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat dbania o zdrowie.

IIA,IIB,IIC
IVA,IVB,VA,VB
VC,VD,VE
VIB,VIC,VID

IVA,IVB
VI A
III A, III B, III C
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PRAC ZESPOŁU ZADANIOWEGO:
PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
22.10.2019 Spotkanie z Mateuszem Szturmowskim, zawodnikiem piłki siatkowej i trenerem crossfitu.

VII A, VII B
(ch)

24.10.2019 Spotkanie z Mieczysławem Dynowskim, były Mistrz Polski
w podnoszeniu ciężarów, trener samoobrony, specjalista w szkoleniu policji i służb specjalnych w Polsce i za granicą.

VIII A, VIII B
(ch)

Działania promujące zdrowy styl życia realizowane były przez uczniów i nauczycieli w trakcje zajęć edukacyjnych, zwłaszcza podczas Tygodnia
Promocji Zdrowia a także jako zadania szkolnego klubu PCK oraz zespołu zadaniowego „Profilaktyka zagrożeń współczesnego świata”.
Uczniowie uczestniczyli w projekcie „Zdrowe śniadanie”, w warsztatach „Fit ever” oraz w kampaniach społecznych „Nie hejtuję- reaguję”, „Hazard
? Nie, dziękuję”.

Podczas zajęć WF-u nauczyciele diagnozowali uczniów w zakresie ich sprawności ruchowej. Wspólnie z uczniami omawiali jak dbać o sprawność
ruchową oraz jaki wpływ ma aktywność fizyczna na nasze zdrowie. Podczas wykonywania ćwiczeń sportowych kształtowano u uczniów nawyk prawidłowej
postawy oraz zwracano uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa. Uczniowie klas III i IV uczestniczyli w zajęciach doskonalących jazdę na łyżwach.
Podczas uroczystości otwarcia sali gimnastycznej zorganizowano zawody sportowe dla uczniów klas II oraz III ze szczególnym zwróceniem uwagi na
stosowanie zasad fair play w sporcie.
W ramach edukacji w zakresie ochrony środowiska odbyło się przedstawienie teatralne oraz zajęcia „Czym jest smog?”
Podczas zajęć podejmowany był również temat jak dbać o higienę osobistą. Szczególnie w okresie stanu zagrożenia koronawirusem zwracano uwagę
na konieczności mycia rąk. Ponadto przeprowadzono wśród uczniów ankietę „Jak sobie radzę w czasie pandemii?”, a wśród rodziców ankietę „Szkoła w
sytuacji zagrożenia koronawirusem”. Wychowawcy klas oraz szkolni specjaliści spotykali się z uczniami online wspierając ich i pomagając im pokonać stres
odosobnienia.
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Zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo uczniów w Internecie. Podczas zajęć omawiano zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z
komputera oraz jak zachowywać się w Internecie, aby być bezpiecznym.
Kolejnym zagadnieniem poruszanym w ramach promowania zdrowego stylu życia było zdrowe i prawidłowe odżywianie oraz jego wpływ na zdrowie.
Uczniowie młodszych klas uczyli się wskazywać warzywa, owoce, produkty spożywcze, w których zawarte są konkretne witaminy oraz planować posiłki
zawierające dużo witamin. Poznali wartości odżywcze miodu oraz jak robi się dżem.
Kolejną grupę stanowiły działania uświadamiające, motywujące i edukacyjne nt. zagrożenia stosowania używek przez uczniów: alkoholu, dopalaczy,
napojów energetyzujących, nikotyny, sterydów.
W ramach ochrony zdrowia psychicznego zorganizowano uczniom zajęcia poruszające tematy:

➢
Empatii, rozpoznawania i wyrażania uczuć

➢
Jak dbać o dobry nastrój

➢
Jak rozpoznać depresję i sobie z nią radzić?

➢
Stres i jego wpływ na człowieka.

W czasie powszechnego zagrożenia koronawirusem pedagog i psycholog szkolny umieszczały na internetowej stronie szkoły artykuły wspierające
uczniów i ich rodziców.
Zespół zadaniowy „Profilaktyka zagrożeń współczesnego świata” zorganizował dla chłopców klas VII oraz VIII spotkanie z Mateuszem Szturmowskim,
zawodnikiem piłki siatkowej i trenerem crossfitu a także z Mieczysławem Dynowskim Mieczysławem Dynowskim, byłym Mistrzem Polski w podnoszeniu
ciężarów, trenerem samoobrony, specjalistą w szkoleniu policji i służb specjalnych w Polsce i za granicą.
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W ramach Tygodnia Promocji Zdrowia w szkole odbyły się zajęcia, warsztaty, spotkania oraz rozgrywki sportowe, poprzez które kształtuje się
postawy i zachowania prozdrowotne:

➢
Wykonanie przez uczniów zdrowego posiłku, zajęcia sportowe z siatkarką Izabelą Bełcik w ramach programu WF z mistrzem oraz warsztaty z
dietetykiem „Czy wiesz co jesz, czyli jak jeść smacznie i zdrowo”, na których uczniowie omawiali piramidę zdrowego żywienia. Dowiedzieli się
również, jak powinni czytać etykiety produktów spożywczych oraz jakie jogurty najlepiej spożywać. Sprawdzali (wizualnie) ile cukru jest w różnych
napojach oraz ile owoców jest w owocowych jogurtach.

➢
Spotkanie ze strażakami, na którym uczniowie poznali podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

➢
Rambit sportowy dla klas pierwszych, spotkanie z pracownikami PSSE oraz PWiK na temat: „Z kranu piję, zdrowo żyję”.

➢
Rozgrywki w „DWA OGNIE” dla uczniów klas trzecich, elementy samoobrony, oraz wykonanie przez uczniów plakatów na temat zdrowia.

