RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE
DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE *
( szkoła/placówka w okresie przygotowawczym)
RAPORT ZA OKRES OD WRZESIEŃ 2014r. DO CZERWIEC 2015r.

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:
Pełna nazwa szkoły/placówki

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać,

-------------------------

której szkoły dotyczy raport

Adres

ul. Turkusowa 1a,

Gmina

Konin

Powiat

koniński

Telefon

(063)2442375

Adres mailowy szkoły

sp15konin@op.pl

Adres mailowy koordynatora

eljas@op.pl

Strona WWW

www.sp15.konin.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Dyr. Iwona Baszczyk

Imię i nazwisko koordynatora

Elżbieta Jasińska

Imiona i nazwiska członków

Alina Głowacka, Alicja Rogawska, Katarzyna Kazuś, Bożena
Małuszek, Mirona Adamska, Magdalena Gorlach-Wadelska,
Beata Kubsik, Ewa Zawacka, Teresa Wleklińska, Anna Górecka,
Monika Przespolewska, Halina Frankiewicz, Małgorzata
Adamska, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego

szkolnego zespołu

62- 504 Konin

Data podjęcia uchwały

26.03.2009r.

o przystąpieniu do projektu

Data otrzymania certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie: 21 listopada 2011r.

1.

Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

Jesteśmy w Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie od roku 2011. Cały czas aktywnie
pracujemy na rzecz zdrowia społeczności szkolnej. Za rok będziemy się ponownie ubiegać o
certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Na początku roku szkolnego Zespół ds. Promocji Zdrowia
dokonuje diagnozy potrzeb społeczności szkolnej. Rozmawiamy z nauczycielami, uczniami,
rodzicami i pracownikami szkoły. Analizujemy dokumentację szkolną dotyczącą wypadków w
czasie pobytu dzieci w szkole oraz dokumentację pielęgniarki o sytuacji zdrowotnej naszych
uczniów.
W oparciu o diagnozę ustaliliśmy główny kierunek działań w roku szkolnym 2014/2015:
„Uświadomienie zagrożeń płynących z agresji i przemocy oraz zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa szkole”.
Założyliśmy też, że realizując wybrany cel, nie będziemy się zamykać na propozycje udziału w
programach i akcjach proponowanych przez instytucje zajmujące się promocją szeroko pojętego
zdrowia, pojawiające się w ciągu roku szkolnego i będziemy realizować różnorodne zadania w
celu utrwalania prawidłowych nawyków zdrowotnych.

2. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.
Plan działań w formie załącznika.

3.

Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

1). Zadania dotyczące celu priorytetowego:
Uświadomienie zagrożeń płynących z agresji i przemocy oraz zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa szkole.

Nazwa zadania

Realizatorzy

1.

Realizacja programu
„W przyjaźni z sobą i
innymi” –kl. I oraz kl.
IV

E. Zawacka –kl.I
M. GorlachWadelska- kl. IV

cały rok
szkolny

2.

Tydzień Życzliwości
w szkole

E. Jasińska
E. Zawacka
M. GorlachWadelska
T. Wleklińska
M. Adamska
SU,
wychowawcy

17-21 XI
2014r

3.

Ę Akcja „Stop agresji i
c przemocy!”
i
a

M. GorlachWadelska

11-15III
2015

W związku z organizacją przez naszą placówkę
ogólnopolskiego
turnieju
piłki
nożnej
im. A. Ruminkiewicza, który promuje zasady fair
play, została przygotowana dekoracja holu pod
hasłem „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą".

B. Małuszek
A. Głowacka
M. Adamska

20-24IV
2015

Dnia 25 kwietnia przypada "Światowy Dzień
Świadomości Zagrożenia Hałasem". Z tej okazji
ogłosiliśmy akcję, której głównym celem było
pogłębienie wiedzy nt. wpływu hałasu na zdrowie i
samopoczucie człowieka, obniżenie poziomu hałasu
w szkole oraz wskazanie sposobów bezpiecznego
spędzania przerw.
Uczniowie włączyli się w różnorodne działania:
przygotowali rymowanki, malowali ciszę, wykonali
karykaturę decybela oraz znak: "Stop - zakaz
hałasowania
i
biegania".
Pracami
dzieci
udekorowana została szkoła. Uczniowie kl. IV - VI
wzięli udział w konkursie wiedzy pt. "Wokół dźwięku
i hałasu".

Lp.

4.

