
Co jeszcze w tym roku szkolnym?

Dla uczniów:

Warsztaty profilaktyczne dla klas 8 : STOP dopalaczom!

Dzień Sukcesu (klasy I – VIII)

Dla rodziców:

Klasy I –III  (23.06- godz : 17.00)

Spotkanie z pracownikami Poradni Pedagogicznej – Radzenie sobie ze skutkami
psychologicznymi  i pedagogicznymi zdalnego nauczania.

KLASY IV-VIII (17.06, godz 17.00)

1. Omówienie zmian fizjologicznych w mózgu pod wpływem ograniczeń 
kontaktów społecznych.

Wpływ lockdownu na zdrowie i funkcjonowanie psychiczne. Proste zmiany i 
wskazówki do wprowadzenia w codziennym życiu rodziny.

2.W jaki sposób komunikować się z dzieckiem? Tworzenie planu dnia, rola 
rytuałów i nawyków codziennych. Co mówić a czego nie mówić , aby móc 
wspierać dziecko? Jak zrozumieć dziecko i jego potrzeby w obecnych czasach?

3. Jak zadbać o siebie i swoje emocje ? Skupienie na dobrostanie rodzica.



2021/22
Zajęcia dodatkowe:

TUS (I –III)                                                                     Przemysław  Niemczyk   

TUS (VI -VIII)                                                                Przemysław Niemczyk   

Zajęcia podnoszące samoocenę (IV, V)                         Dominika Baumgart-
Klisz                                   

Zajęcia dla uczniów nadpobudliwych  (I –III)               Joanna Wojtuś

Zajęcia dla uczniów nieśmiałych  (I –III)                      Joanna Wojtuś

Zajęcia podnoszące samoocenę (VI,VII,VIII)               Joanna Wojtuś

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się   (IV –VIII)  Joanna Wojtuś            

Zajęcia arteterapeutyczne (I- III)                                 Barbara Szkurłat                 

 Jedynkowe Pogotowie                                            Zespół do spraw psych -ped   

Terapia ręki  Monika Bartula

Święta: 

Październik : Międzynarodowy Dzień bez przemocy (2 .10)

Listopad : Dzień tolerancji (16.11)

Marzec : Dzień szczęścia (20 .03)

Maj : Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych (5 maj)

Warsztaty:

Zaburzenia odżywiania  - klasy 7, 8                                                                  
Barbara Szkurłat



Stop dopalaczom – (VIII)                                                                                  
Feniks

Odpowiedzialność karna nieletnich  (VIII)                                                       
Dzielnicowy

Warsztaty redukcji stresu. Depresja –rozumiesz, pomagasz (VII –VIII)          
pedagodzy

Samoakceptacja jako wyzwanie (IV-VIII)                                                        
pedagodzy

Znam swoją wartość  (I-III)                                                                               
pedagodzy                                                            

Akcje:

Dzień zdrowia (I-VIII)                                  pedagodzy

Chce mi się chcieć – budowanie motywacji ( I –VIII) - wrzesień        pedagodzy

Dzień dobrych uczynków                                                                      pedagodzy 

Dla rodziców:

 1 dyżur tygodniowo do 19.00                                           Joanna Wojtuś     

 3 spotkania w semestrze ze specjalistami:

               psycholog

               dietetyk

               dzielnicowy

               pracownicy Poradni

 Warsztaty dla rodziców klas I – Jak pracować z pierwszoklasistą?     
J.Wojtuś 

 Spotkania Zespołów IPET.


	Co jeszcze w tym roku szkolnym?