➢
Spotkanie z pielęgniarką szkolną dla uczniów klas trzecich, „Owocowe co nieco” oraz „Warzywne co nieco dla uczniów klasach I – III.

Niektóre z zaplanowanych tematów lekcyjnych oraz działań nie udało się zrealizować z powodu czasowego ograniczenia zajęć w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Opracowała: Iwona Hałuszczak
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DIAGNOZA W ZAKRESIE WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW

PLAN PRZEPROWADZENIA BADAŃ

Wybór obszarów badawczych: 01.06.2020:
Zachowania agresywne, jak radzić sobie ze złością: uczniowie klas I – III
Internet, gry komputerowe, przemoc, jak radzić sobie ze złością: uczniowie klas IV – V
Uzależnienia – Internet, nikotyna, alkohol, dopalacze, energetyki. Depresja, samouszkodzenia: uczniowie klas VI – VIII

Przygotowanie narzędzi do diagnozy: 10.06.2020:
kwestionariusz ankiety dla uczniów klas I -III
kwestionariusz ankiety dla uczniów klas IV – V
kwestionariusz ankiety dla uczniów klas VI – VIII

Przeprowadzenie badań: 15 – 19.06.2020

Wnioski z badań oraz rekomendacje: do 10.07.2020

WYNIKI BADAŃ
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Diagnoza w zakresie występujących w środowisku
szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów

klas I - III
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•

Co robisz kiedy jesteś zły/wściekły?
38 odpowiedzi

Płaczę
Krzyczę
Nie odzywam się do nikogo
Rozmawiam z mamą
Chcę być sama
Idę do pokoju i próbuję opanować nerwy
Staram się o tym nie myśleć
Idę do pokoju
Mam ochotę złamać np. kredki i je mocno gniotę
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•

Co robisz kiedy jesteś zły/wściekły?
38 odpowiedzi

Mówię dorosłemu
Zgniatam pięści i nic nie mówię, dawno tego nie robiłam - bo nie mam powodu

Gram na telefonie aż mi przejdzie
Mówię sam do siebie w myślach
Patrzę złym wzrokiem na koleżankę kiedy mnie denerwuje
Rozmawiam z Mamą i Tatą
Uspakajam się
Patrzę ze złością na coś albo na kogoś kto sprawił mi przykrość
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•

Co robisz kiedy jesteś zły/wściekły?
38 odpowiedzi

Zaciskam zęby
Liczę do 10 i oddycham 2 razy
Uderzam o coś
Grożę
Zwijam kartkę papieru i wyrzucam
Ściskam specjalna piłkę
Śpiewam na cały glos na dworze
Szukam nowego rozwiązania
Idę pobiegać lub idę na rower
Nie jestem wściekły
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•

Co robisz kiedy jesteś zły/wściekły?
38 odpowiedzi

Przytulam się w poduszkę, mówię znowu ktoś na mnie krzyczał to
niesprawiedliwe Nic
Rzucam poduszką
Gram
Gram w gry
Zapominam o tym i ściskam kulkę odstresowującą
Rozmawiam z mamą
Idę gdzieś, gdzie będę sam
Oglądam bajki
Biegam, skaczę.
Przytulam się do Mamy i Taty, organizujemy sobie różne zabawy
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•

Co robisz kiedy jesteś zły/wściekły?
38 odpowiedzi

Oddycham, zgniatam pięści.
Płaczę
Bawię się z psem
Próbuje zapomnieć o przykrości i zajmuję się czymś
innym Leżę na łóżku
Idę do swojego pokoju
Rzadko się złoszczę
Przytulam się do mamy
Idę grać w piłkę
Oddycham
Koloruję
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•

Co robisz kiedy jesteś zły/wściekły?
38 odpowiedzi

Oglądam coś na telefonie lub na telewizorze
Liczę do 10
Nie wiem
Odbijam mocno piłkę
Zajmuję się czymś co lubię
Idę na rower lub idę pobiegać
Idę porysować, pokolorować, przytulić do mamy
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Największym problemem jest to, że 66 % dzieci stwierdziło, że agresja jest skierowana bezpośrednio
w ich stronę. Zachowania agresywne występują głównie w szkole, a sprawcą są przede wszystkim koledzy i koleżanki z klasy.
Zachowania agresywne w klasach 1-3 to przede wszystkim: brzydkie mówienie, przezywanie i bicie.

W związku z powyższym w przyszłym roku szkolnym należy podjąć działania mające na celu zniwelowanie występowania
tych zachowań.
Propozycje:
1. Zajęcia wychowawcze w klasach na temat: „W jaki pozytywny sposób rozładować złe emocje", „Sposoby radzenia sobie
ze złością". „Dokuczanie to też agresja"
2. Prowadzenie zabaw, gier integrujących klasę np. podczas lekcji WF, ćwiczenia na rozładowanie agresji
3. Bieżące rozładowanie konfliktów - pogadanki w klasie
4. Zajęcia ze specjalistami na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami.
5. Zajęcia z wychowawcą uświadamiające czym jest agresja.
Opracowała: Katarzyna Tomasik
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Diagnoza w zakresie występujących
w środowisku szkolnym potrzeb
rozwojowych uczniów klas IV - V
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Wymień najczęściej spotykane zachowania kolegów, które Twoim zdaniem są
niewłaściwe.
57 odpowiedzi

Przeszkadzają na lekcjach i zawsze dostajemy przez nich uwagi albo są kartkówki
Brzydkie słowa i bitwy
Przezywanie
Przeklinanie
Bicie
Przemoc
Złość
Wyśmiewanie za złą odpowiedź
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Wymień najczęściej spotykane zachowania kolegów, które Twoim zdaniem są
niewłaściwe.
57 odpowiedzi