Dni Świadomości
Zagrożenia Hałasem

Termin
realizacji

Opis zadania
Zajęcia programowe prowadził pedagog i psycholog
szkolny. Program jest innowacją pedagogiczną.
Realizacja programu stwarza możliwość wspólnego
zdobywania doświadczeń, poznawania siebie i
innych. Pozwala dzieciom zbliżyć się do siebie i
nawiązać pozytywne relacje. Zajęcia dają dzieciom
okazje do zastanowienia się nad codziennymi
nawykami, korzystnymi i niekorzystnymi dla ich
zdrowia. Uczniowie dowiedzieli się, jak na
równowagę ich organizmu wpływają środki
uzależniające. Uczyły się budowania prawidłowych
relacji, tworzenia pozytywnej samooceny i
samoakceptacji. Z zajęć korzystało 23 uczniów
(kl.I-14ucz; kl.IV-9 ucz.).
W dniach 17-21XI2014r. obchodziliśmy w szkole
„Tydzień Życzliwości”. W holu szkoły pojawiło się
Drzewo
Życzliwości
z
liśćmi-rymowankami
wymyślonymi przez uczniów. Dzieci mogły
przekazać pozdrowienia kolegom, czy pracownikom
szkoły poprzez Pocztę Życzeń i Pozdrowień.
Korytarze szkolne zamieniły się w Aleje Życzliwości.
22 XI przeprowadziliśmy również konkurs na dramę
pod hasłem „Życzliwość to język, który niesłyszący
może usłyszeć i niewidzący zobaczyć”. Wzięły w
nim udział kilkuosobowe drużyny z klas IV-VI
/łącznie 38 osób/, które odgrywały scenki na
wylosowany temat dotyczący życzliwości.
Wyniki :
-I miejsce drużyna z klasy V d
-II miejsce drużyna z klasy IV b
-III miejsce drużyna z klasy IV d.

Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie
"Strefy ciszy", czyli miejsca, gdzie uczniowie mogli
spędzić przerwy inaczej niż zwykle: grając w różne
gry, układając puzzle, ćwicząc zręczność rąk,
stawiając różne konstrukcje z klocków itp.
W ramach działań edukacyjno-prewencyjnych
22września odbyło się spotkanie z policjantami dla
dzieci i rodziców pod hasłem „Bezpieczny uczeń
świadomy rodzic". Pani policjantka opowiadała o
tym, jak należy bezpiecznie przechodzić przez
jezdnię, poruszać się rowerem oraz o tym, jak
ważne dla naszego życia i zdrowia są bezpieczne
nawyki takie jak: zapinanie pasów podczas jazdy
samochodem, zakładanie kasku podczas jazdy
rowerem czy posiadanie elementów odblaskowych,
gdy poruszamy się po zmroku. Każde dziecko
dostało odblask w kształcie misia.

5.

„Bezpieczny uczeń –
świadomy rodzic” –
działania edukacyjnoprewencyjne dla
kl. 0-I

Funkcjonariusze
policji z Wydziału
Prewencji KMP w
Koninie
M. GorlachWadelska

22 IX 2014

6.

Zajęcia profilaktyczne
z uczniami kl. IV-VI
nt. „Umiejętność
zgodnego współżycia
w społeczności
szkolnej”

M. GorlachWadelska

w ciągu roku
szk.

Pani pedagog doraźnie prowadziła
zajęcia
wychowawcze w klasach IV-VI. Omawiała tematy
związane z prawidłowym funkcjonowaniem w
szkole,
komunikacją
interpersonalną,
rozwiązywaniem konfliktów, czy też poruszała
bardzo ważny i aktualny problem dopalaczy.

7.

Zajęcia profilaktyczne
dla kl. V nt.
„Przeciwdziałanie
przemocy domowej
wobec dzieci”

Psycholog z
Sekcji
Poradnictwa
Rodzinnego i
Interwencji
Kryzysowej
M. GorlachWadelska

XI 2014

W dniach 3 i 5 listopada psycholog z MOPR w
Koninie z Sekcji
Poradnictwa Rodzinnego i
Interwencji Kryzysowej przeprowadził prelekcje dla
uczniów z klas piątych na temat „Przeciwdziałanie
przemocy domowej wobec dzieci”.

8.

Realizacja programu
„Klub Bezpiecznego
Puchatka”
w klasach I.

M. Roszak
wychowawcy
klas I

IX-XI2014

Wszystkie klasy I realizowały ogólnopolski program
edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Jego
celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych
uczniów. Pierwszoklasiści obejrzeli film i wzięli
udział w ciekawych zajęciach o bezpieczeństwie w
szkole, w domu, na podwórku. Na zakończenie
dzieci sprawdziły swoją wiedzę biorąc udział w
Teście Bezpieczeństwa, przygotowanym przez
organizatorów na stronie internetowej programu.

9.

Nauka udzielania
I pomocy – „Ratujemy
i Uczymy Ratować”

M. GorlachWadelska
E. Jasińska

cały rok
szkolny

Nasza szkoła bierze udział w programie
edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”,
którego organizatorem jest Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W roku szkolnym 2014/15 w
programie uczestniczyli uczniowie klas: IIb, IId, IIe,
IIIb , IIIc, Vb, Vd. Podczas kursu dzieci uczyły się
właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia życia i
zdrowia. Umieją prawidłowo wezwać pogotowie
ratunkowe
i nabyły podstawowe umiejętności
udzielania pierwszej pomocy. W ramach współpracy
z WOŚP uczniowie klas II-III, którzy ukończyli w tym
roku szkolnym kurs otrzymali certyfikaty oraz
apteczki z wyposażeniem.

10.