Nie są mili dla innych uczniów
Zaczepki kolegów
Przeklinanie, bicie się, szantażowanie
Wulgaryzm
Wyzywanie innych
Dokuczanie słabszym
Nie ma takich
Nie znam
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Wymień najczęściej spotykane zachowania kolegów, które Twoim zdaniem są
niewłaściwe.
57 odpowiedzi

Koledzy się biją, popychają się na ławkach
Wyzwiska, groźby, przekleństwa
Nerwowość
Wyzywanie, uciekanie z lekcji
Żadne bo każdy jest ze mną zgodny
Poniżanie, przeklinanie, bójki
Używanie brzydkich sformułowań i wulgaryzmów, mini bójki, kradzież mleka ze szkoły np. cały karton do plecaka
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Wymień najczęściej spotykane zachowania kolegów, które Twoim zdaniem
są niewłaściwe.
57 odpowiedzi

Brak
Wyzywanie osób, które się dobrze uczą od kujonów
Dobrze się zachowywali
Wyzywanie, dokuczanie
Bójki dla zabawy
Obgadywanie mnie za plecami
Przemoc słowna (nie duża)
Zamykanie drzwi przed innymi, popychanie
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Wymień najczęściej spotykane zachowania kolegów, które Twoim zdaniem są
niewłaściwe.
57 odpowiedzi

Czasem śmieją się z osób słabszych.
Chodzenie na wagary
Zbyt odważni
Dokuczanie innym, wyśmiewanie się z innych
Używanie przemocy w stosunku do innych, wyzywanie się nawzajem i
używanie wulgaryzmów Wyzwiska, poniżanie, mocne klepanie w szyję
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Czy są takie miejsca w szkole, w których czujesz się najmniej bezpiecznie?
59 odpowiedzi

Nie, nie ma takich miejsc, nie wiem -36
Dolny korytarz
Korytarz
Łazienka dziewczyn
Toaleta
Droga do szkoły
W szatniach ze starszymi klasami
WF
Klasa od matematyki
Szafki koło stołówki
W klasie
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Do kogo w szkole zwróciłbyś się o pomoc w sytuacji dla Ciebie trudnej bądź
budzącej niepokój?
60 odpowiedzi

Do mojej wychowawczyni -32
Do którejś z nauczycielek
Dyrektorki lub nauczyciela
Koleżanki
Pedagoga
Psychologa
Trenera
Do nikogo
Do przyjaciółki
Mamy, babci lub taty
Do każdego członka naszej szkoły
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W jakich sytuacjach przeżywasz złość?
56 odpowiedzi

Gdy ktoś np. się ze mną droczy
Gdy ktoś mnie wyzywa i prowokuje
Nie wiem
Kiedy kłócę się z bratem
Kiedy ktoś mnie zdenerwuje
Kiedy coś mi nie wyjdzie
Kiedy ktoś mi coś zabiera
Gdy dostaje 1 z matematyki
Nie przychodzi mi nic na myśl
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W jakich sytuacjach przeżywasz złość?
56 odpowiedzi

Gdy dostanę złą lub słabą ocenę
Kiedy ktoś mnie prowokuje do bicia albo na forum mi ubliża
Jak jest hałas i dzieci się ze sobą kłócą, dziewczynki wykluczają inne dziewczynki
Jak kłócę się z koleżankami
Jak ktoś mi dokucza
Gdy ktoś mnie wyzywa lub moich rodziców.
Nieprzyjemnych
Kiedy inni uczniowie nie biorą specjalnie osób które chcą być razem w
parze Gdy ktoś mnie wkurzy
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W jakich sytuacjach przeżywasz złość?
56 odpowiedzi

Nie mam takich sytuacji
Gdy ktoś się ze mnie śmieje
Gdy ktoś mi coś zabiera
Gdy ktoś zgubi moją ulubioną rzecz
Wtedy kiedy mnie wkurzą
Różnie bywa
Raczej się nie złoszczę staram myśleć pozytywnie
W rozmowie z kolegą za którym nie przepadam
Kiedy ktoś się nade mną znęca
Jak coś mnie denerwuje
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W jakich sytuacjach przeżywasz złość?
56 odpowiedzi

Jak mi się coś nie udaje
Przykro mi ale nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie.
Jak mnie obgadują za plecami
Gdy ktoś mnie obraża i znieważa
Przeżywam złość jeśli jakaś osoba poda nieprawdziwe informacje na
mój temat Zazwyczaj nie przeżywam złości
Gdy uczyłam się tydzień na sprawdzian i dostane 1
Gdy nie mogę zrozumieć zadania
Gdy ktoś mnie wyzywa i mówi, że nic nie umiem.
Gdy moja siostra mnie wkurzy
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W jakich sytuacjach przeżywasz wstyd?
54 odpowiedzi

Nie wiem, nie miałam takiej sytuacji - 22
Gdy ktoś się ze mnie śmieje
Gdy mam kogoś nowego poznać
Gdy się przebieram na WF
Gdy się zdenerwuję
Gdy zrobię coś głupiego
Jak mnie ktoś wyśmiewa
Kiedy ktoś obgaduje mnie
Kiedy źle odpowiem na pytanie nauczyciela
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W jakich sytuacjach przeżywasz wstyd?
54 odpowiedzi

Potknięcie się
Przy odpowiedzi na polskim
Gdy źle coś powiem
Gdy dostanę 1
Gdy mi się zrobi dziura na kolanie
Jak ktoś mnie przezywa, że jestem gruby/gruba
Kiedy coś rozleje mi się na korytarzu
Kiedy ktoś wyjawi mi tajemnicę
Kiedy ktoś chce mnie ośmieszyć
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W jakich sytuacjach przeżywasz wstyd?
54 odpowiedzi

Kiedy kłamią na mój temat a to nieprawda
Kiedy ktoś mnie poniża
Kiedy powiem lub zrobię coś brzydkiego
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W jakich sytuacjach przeżywasz lęk?
54 odpowiedzi

Nie wiem, nie mam takiej sytuacji, nie boję się niczego - 23
Gdy czegoś się boję
Choroba, śmierć bliskiej osoby
Gdy ktoś mi grozi
Gdy widzę pająka
Na sprawdzianie
Gdy dostanę 1 i muszę powiedzieć mamie
Gdy ktoś mi grozi
Kiedy idę do laryngologa
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W jakich sytuacjach przeżywasz lęk?
54 odpowiedzi

Kiedy nie mam pewności, że coś się uda
Przy odpowiedzi ustnej
W nocy
W sytuacjach stresujących
Wtedy gdy widzę grupę źle się zachowującą
Że dostanę złą ocenę

117 / 185

W jakich sytuacjach przeżywasz smutek?
53 odpowiedzi

Nie wiem, nie przeżywam smutku
Jak tata wyjeżdża do pracy
np. kiedy mieliśmy gdzieś pojechać i nie pojechaliśmy
Kiedy ktoś się nad kimś znęca
Gdy ktoś mnie wystawia
Gdy wiem że jest sprawdzian
Kiedy byłam odtrącana przez koleżanki
Gdy coś złego się stało
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W jakich sytuacjach przeżywasz smutek?
53 odpowiedzi

Kiedy ktoś mnie obrazi
Kiedy coś mi nie wychodzi, lub jestem zmęczona
Jak dostanę złą ocenę
Gdy ktoś mnie wyzywa
Utracenie przyjaźni
Kiedy dostaje niższa ocenę niż inni uczniowie
Jak koleżanki powiedzą mi coś przykrego
Gdy ktoś mówi że ja czegoś nie umiem i na mnie krzyczy
Gdy ktoś płacze z klasy
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W jakich sytuacjach przeżywasz smutek?
53 odpowiedzi

Gdy coś mi zabiorą
Gdy muszę się rozstać ze zwierzętami
Jak widzę że słabszym dzieję się krzywda
Jak dostanę złą ocenę lub dowiem się o odwołaniu wycieczki
Kiedy mi dokuczają
Gdy coś mnie zasmuci
Różnie bywa
Jak ktoś mi sprawia przykrość
W prawie wszystkich
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W jakich sytuacjach przeżywasz smutek?
53 odpowiedzi

Jak mam dużo zadane lekcji
Jeśli ktoś powie mi coś smutnego.
Jak ktoś mnie upokorzy
Smutek zawsze trzeba powstrzymać i zawsze się
uśmiechać Gdy przegram mecz na WF
Gdy się załamię
Gdy ktoś na mnie krzyczy wyzywając mnie i poniżając.
Jak ktoś mi dokucza lub ubliża
Gdy nikt nie chce ze mną się bawić
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Które z wymienionych uczuć przeżywałeś najczęściej? Jak myślisz dlaczego?
W jakich sytuacjach miało to miejsce?
54 odpowiedzi

Smutek 5
Nie wiem wszystkiego po trochu
Najbardziej przeżywam strach dlatego że boję się że ktoś mi zagrozi w
szkole Ja jestem cały czas szczęśliwa
Najczęściej z wymienionych sytuacji przeżywałem złość, prawdopodobnie dlatego, że często spotykam lub
mam sytuacje gdy inni specjalnie chcą mnie zdenerwować, często mam takie sytuacje w domu Nie było takich
sytuacji
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Które z wymienionych uczuć przeżywałeś najczęściej? Jak myślisz dlaczego?
W jakich sytuacjach miało to miejsce?
54 odpowiedzi

Smutek. W młodszych klasach koleżanki mnie czasem nie akceptowały. Nie chciały ze
mną rozmawiać. Radość na boisku
Boję się przed sprawdzianem, że dostanę słabą ocenę
Złość, przez zachowanie niektórych kolegów, w szkole i poza szkołą
Kiedy się nie wyspałam, albo o czymś zapomniałam
Smutek i złość
Złość
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Które z wymienionych uczuć przeżywałeś najczęściej? Jak myślisz dlaczego?
W jakich sytuacjach miało to miejsce?
54 odpowiedzi

Smutek utracenie najlepszej przyjaciółki
Wstyd. Ponieważ jestem nieśmiała
Lęk przed odpowiedzią ustną i sprawdzianami
Szczęście. Myślę, że po prostu nie ma niczego co miałoby sprawić, że
będę nieszczęśliwa Wstyd bo często gadam głupstwa
Nie wiem
Złość z nauczycielami
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Które z wymienionych uczuć przeżywałeś najczęściej? Jak myślisz dlaczego?
W jakich sytuacjach miało to miejsce?
54 odpowiedzi

Lęk strach przed moją chorobą
Złość, (nie wiem jak wyjaśnić dlaczego), w szkole w szatni i na korytarzach a czasemw klasie ogólnie w całej szkole

Smutek bo źle się uczę jak była kartkówka
Jak ktoś mnie przezywa bo jestem za gruby
Złość i smutek, w domu
Smutek, sama nie wiem czemu tak się dzieje
Najczęściej przeżywam lęk
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Które z wymienionych uczuć przeżywałeś najczęściej? Jak myślisz dlaczego?
W jakich sytuacjach miało to miejsce?
54 odpowiedzi