Udział w spektaklu
profilaktycznym
„Cybernetyczne sny”
– kl. IV-VI

M. GorlachWadelska
Aktorzy "Teatru
Art" z Krakowa

17III2015

"Cybernetyczne sny" to spektakl profilaktyczny,
który wystawili naszym uczniom aktorzy "Teatru Art"
z
Krakowa
17
marca
2015r.
Tematem
przedstawienia był Internet - wspaniałe osiągnięcie
współczesności, gdzie znajdziemy mnóstwo atrakcji:
ciekawe wiadomości, wspaniałe gry, filmy,
muzykę... Niestety, oprócz tych dobrodziejstw
"grasują" tam przy okazji fałszywi przyjaciele, którzy
zastawiają różne pułapki.

11.

Udział w spektaklu
profilaktycznym
„Profilaktyczny
SHOW dla dzieci” –
kl.0-III

M. GorlachWadelska
Aktorzy "Teatru
Art" z Krakowa

17III2015

12.

Spotkanie rodziców
uczniów klas V i VI z
policjantem na temat:
„Zagrożenia, jakie ze
sobą niesie Internet”

27XI14

13.

Obchody
Bezpiecznego
Internetu

Policjant z
Wydziału
Prewencji KMP w
Koninie
M. Wadelska
E. Zawacka
A. Rogawska

14.

Zorganizowanie
Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej
Dzieci im. Olka
Ruminkiewicza –
promowanie fair play
w sporcie

J. Górecki

13-14III
2015

15.

Turniej Wiedzy o
Bezpieczeństwie w
Ruchu Drogowym
- etap szkolny

A. Rogawska

16.

Udział w
ogólnopolskiej akcji
„Bezpieczne wakacje”
- udział w konkursie
plastycznym „Moje
bezpieczne wakacje
2014”;

I. Walkowiak
B. Urbaniak
Wychowawcy

Wyjazd klas VIa, VIb
na 5-dniowy Turnus
Profilaktyczny do
Rogoźna

B. Małuszek
M.Lipska
K, Kazuś
K. Krakowski

17.

Dnia

9-13II 2015

IX 2014

VI 2015

2-6II2015

W dniu 17.3.2015r. uczniowie klas 0-III uczestniczyli
w spektaklu pt.„Profilaktyczny SHOW dla dzieci”,
który wystawili aktorzy "Teatru Art" z Krakowa.
Dzieci uczyły się, jak radzić sobie z różnymi
trudnymi sytuacjami i problemami mogącymi mieć
szkodliwy wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo.
27 listopada pani pedagog i pani psycholog
zorganizowały spotkanie policjantów z rodzicami
uczniów klas V-VI. Celem tego spotkania było
przybliżenie rodzicom tematu agresji elektronicznej i
sposobów zapobiegania takiej agresji.
W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
odbyły się lekcje wychowawcze oraz zajęcia
komputerowe, na których dzieci zapoznawały się z
zasadami bezpieczeństwa w Internecie, robiły
plakaty, pisały rymowanki i opowiadania na temat
bezpiecznego
Internetu.
Pod
tym
kątem
zorganizowane było przez panią pedagog
przedstawienie dla klas IV-VI pt. "Cybernetyczne
sny" oraz tematyczna gazetka szkolna na korytarzu
szkolnym.
13-14 marca, już dziewiętnasty raz, rozegrano w
naszej szkole turniej piłki nożnej dzieci im. Olka
Ruminkiewicza, z udziałem szesnastu drużyn z całej
Polski. Chłopcy, którzy reprezentowali SP 15 wspięli
się na wyżyny swoich umiejętności i wypadli bardzo
dobrze. Drużyna powtórzyła osiągnięcie sprzed roku
i ponownie zwyciężyła zdobywając puchary:
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
Wojewody
wielkopolskiego
Piotra
Florka,
Prezydenta Konina Józefa Nowickiego i Przeglądu
Konińskiego.
W dniu 22 czerwca 2015r. pani Alicja Rogawska
przeprowadziła „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie
w Ruchu Drogowym” dla wszystkich klas VI.
Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z klas IV-VI.
Szkoła nie uczestniczyła w turnieju powiatowym.
Chętni uczniowie wszystkich klas wzięli udział w
konkursie plastycznym „Moje bezpieczne wakacje
2014”. Około 100 prac zostało wysłanych do
organizatora.
Bierzemy udział w kolejnej edycji akcji „Bezpieczne
wakacje”. W czerwcu wychowawcy przeprowadzili
tematyczne
zajęcia
wg
proponowanych
scenariuszy. W ramach akcji uczniowie obejrzeli film
„Bezpieczne
przebywanie
na
akwenach
śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych”.
Zachęciliśmy też uczniów do udziału w
proponowanym konkursie fotograficznym pod
hasłem „(Nie)znane atrakcje mojego regionu”.
W dniach od 2 do 6 lutego klasy 6as i 6b
uczestniczyły w turnusie profilaktycznym w
Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla
Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Pięć dni zostało
przeznaczone na zajęcia z terapeutami. Uczniowie
rozwijali umiejętności komunikacji, uczyli się trudnej
sztuki rozwiązywania konfliktów i uczestnictwa w
grupie, zapoznali się z profilaktyką agresji i
przemocy, uczyli się być tolerancyjnymi. Młodzież
wie już, że komputer i Internet może pojmać nas w
niewolę, umie spożytkować wolny czas na naukę i
pasje, grać fair play i zna zasady savoir vivre oraz
rozumie burzliwie rozwijające się młodzieńcze
uczucia.