Byłem zły
Smutek, dlaczego-nie pamiętam, w jakich sytuacjach
Jeśli ktoś powie mi coś smutnego
Ciężkie pytanie ja zazwyczaj staram się być pozytywną osobą i patrzeć na świat
z uśmiechem Złość bo nie lubię ludzi
Smutek ponieważ nie jestem dobry w kosza
Radość dlatego że dostałam dobrą ocenę
Smutek, niedawno dostałam 2 i było mi przykro
Smutek i złość, gdy ktoś mnie wyzywał, poniżał i obgadywał za plecami
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Czy przeżywanie którejś z wymienionych emocji sprawia Ci trudność?
Jak się to objawia?
50 odpowiedzi

Nie, nie wiem -18
Trudność sprawia mi smutek objawia się to tak że przypominam sobie smutne
rzeczy Smutek mi sprawia trudność
Źle się czuję kiedy jest mi smutno, czuję się zamknięta w
sobie Wszystkie, czerwienie się
Wstyd
Trudność sprawia mi smutek, objawia się to płaczem
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Czy przeżywanie którejś z wymienionych emocji sprawia Ci trudność?
Jak się to objawia?
50 odpowiedzi

Smutek, próbuję (zawsze) się powstrzymać, ale jak na złość mi nie wychodzi
Jak czuję lęk to jestem bardzo zdenerwowany i trudno jest mi coś mówić
Złość bo nikt mnie nie rozumie
Gdy się smucę to zostaje i to na cały dzień
Zdenerwowanie, nie kontroluję nad sobą
Potrafię się złościć całym sobą: tupię , trzasnę drzwiami
Złość jak ktoś mnie wkurzy
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Jak najczęściej radzisz sobie z własną złością?
54 odpowiedzi

Gdy jestem w domu to np. idę do pokoju i słucham muzyki – 4
Przestaję o tym myśleć
Płaczę
Dobrze
Dobrze, ale wychodzi na jaw, że jestem zły
Ignoruję wszystkich, staram się wyciszyć
Kilka razy biorę wdech i wydech
Kopię w poduszkę albo głęboko oddycham
Liczę do 100
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Jak najczęściej radzisz sobie z własną złością?
54 odpowiedzi

Oddychając
Nie wiem
Rysuję jakieś buźki na kartce
Siedzę sobie w pokoju
Uderzam pięściami w poduszki
Idę gdzieś się schować
Idę do przyjaciół
Krzyczę i biegam
Krzyczę i ściskam kartkę
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Jak najczęściej radzisz sobie z własną złością?
54 odpowiedzi

Oglądam telewizję
Uspokajam się
Przytulam się do psa
Szczypię się
Wyzywam pod nosem cały świat
Trzaskam jak najmocniej drzwiami
Wyżywam się na przedmiotach
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WYNIKI BADAŃ
Ankietę wypełniło 63 uczniów.
88,3 % z nich stwierdziło, że lubi chodzić do szkoły. Nikt z ankietowanych nie napisał, że panująca
w szkole atmosfera jest zła.
92,1 % uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. 51 osób twierdzi, że nie spotkało się z agresją i przemocą.

32 ankietowanych nie spotkało się z zachowaniami negatywnymi.
Zachowania negatywne na terenie szkoły, na jakie przede wszystkim zwrócili uwagę to:
dokuczanie - 15 osób,
prowokowanie do bójki - 8 osób.
Zagrożeniami, na jakie uczniowie zwrócili uwagę to:
przemoc słowna-26 osób,
przemoc fizyczna-12 osób.
1 osoba wśród zagrożeń wskazała sprzedaż narkotyków.
135 / 185

Najczęściej wymieniane w ankiecie zachowania naganne to przemoc słowna: wyzywanie, przeklinanie,
wyśmiewanie, ale jednocześnie 78,3 % ankietowanych stwierdziła, że nie zachowuje się nigdy
agresywnie wobec innych.
Miejscem, w których uczniowie czują się najmniej bezpiecznie uznali toalety.

Dzieci mają zaufanie do personelu szkoły. 95% informuje o negatywnych zdarzeniach dyrektora, wychowawcę
lub nauczycieli. O pomoc w sytuacjach trudnych deklarowali poproszenie o interwencję wychowawcę.

Tylko 60% wie, jakie instytucje, organizacje udzielają pomocy osobom pokrzywdzonym.
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Uczucia i emocje, z jakimi uczniowie muszą się zmierzyć:
- złość: spowodowana najczęściej wyzywaniem, prowokowaniem, kłótnią, złą oceną,
- wstyd: nigdy deklaruje 22 osoby, najczęstsze powody to odpowiadanie na lekcjach,
kontakt z nieznajomymi, przebieranie się na WF,
- lęk: większość nigdy, 6 osób przed sprawdzianami,
- smutek: spowodowany wyzywaniem, dokuczaniem, odtrąceniem-14 osób, słabą oceną-9 osób.

Uczniowie najczęściej przeżywają smutek i złość, i to z przeżywaniem tych emocji mają największe
problemy. Większość stosuje społecznie akceptowalne sposoby radzenia sobie ze złością (oddychanie,
liczenie do 10, spacer, zgniatanie kartki, telefon do przyjaciela), ale pojawiają się też takie sposoby jak
krzyki, wyzywanie, trzaskanie drzwiami.
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Uczniowie wyrazili chęć uczestniczenia w przyszłym roku w zajęciach dotyczących:

zdrowia - 36 osób,
emocji - 32 osoby,
konfliktów - 22 osoby,
jak mówić „nie” - 19 osób.
Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się temat używek.
Opracowała: Irena Perkowska
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Diagnoza
w zakresie
występujących
w środowisku szkolnym
potrzeb rozwojowych
uczniów
klas VI - VIII
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Czy lubisz chodzić do szkoły?
Lubię; 14

Nie lubię; 10
Różnie bywa, czasem
lubię czasem nie; 46
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Jak oceniłbyś atmosferę panującą w Twoim
domu?
Różnie bywa, czasem
dobrą czasem nie; 14

Złą; 1

Dobrą; 55
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Czy palisz papierosy?
Palę od czasu do czasu;
2

Nie palę, ale spróbowałem kilka razy (pomiń
kolejne pytanie); 3

Nie, nigdy nie paliłem
(pomiń kolejne
pytanie); 65
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Czy Twoi rodzice wiedzą, że palisz papierosy ?

Tak, ale nie akceptują

Nie wiedzą o tym; 3

tego; 3

Tak i zaakceptowali to;
1
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Czy i jak często pijesz alkohol?
(wódka, wino, piwo)
Piję rzadko, tylko w
wyjątkowych sytuacjach; 3

Wypiłem kilka razy; 1

Nie nigdy nie piłem ( pomiń pyt.
6-11 i przejdź do pyt.12 ); 66
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Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek być pijanym?
Tak, kilka razy lub
więcej; 1
Tak, 1-2 razy; 1

Nie; 11
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Gdzie najczęściej piłeś alkohol?

Na podwórku, w parku, w lesie; 2

We własnym domu; 3

W domu kolegów ( koleżanek ); 1
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Czy Twoi rodzice wiedzą, że piłeś alkohol?

Tak, ale nie akceptują
tego; 3

Tak i zaakceptowali to;
3
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Skąd najczęściej pochodzi spożywany przez Ciebie
alkohol?
Częstują mnie koledzy
(koleżanki); 1
Kupuję w sklepie,
kawiarni itp.; 2

Częstują mnie rodzice; 2
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Jeżeli kupowałeś lub usiłowałeś kupić w sklepie lub kawiarni jakiś
alkohol, to czy spotkałeś (aś) się z odmową jego sprzedaży?
W zasadzie nie mam
problemów z nabyciem
alkoholu; 1
Tak, zwykle spotykam
się z odmową; 1

Nie kupuję alkoholu; 4
Tak, czasem spotykam
się z odmową; 1
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Jaki rodzaj alkoholu najczęściej pijesz?
Wino (szampan); 1

Drinki; 1

Piwo; 3
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Czy w Twoim środowisku narkotyki są łatwo czy
też trudno dostępne?
Łatwo dostępne; 2

Trudno dostępne; 2

Trudno powiedzieć (nie
orientuję się); 61
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Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto próbował dać Ci
lub sprzedać jakiś narkotyk ?
Tak, 1-2 razy; 3

Tak, dość często; 1

Nie nigdy; 65
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Czy znasz kogoś ze swojego otoczenia kto miał
lub ma kontakt z narkotykami?
Tak; 11

Nie; 59
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Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek wziąć (zażyć) jakiś
narkotyk, środek odurzający?

Nie, nigdy ( pomiń pytanie
16-19 i przejdź do pytania …

154 / 185

Czy otrzymałeś propozycję zażywania dopalaczy?
Tak; 2

Nie; 64
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Jeżeli odpowiedziałeś TAK w poprzednim pytaniu, napisz czy
otrzymałeś propozycję zażywania dopalaczy od:

Kolegi/koleżanki ze
szkoły; 1

Kolegi/koleżanki spoza
szkoły; 1
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Czy uważasz, że niebezpieczne może być dla
twojego zdrowia: palenie papierosów?
NIE; 3

TAK; 66
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Czy uważasz, że niebezpieczne może być dla
twojego zdrowia: picie alkoholu?
NIE; 3

TAK; 64
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Czy uważasz, że niebezpieczne może być dla twojego
zdrowia: eksperymentowanie z dopalaczami?
NIE; 1

TAK; 68
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Czy uważasz, że niebezpieczne może być dla twojego
zdrowia: eksperymentowanie ze sterydami, anabolikami?
NIE; 2

TAK; 67
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Czy uważasz, że niebezpieczne może być dla twojego
zdrowia: spożywanie napojów energetyzujących?

NIE; 30

TAK; 36
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Czy rodzice rozmawiali z Tobą kiedykolwiek na
temat zagrożeń związanych z uzależnieniem?
Tak, dość często; 16
Nie; 21

Tak, ale rzadko; 33
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Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w jakichś zajęciach poświęconych
problemom uzależnień np. od alkoholu, narkotyków itp.?
Tak – poza szkołą; 5

Tak – na terenie szkoły;
29

Nie; 36
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Gdybyś znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, to na kogo mógłbyś
najbardziej liczyć, komu powiedziałbyś o swoim problemie w pierwszej
kolejności?
Do nikogo bym się nie
Ojciec; 9

Rodzeństwo; 2

zwrócił, próbowałbym
sam uporać się z

problemem; 6Kolega / koleżanka; 10
Ktoś z dalszej rodziny; 2

Matka; 41
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Czy według Ciebie takie zachowania jak chuligaństwo, wandalizm, stosowanie
przemocy są w Twoim środowisku zjawiskiem rzadkim czy też dość powszechnym?
Bardzo powszechnym; 3

Raczej rzadkim; 31

Bardzo rzadkim; 23

Raczej powszechnym;
13
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Gdzie najczęściej zachowania tego typu mają
miejsce?
4
12

3
1

2

Na dyskotekach, koncertach
Na podwórku (w okolicy domu)
Na różnego typu imprezach sportowych
Na terenie szkoły