2) Zadania realizowane w celu utrwalania prawidłowych nawyków zdrowotnych:

Promowanie zdrowego stylu życia

Nazwa zadania

Realizatorzy

Termin

Realizacja
programów
prozdrowotnych w klasie 0
„Bądźmy zdrowi –
wiemy, więc działamy”
-„Moje dziecko idzie do
szkoły”
Realizacja
programu
prozdrowotnego dla klas
V-VI: „Trzymaj formę”

B. Kunka
D. Kowalewska

cały
szkolny

rok

A. Głowacka
A. Rogawska
B. Małuszek

cały
szkolny

rok

Realizacja
programu
„Mam kota na punkcie
mleka”

B. Nawrocka
wychowawcy kl.II

cały
szkolny

rok

Piknik Olimpijski „Żyjemy
zdrowo i ekologicznie.”

M. Nykowska
chętni n-le

20 IX 2014

Wspólne spożywanie
śniadania w kl. 0-III

wychowawcy klas
0-III

cały
szkolny

Udział w ogólnopolskiej
akcji „Śniadanie daje moc”

Wychowawcy
kl.0-III

7XI2014

Kontynuowanie
„Mleko w szkole”

Małgorzata
Adamska
wychowawcy klas
0-VI
Małgorzata
Adamska
wychowawcy klas
0-III

X2014–
V2015

„Porozmawiajmy
o
zębach”
–
akcja
profilaktyki
stomatologicznej w kl. II.

B. Kubsik
wychowawcy kl.II

V2015

Fluoryzacja w klasach I-VI

pielęgniarka
szkolna

II semestr

Spotkania
kl.0-III
z
pielęgniarką szkolną na
temat higieny osobistej

pielęgniarka
szkolna

cały
szkolny

Spotkanie dla rodziców z
lekarzem
pediatrą
dotyczące
problemu
nadużywania antybiotyków
w leczeniu dzieci.

M. Kapuścińska
lekarz

X2014

II

akcji

Kontynuowanie
akcji
„Owoce i warzywa w
szkole”

rok

X2014–
V2015

rok

Opis zadania
W
ramach
programów
wychowawczynie
zerówki
przeprowadziły szereg zajęć promujących zdrowy tryb życia,
a przede wszystkim uczulały na bezpieczeństwo
najmłodszych uczniów naszej szkoły. Odbyły się pogadanki,
wycieczki, spotkania z pielęgniarką i policjantem dla uczniów
oraz tematyczne spotkania dla rodziców.
W zakresie programu „Trzymaj formę!” w naszej szkole
podejmowane są różnorodne działania propagujące
aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. W ciągu całego
roku szkolnego uczniowie biorą udział w zawodach
sportowych i odnoszą wiele sukcesów. Nauczyciele przyrody
i techniki prowadzili zajęcia nt właściwego odżywiania. W
wybranych klasach zrealizowane zostały ciekawe zajęcia
programowe: „Prawa konsumenta” oraz „Odczytywanie i
rozumienie etykiet produktów spożywczych”
Celem programu było zwiększenie wiedzy dzieci na temat
odżywczych walorów mleka i jego przetworów
oraz
kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i
promowania aktywnego stylu życia. W programie wzięły
udział wszystkie klasy drugie z naszej szkoły. Wychowawcy
przeprowadzili programowe zajęcia.
Ponadto dwoje uczniów z kl. 2b wzięło udział w konkursie
kulinarnym, a klasa 2c obchodziła urodziny mleka i
przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Zróbmy mleku
urodziny".
20 września odbył się w naszej szkole piknik olimpijski pod
hasłem
„Żyjemy zdrowo i ekologicznie". W sobotnie
popołudnie licznie dopisali uczniowie i rodzice, którzy
chętnie uczestniczyli w wielu konkurencjach promujących
zdrowy styl życia.
Szkoła umożliwia klasom 0-III wspólne jedzenie śniadania
razem z wychowawcą w stołówce szkolnej. Za niewielką
odpłatnością panie kucharki przygotowują uczniom herbatę
lub napój z sokiem owocowym. W minionym roku szkolnym
wspólne śniadania spożywało 223 uczniów.
7 listopada nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
"Śniadanie daje moc!" Chętne klasy w tym dniu
przygotowały śniadanie, a następnie wspólnie je spożyły.
Wspólne śniadanie dzieciom i paniom bardzo smakowało.
Kontynuowaliśmy akcję „Mleko w szkole”. Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Kole dostarczała mleko dla
wszystkich uczniów naszej szkoły 3 razy w tygodniu (591
uczniów).
Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Owoce
w szkole”. W każdym semestrze 30 razy uczniowie klas 0-III
dostają bezpłatnie zestawy owocowo-warzywne. Spożywają
je w czasie przerwy śniadaniowej (312 uczniów).
W miesiącu maju we wszystkich klasach II przeprowadzona
została akcja profilaktyki stomatologicznej „Porozmawiajmy
o zębach”. W ramach akcji odbyły się dwa spotkania ze
stomatologami na temat „Moje zęby dlaczego są i jak należy
o nie dbać!”. Wychowawcy przeprowadzili tematyczne
zajęcia wg przygotowanych propozycji. Uczniowie obejrzeli
też teatrzyk kukiełkowy pt.: „Teatrzyk w łazience”.
W miesiącach marzec-maj 2015r. pielęgniarka szkolna
przeprowadziła fluoryzację we wszystkich klasach I-VI
(6 zabiegów). W klasach pierwszych przed fluoryzacją
odbyły się spotkania, podczas których pani pielęgniarka
uczyła prawidłowo myć zęby i dbać o higienę jamy ustnej.
Nasza pielęgniarka szkolna pani Halina Frankiewicz
przeprowadziła spotkania z młodszymi dziećmi na temat
higieny osobistej. Pomagała również w przeprowadzeniu
zajęć na temat „Porozmawiajmy o zębach” w klasach II oraz
w realizacji programów prozdrowotnych w klasie 0.
22X2014r. przybył do naszej szkoły lekarz pediatra pan
Krzysztof Połeć. W bardzo interesujący sposób przedstawił
temat „Czy moje dziecko musi chorować?”. Udzielił rodzicom
wielu cennych wskazówek i odpowiedzi na nurtujące ich
pytania.