2
1
1
1

1
2

29

Na terenie szkoły, Na podwórku (w okolicy domu)
Na terenie szkoły, Na podwórku (w okolicy domu), Na dyskotekach, koncertach
Na terenie szkoły, Na podwórku (w okolicy domu), Na ulicach miasta (w drodze do domu, do szkoły)
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Czy w ciągu ostatniego roku doświadczyłeś
osobiście na sobie aktów chuligaństwa, przemocy –
tzn. czy byłeś ofiarą takich zachowań:
Tak, kilka razy; 3

Tak, wielokrotnie; 3

Tak, 1-2 razy; 8

Nie ( pomiń pyt. 33-36 i
przejdź do pyt. 37 ); 55
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Gdzie miało to miejsce (lub ma najczęściej
miejsce )?
W drodze do szkoły lub
domu; 2

Na dyskotece,
koncercie; 1

W domu; 1

Na terenie szkoły; 11
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Zaznacz, jakich form przemocy osobiście
doświadczyłeś:

Wulgarne przezywanie,
wyśmiewanie się z jakiejś
mojej wady; 3
Wulgarne przezywanie,
wyśmiewanie się z jakiejś
mojej wady, Szarpanie,
popychanie, wykręcanie rąk
itp.; 3
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Kto wobec Ciebie zachowywał się w ten sposób?
1
1

1
1

1
1

Członkowie rodziny

5
3

Nie znane mi przypadkowe osoby dorosłe
Uczniowie z mojej klasy
Uczniowie z mojej klasy, Uczniowie z mojej szkoły (z innej klasy)
Uczniowie z mojej klasy, Uczniowie z mojej szkoły (z innej klasy), Młodzież z innych szkół
Uczniowie z mojej klasy, Uczniowie z mojej szkoły (z innej klasy), Młodzież z innych szkół, Inne znane
mi dorosłe osoby, Nie znane mi przypadkowe osoby dorosłe
Uczniowie z mojej klasy, Uczniowie z mojej szkoły (z innej klasy), Młodzież z innych szkół, Nie znane
mi przypadkowe osoby dorosłe
Uczniowie z mojej szkoły (z innej klasy)
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Czy powiedziałeś komuś o tej sytuacji (tych
sytuacjach)?
Tak – rodzicom, Tak –
nauczycielowi lub
specjaliście szkolnemu (
pedagog, psycholog), Tak –
policji; 1

Tak mojemu ziomowi; 1
Nie; 3

Tak – rodzicom, Tak –
nauczycielowi lub

specjaliście szkolnemu (

pedagog, psycholog); 5

Tak – rodzicom; 4
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Czy wziąłbyś/wzięłabyś udział w przyszłym roku szkolnym
w zajęciach uczących rozpoznawania i wyrażania emocji?

TAK; 24

NIE; 36
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Czy wziąłbyś/wzięłabyś udział w przyszłym roku szkolnym
w zajęciach: Jak mówić nie – trudna sztuka odmawiania?

TAK; 22

NIE; 39
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Podaj swoją płeć.

Kobieta; 31

Mężczyzna; 39
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W ankiecie wzięło udział 70 uczniów z klas VI – VIII (31 kobiet i 39 mężczyzn)

Niektórzy uczniowie udzielali odpowiedzi tylko na wybrane pytania.
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Szkoła
Z 70 ankietowanych 14 uczniów odpowiedziało, że lubi szkołę, 46 – czasem lubi,
czasem nie, a 10 uznało, że nie lubi. Tylko 34 uczniów skorzystało na terenie szkoły lub
poza nią z zajęć poświęconych problemom uzależnień. Propozycja zajęć w przyszłym roku
szkolnym poświęconym asertywności spotkała się z zainteresowaniem 22 uczniów,
natomiast 24 uczniów skorzystałoby z zajęć uczących rozpoznawania i wyrażania emocji.

Pozostała tematyka zajęć: Szkodliwość używek, Rozwiązywanie konfliktów oraz Jak dbać
o zdrowie – nie do odzyskania z dysku.
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Narkotyki
Dwoje uczniów uważa, że narkotyki są łatwo dostępne. Tyle samo uczniów uważa,
że trudno dostępne, a 61 uczniów w ogóle nie orientuje się w tym temacie. Jeden
uczeń przyznał, że dość często spotyka kogoś kto próbował dać lub sprzedać mu
narkotyk. Troje uczniów spotkało się z taką sytuacją 1 -2 razy. 65 uczniów nigdy nie

spotkało się z taką ofertą. 11 uczniów zna osoby z własnego otoczenia, które
miały lub mają kontakt z narkotykami.
Żaden z ankietowanych uczniów nie zażywał narkotyków.
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Pozostałe substancje psychoaktywne
Dwoje uczniów otrzymało od kolegów i koleżanek ze szkoły (1) i spoza szkoły
(1) propozycję zażycia dopalaczy.

Ponad 60 uczniów, poza dwojgiem uważa, że eksperymentowanie z
dopalaczami oraz ze sterydami i anabolikami jest niebezpieczne dla ich zdrowia.

Niestety aż 30 uczniów nie widzi zagrożenia przy spożywaniu napojów
energetyzujących.
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Papierosy

65 uczniów nigdy nie paliło, 3 paliło kilka razy, a 2 uczniów przyznaje, że pali
od czasu do czasu.

Większość poza 3 uczniów uważa, że palenie papierosów jest niebezpieczne
dla ich zdrowia.
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Alkohol
66 uczniów nigdy nie spróbowało alkoholu, 1 uczeń przyznał się, że spożywał alkohol kilka
razy, natomiast 3 uczniów stwierdziło, że piją rzadko, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jest
to najczęściej piwo, szampan i drink. 2 uczniów przyznało się, że byli w stanie upojenia
alkoholowego więcej niż jeden raz. Najczęściej spożywają alkohol we własnym domu, na
podwórku, w parku, w lesie lub w domu kolegi/koleżanki. Alkohol spożywany przez uczniów
najczęściej jest przez nich kupowany w sklepie lub częstowani są przez własnych rodziców
lub kolegów. Większość poza 3 uczniów uważa, że spożywanie alkoholu jest niebezpieczne
dla ich zdrowia.
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Rodzina

55 uczniów ocenia atmosferę panującą w domu jako dobrą, 14 – uważa, że różnie to
bywa. Jeden z uczniów określił jako złą. Aż 21 uczniów przyznało, że ich rodzice nie
rozmawiają ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem.