Promowanie aktywności fizycznej

Prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych:
-aerobik
-1001 Gra
-tenis stołowy
-karate
-szermierka
-piłka koszykowa
-piłka nożna
-piłka siatkowa
-piłka ręczna
-zabawy i gry ruchowe

nauczyciele
w-f , trenerzy

cały rok
szkolny

W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła miała szeroką
ofertę zajęć pozalekcyjnych sportowych. Dzieci mogły
aktywnie spędzać wolny czas i rozwijać swoje sportowe
zainteresowania.
Nasza placówka zajęła w tym roku szkolnym II miejsce w
kategorii „Najbardziej Usportowiona Szkoła w Koninie”.

Organizowanie obozów
sportowych, zielonych
szkół, pikników, wycieczek

wychowawcy
nauczyciele

cały rok
szkolny

W bieżącym roku szkolnym zgodnie z harmonogramem
odbyło się wiele wycieczek po najbliższej okolicy, po całym
kraju, a także za granicę. Wychowawcy organizowali także
zielone szkoły, pikniki i rajdy.

Szkolny Rajd
Pierwszoklasistów

E. Glanc
wychowawcy kl.I

18 X 2014

18 października po raz jedenasty odbył się szkolny rajd
"pierwszaków" do Rudzicy. Po przejściu zaplanowanej trasy,
dzieci spotkały się z panem leśniczym, który opowiadał m.in.
o zwierzętach i roślinach, jakie występują w naszych lasach.
Następnie dzieci uczestniczyły w różnych zabawach, a
później piekły kiełbaski przy ognisku. Na zakończenie każde
dziecko otrzymało upominek. W rajdzie wzięło udział
61 pierwszoklasistów.

Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Dyrektora SP15

J. Górecki

3-4XII2014

Międzyszkolny Turniej
Boccia SP

A. ZielińskaGontarz

I 2015

Noworoczny Turniej Piłki
Siatkowej dla dziewcząt
klas VI

E. Nowicka

I 2015

Wyjazd na Bieg Solny

A. ZielińskaGontarz

6 IX 2014

Udział w XX Biegu
Olimpijskim Racot 2014

J. Górecki

IX 2014

3 i 4 grudnia w naszej szkole rozegrane zostały mikołajkowe
turnieje piłki nożnej halowej chłopców klas III i V o puchar
dyrektora SP 15 w Koninie.
Zarówno w kategorii klas III, jak i klas V, najlepsi byli piłkarze
z SP15.
W styczniu 2015r. odbył się w naszej szkole III Towarzyski
Turniej Boccia o puchar dyrektora SP15. Udział wzięło 12
drużyn
z
klas
integracyjnych
konińskich
szkół
podstawowych, gimnazjów i miejscowych fundacji. Nasza
placówka zajęła II miejsce.
Dnia 9 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbył się
II Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Klas
Szóstych. W turnieju uczestniczyły dziewczęta z klasy VI A,
VI B i VI C łącznie 19 dziewcząt.
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym".
Zwyciężyła klasa VI A w składzie: Marita Krzos, Kinga
Olejnik, Klaudia Woźniak, Martyna Kubiak, Karina
Lewandowska.
W dniu 6 września 2014r. po raz kolejny braliśmy udział w
Integracyjnym mini-maratonie "Bieg Solny" w Ciechocinku.
Dziewczęta startowały na dystansie 500m, natomiast
chłopcy mieli do pokonania dwukrotnie dłuższą trasę 1000m. Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że potrafią
szybko biegać - Wiktoria Pachciarz pojawiła się na mecie
jako druga w kategorii dziewcząt 7-12 lat, a w tej samej
kategorii wiekowej chłopców Aleksander Szymaniak
uplasował się na trzeciej pozycji.
We wrześniu nasi uczniowie uczestniczyli w XX Biegu
Olimpijskim w Racocie . Pogoda do biegania była idealna, a
organizatorzy jak zawsze przygotowali dla osób, które
ukończą 4 kilometrowy bieg wiele cennych nagród.

Szkolny Dzień Sportu

K. PietrzakŁajdecka
K. Biernacki
wychowawcy

19VI2015

Szkolny Dzień Sportu zaplanowano na 19 czerwca 2015r.
Podczas apelu olimpijskiego poznaliśmy najlepszych
sportowców naszej szkoły. Jak co roku uczniowie spędzili
ten dzień bardzo aktywnie. Klasy młodsze wzięły udział w
konkurencjach sprawnościowych „na wesoło”. W klasach
IV-VI odbyła się szkolna 1001 gra. Uczniowie rywalizowali w
wyścigach rzędów, aby zdobyć jak najwięcej punktów dla
swojej klasy.

Warsztaty dla nauczycieli
klas 0-III „– Gimnastyka
przy muzyce – aerobik”

A. ZielińskaGontarz

25XI2014

W dniu 25XI2014r. nauczycielka w-f pani Agnieszka
Zielińska-Gontarz przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli
klas 0-III „– Gimnastyka przy muzyce – aerobik”. W ciekawy
sposób zachęciła do wprowadzania elementów aerobiku już
w młodszych klasach. Udział wzięło 12 nauczycieli.

Profilaktyka uzależnień i innych zagrożeń

Realizacja
programu
profilaktyczno
–
edukacyjnego
w
klasach
VI
„Trzeci
Elementarz,
czyli
Program
Siedmiu
Kroków”

E .Zawacka
M.GorlachWadelska

II semestr

Psycholog
szkolny
pani
Ewa
Zawacka
zrealizowała
wybrane
zajęcia
programowe
w klasach VI.
Ich celem było zwiększenie
wiedzy uczniów nt. środków psychoaktywnych,
nabycie umiejętności odmawiania w sytuacjach
nacisku czy nabycie postawy abstynenckiej i
umiejętności trzeźwej zabawy.

Realizacja programów
antynikotynowych:
-„Czyste
powietrze
wokół nas” kl.0
-„Nie pal przy mnie,
proszę” – kl.II,
-„Znajdź
właściwe
rozwiązanie” – kl.V

wychowawcy
kl.0, II, V

cały
szkolny

Konkurs „Palić, nie
palić – oto jest pytanie”
dla kl.V

T. Wleklińska

III 2015

W marcu odbył się w klasach V konkurs plastyczny
pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie”.
Zwycięska praca z etapu szkolnego należała do Ligii
Kołata z kl. 5c. Została ona wysłana do Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i wzięła udział w
etapie powiatowym konkursu.

Obchody Światowego
Dnia Rzucania Palenia

M. Wadelska

20XI2014

W
dniach 19-20 listopada we
wszystkich
klasach
szóstych
odbyły
się
zajęcia
wychowawcze
z
zakresu
profilaktyki
antynikotynowej połączone z prezentacją filmu
„Nie zamykaj oczu”. Obchodom Światowego
Dnia Rzucania palenia towarzyszyła tematyczna
dekoracja w holu szkoły.

Obchody Światowego
Dnia bez Tytoniu

K. Kazuś
M. GorlachWadelska
K. Wanke
B. Kunka

V 2015

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu
zorganizowaliśmy:
- dekorację holu szkoły tematyczną gazetką
„Światowy Dzień bez Tytoniu”;
- konkurs plastyczny pod hasłem „Nie pal przy mnie,
proszę” w klasach II oraz wystawę prac na korytarzu
szkolnym.
- klasa 0 wzięła udział w przemarszu z okazji
Światowego Dnia bez Tytoniu zorganizowanym przez
PSSE w Koninie.

Dzień Walki z AIDS

Z. Wesołowska
M. GorlachWadelska

1XII2014

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS
w
dniu
1XII2014r.
odbyły
się
zajęcia
wychowawcze
z
zakresu
profilaktyki
uzależnienia
od
narkotyków
i
ryzyka
zakażenia wirusem HIV w klasach VIa, VIb, VIc, VId .
Prowadził je pracownik MONAR-u.

Olimpiada o środkach
psychoaktywnych

M. Wadelska
Z. Wesołowska

12III2015

Nasi
uczniowie
wzięli
udział
w
Miejskiej
Olimpiadzie
Wiedzy
o
Środkach
Psychoaktywnych
pt.
„Czerpiemy
radość
z życia bez nałogów”, której organizatorem
jest
Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich
w Koninie. W tym roku reprezentacja naszej
szkoły
zajęła 3 miejsce w kategorii szkół
podstawowych.

rok

Wychowawcy zostali zapoznani z programami oraz
otrzymali scenariusze i materiały do proponowanych
zajęć warsztatowych ze swoimi wychowankami.
Każdy
wychowawca
przeprowadził
kilka
tematycznych
zajęć
dotyczących
profilaktyki
antynikotynowej. Dzieci uczą się przede wszystkim
reagować i radzić sobie w sytuacjach, w których inne
osoby palą przy nich papierosy.

Dbamy o środowisko

Wdrażanie do prawidłowej
segregacji śmieci.
-pogadanki w klasach z
wychowawcami,
- Konkurs Selektywnej
Zbiórki Odpadów

B. Małuszek
wychowawcy

w ciągu roku
szk.