41 ankietowanych uczniów wymieniło matkę , jako osobę, na którą może liczyć.
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Przemoc
54 uczniów uznało chuligaństwo, wandalizm oraz stosowanie przemocy zjawiskami rzadkimi
w ich środowisku. 16 uczniów jest przeciwnego zdania i takie zachowania uważa za
powszechne. Zdecydowana większość uczniów wskazuje teren szkoły jako miejsce „złych”
zachowań. 14 uczniów oświadczyło, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło osobiście
na sobie aktów chuligaństwa, przemocy: wulgarne wyzywanie, wyśmiewanie się z wad,
szarpanie, popychanie, wykręcanie rąk. Najczęściej sprawcami przemocy są koledzy z klasy
lub szkoły. Wśród osób, którym zgłaszali takie zachowania wymienili: nauczycieli i specjalistów
ze szkoły oraz rodziców.

Opracowały: Anita Dziwierek i Iwona Hałuszczak
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Reasumując Program Wychowawczo -Profilaktyczny zawiera wszystkie niezbędne treści do realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoty
i powinny być realizowane w roku szkolnym 2020/2021. Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły wspomagają psychiczny, fizyczny i społeczny rozwój
uczniów. Niestety niektóre z zaplanowanych założeń nie zostały zrealizowane z powodu czasowego ograniczenia zajęć w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Szkota Podstawowa nr 3 w ubiegłym roku szkolnym stwarzała liczne sytuacje, które sprzyjały budowaniu dobrych relacji między uczniami. Dla
uczniów klas pierwszych zorganizowano warsztaty adaptacyjno — integracyjne. Takimi zajęciami warsztatowymi zostali objęci również uczniowie klas
czwartych i siódmych w związku z tym, że od września 2019 r. spotkali się w nowym składzie. Jak wynika z arkuszy wychowawców w wielu klasach odbywały
się zajęcia rozwijające umiejętności budowania poczucia bezpieczeństwa w klasie, tworzenia dobrych relacji koleżeńskich oraz wzajemnej pomocy. Duży
nacisk wychowawcy i nauczyciele kładli na zasady dobrego zachowania, przestrzeganie kulturalnego mówienia, umiejętności słuchania drugiej osoby,
radzenie sobie z krytyką. Powyższe działania wychowawców wspierał zespół zadaniowy KULTURA SŁOWA I ZACHOWANIA, który zaproponował uczniom
m.in. akcje: „Wulgaryzmom mówimy STOP", „Alternatywne teksty dla wulgaryzmów", „Dzień życzliwości i pozdrowień".
Działania w ramach planowania kariery zawodowej zgodnej z zainteresowaniami uczniów realizowane byty w trakcie zajęć edukacyjnych w zakresie
kształcenia ogólnego, podczas zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, w ramach działań zespołów zadaniowych oraz poprzez pracę
samorządu uczniowskiego. W klasach VII- VIII działania byty również realizowane podczas zajęć z doradztwa zawodowego.
Od wielu lat Szkota Podstawowa nr 3 w Malborku jest placówką promującą zdrowy styl życia. Jak co roku, tak i w roku szkolnym 2019/2020 odbyło
się wiele rozgrywek sportowych, udział w kampanii społecznej „Nie hejtuję- reaguję", spotkań ze specjalistami z zewnątrz oraz zajęć promujących zdrowy styl
życia. Główne tematy tych zajęć to m.in.: wyrabianie nawyków dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo, zasady bezpiecznego i zdrowego korzystania z
komputera oraz zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania Internetu, zanieczyszczenie środowiska, zdrowe odżywianie i jego wpływ na organizm
człowieka, uzależnienia, a podczas zdalnego nauczania: koronawirus — porady dla dzieci i młodzieży. Do zajęć promujących zdrowy styl życia corocznie
włącza się cała społeczność szkolna, w tym roku szkolnym — szkolne koto PCK oraz zespól zadaniowy: PROFILAKTYKA ZAGROŽEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.
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W roku szkolnym 2020/2021 należy:
1. Dla uczniów klas I
Zajęcia wychowawcze na temat: „ W jaki pozytywny sposób rozładować złe emocje", „Sposoby radzenia sobie ze złością" oraz Dokuczanie to też agresja'

Prowadzenie zabaw, gier integrujących klasę np. podczas lekcji WF, stosowanie ćwiczeń na rozładowanie agresji.
Bieżące rozładowanie konfliktów - pogadanki w klasie.
Zajęcia ze specjalistami na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Zajęcia z wychowawcą uświadamiające czym jest agresja.

2. Uczniowie klas IV — V wyrazili chęć uczestniczenia w przyszłym roku w zajęciach dotyczących:
zdrowia emocji
konfliktów
jak mówić „nie"

3. Dla uczniów i rodziców uczniów klas VI - VIII
Zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki przemocy.
Informacja do rodziców na temat skutków zbyt wczesnej inicjacji alkoholowej.
Pogadanki na temat szkodliwości spożywania napojów energetyzujących wśród dzieci i młodzieży.
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Malbork, 10 lipca 2020 r.

Anita Dziw-erek
Iwona Hałuszczak

Kamila Nisio
Irena Perkowska
Katarzyna Tomasik
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