Udział w akcji „Sprzątanie
świata”

B. Małuszek
wychowawcy
kl.0-VI

IX 2014

Realizacja programu w
klasach III „Moje miasto
bez elektrośmieci”

A. Rogawska
A. Łukasik
wychowawcy
kl.III

w ciągu roku
szk.

Realizacja
programu
„Planeta
energii”
w
wybranych kl. I-III

A. Łukasik

II semestr

Obchody
Międzynarodowego
Ziemi

B. Małuszek
K. Kazuś,
A. Głowacka
D. Żuk

22IV2015

B. Małuszek
B. Małkus

13IV2015

Dnia 13 IV 20015r. w Szkole Podstawowej nr 8 w
Koninie odbył się Konkurs Przyrodniczy "ZDROWE
ŻYCIE = DOBRE ŻYCIE", w którym wzięły udział
2 drużyny z naszej szkoły. Uczniowie rozwiązywali test
nt. wpływu jabłek na organizm człowieka, sprawdzali
swoją wiedzę i umiejętności dotyczące żywności
bezglutenowej oraz uczestniczyli w sprawdzianie
kondycyjnym, pokonując na rowerze slalom z
przeszkodami - nie było łatwo!
Uczniowie odnieśli duży sukces:
I - m-ce zajęła drużyna z kl. Vb;
II - m-ce - drużyna z kl. Va.

M.Przespolewska
W. Jakubowska
Z. Wesołowska

22IV2015

W dniu 22 kwietnia zorganizowaliśmy Konkurs
Ekologiczny Osób Niepełnosprawnych „Drugie życie
surowców wtórnych - plastik". Celem konkursu było
promowanie
zachowań
proekologicznych
oraz
rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Czteroosobowe
zespoły uczniów brały udział w następujących
konkurencjach: prezentacja robotów, sportowy tor
przeszkód,
rękodzieło
artystyczne,
rozsypanka
wyrazowa, plastikowe dzieło sztuki - wiosna. Drużyna z
naszej szkoły zajęła II miejsce.

Konkurs
„Zdrowe
życie”

Dnia

ekologiczny
życiedobre

Drugie Życie Surowców
Wtórnych
Ogólnoszkolny Konkurs
Ekologiczny Klas
Integracyjnych

W ciągu całego roku szkolnego wychowawcy
przypominali o prawidłowej segregacji śmieci i
zachęcali do ich wyrzucania do oznaczonych koszy,
które znajdują się w holu szkoły. Mamy nadzieję, że
takich pojemników będzie w szkole coraz więcej. Odbył
się całoroczny Konkurs Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Zbieraliśmy makulaturę, puszki aluminiowe, nakrętki
plastikowe i zużyte baterie. Uczniowie, którzy przynieśli
do szkoły najwięcej surowców wtórnych wzięli udział w
bezpłatnych wycieczkach.
W dniach 19-21 września uczniowie klas II-VI
uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”. Pod opieką
wychowawców dzieci uporządkowały tereny wokół
szkoły.
Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja
społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
(„ZSEE”). Realizację programu rozpoczęliśmy od akcji
zbierania elektrośmieci w dniu Pikniku Olimpijskiego
20IX2014r. Przed szkołą zbieraliśmy wówczas zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Taką samą akcję
powtórzyliśmy w dniu 24VI2015r. Wychowawcy klas III
przeprowadzili w II semestrze zajęcia programowe
dotyczące elektrośmieci, ich zbiórki i ponownego
wykorzystania odzyskanych surowców.
Celem programu edukacyjnego „Planeta energii” jest
propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii
elektrycznej. Dzięki przygotowanym przez Grupę
ENERGA materiałom dydaktycznym, nauczyciele
przeprowadzili zajęcia, z których najmłodsi dowiedzieli
się m.in. skąd się bierze prąd i jaką rolę pełni w
naszym życiu, jakie są podstawowe źródła energii
elektrycznej oraz jak racjonalnie i przyjaźnie dla
środowiska z niej korzystać. Dowiedzieli się także jak
bezpiecznie
posługiwać
się
urządzeniami
elektrycznymi oraz jak prawidłowo zachować się w
pobliżu obiektów energetycznych. Program realizowały
klasy: 2b, 2di,3di.
W tym roku szkolnym obchody Międzynarodowego
Dnia Ziemi połączyliśmy z akcją z okazji
Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia
Hałasem. Główne hasło obchodów to „Ciszejbezpieczniej”. (opis –zad.4)

W minionym roku szkolnym z różnych przyczyn nie zrealizowano:
-Program edukacyjno-profilaktyczny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. - klasy I-III –odpowiedzialny
pedagog szkolny
-Ekspedycja Nadwarciańska – odpowiedzialna M. Przespolewska
-Piknik Olimpijski w Warszawie- – odpowiedzialni: J.Górecki, A. Małas
W zakresie celu priorytetowego zrealizowano poza planem:

Nazwa zadania

Realizatorzy

Termin
realizacji

Opis zadania

Konkurs plastyczny pod
hasłem „Smacznie,
zdrowo i sportowo”

K. Kazuś
D. Żuk

X 2014

W październiku 2014 roku przeprowadzono w naszej
szkole I etap konkursu plastycznego, organizowanego
przez oddział PCK w Koninie. Do kolejnego etapu
zakwalifikowały się dwie prace. Obie prace zostały
wyróżnione w finale konkursu. Autorzy wyróżnionych
prac to : Zuzanna Kołata oraz Piotr Kulczewski.

Konkurs plastyczny pod
hasłem
„Bezpieczeństwo i
rozwaga, tego każdy od
ciebie wymaga”
Udział w XVII
Ogólnopolskim Biegu
Milowego Słupa

M.Nykowska
wychowawcy

X 2015

Wychowawcy
n-le w-f

15V2015

W październiku 2014 roku chętni uczniowie wzięli udział
w konkursie plastycznym „Bezpieczeństwo i rozwaga,
tego każdy od ciebie wymaga”. Autorzy 11 prac uczniów
naszej szkoły zostali nagrodzeni przez Urząd Miasta w
Koninie.
15 maja 2015r. odbył się XVII Bieg Milowego Słupa w
kategorii biegi dziecięco - młodzieżowe. Na stadionie
panowała sportowa atmosfera i wielkie apetyty na
zwycięstwo.
Nasi
reprezentanci
z
dużym
zaangażowaniem przystąpili do biegu. Nasza szkoła
zajęła w tym biegu I miejsce drużynowo.

Udział w Pikniku
Prewencyjnym

wychowawcy klas 1a,
1b, 1f

19VI2015

Uczniowie klas 1a, 1b, 1f uczestniczyli w dniu
19 czerwca 2015 w Pikniku Prewencyjnym nad jeziorem
w Gosławicach. Spotkanie z policjantami, ratownikami i
strażakami dotyczyło bezpieczeństwa w czasie
zbliżających się wakacji. Uczniowie oglądali pokaz
technik ratunkowych przydatnych w sytuacji zagrożenia
naszego zdrowia lub życia. Poznali sposoby radzenia
sobie na wypadek ataku złodzieja. Ćwiczyli między
innymi techniki obronne pomocne w momencie ataku
groźnego psa. Policjanci przypomnieli też dzieciom, jak
zachować się w czasie pobytu na kąpielisku strzeżonym i
pokazali, czego nie wolno robić, gdy wypoczywamy nad
wodą.
Na zakończenie każdy uczestnik pikniku otrzymał
książeczkę „Bezpieczne wakacje”.

Spotkanie z ratownikami
WOPR

A. Zielińska-Gontarz

22VI2015

22 czerwca 2015r. naszą szkołę odwiedzili ratownicy
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby
przypomnieć uczniom podstawowe zasady bezpiecznego
korzystania z kąpielisk i sprzętu wodnego. W spotkaniu
wzięły udział klasy: VIb, VIc, VId.

4. Monitoring podjętych działań.
Wszystkie działania podjęte w roku szkolnym 2014/15 były systematycznie monitorowane, aby
uzyskać jak najwięcej informacji do ewaluacji. Informacje pozyskujemy przez:
- obserwację uczniów,
- analizę wytworów pracy uczniowskiej, ich zaangażowanie w działania promujące zdrowie,
- rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły,
- wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań Szkolnego Zespołu
ds. Promocji Zdrowia,
- informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację zadań,
- analizę dokumentów szkolnych,
- analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

5. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.
1) Zaplanowane działania realizowane były rytmicznie i przyniosły oczekiwane efekty.
2) Działania w zakresie celu priorytetowego wpłynęły na poniesienie poziomu świadomości
uczniów na temat zagrożeń płynących z agresji i przemocy oraz wpłynęły na zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa szkole (wniosek na podstawie pozytywnych wyników z ankiet
przeprowadzonych przez Szkolny Zespół ds. Ewaluacji wśród nauczycieli, uczniów i
rodziców). Badani uważają naszą szkołę za bezpieczną. Sytuacje takie jak kradzieże,
obrażanie, akty agresji zdarzają się sporadycznie (prawie 90% stwierdziła, ze taka
sytuacja nie miała nigdy miejsca). Reakcja dorosłych (nauczycieli i rodziców) w razie
niepokojących sytuacji jest prawidłowa. Zawsze podejmują właściwe, natychmiastowe
działania.
3) Podjęte przez placówkę działania prozdrowotne z zakresu aktywności ruchowej,
prawidłowego odżywiania, profilaktyki uzależnień, ekologii - wpłynęły na propagowanie
zdrowych nawyków, w tym zdrowego stylu życia dzieci i ich rodziców.
4) W opinii członków Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia na wyróżnienie zasługują
następujące działania:
- „Tydzień Życzliwości”
- Dni Świadomości Zagrożenia Hałasem –obchodzone pod hasłem „Ciszejbezpieczniej!”
- nauka udzielania I pomocy – kursy „Ratujemy i Uczymy Ratować” i owocna
współpraca z WOŚP (przekazane apteczki z wyposażeniem dla wszystkich
uczniów klas I-III, którzy w tym roku szkolnym ukończyli kurs -91 osób).
Są to działania, które należy kontynuować lub powtórzyć w następnych latach.

Podpis dyrektora:

Podpis koordynatora szkolnego:

Dyrektor Szkoły mgr Iwona Baszczyk

Elżbieta Jasińska

Konin, 29.07.2015r.
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