
Sprawozdanie z realizacji planu pracy
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach

za rok szkolny 2013/2014

I. Zespoły nauczycielskie:

Członkowie rady pedagogicznej pracowali w następujących zespołach
nauczycielskich:
kierowniczym, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyczno-przyrodniczym,
sportowo-artystycznym, humanistycznym, wychowawczym, profilaktyki, promocji szkoły,
programu naprawczego po szkole podstawowej, WSO, .statutowych,  ewaluacji wewnętrznej,
wyposażenia uczniów w podręczniki i pomoce szkolne, wczesnego wspomagania.

Wszyscy nauczyciele realizowali czynności dodatkowe z uwzględnieniem godzin z art.42 ust.2 pkt2 KN.
Niektórzy realizowali dodatkowe godziny zajęć z uczniami w ramach wolontariatu.

II. Podsumowanie wyników klasyfikacji za rok szkolny 2013

III. Procentowy wykaz świadectw z wyróżnieniem w roku szkolnym 2013/2014

Liczba uczniów w szkole 444

Klasyfikowanych 444

Promowanych 443

Przedłużenie etapu kształcenia 0

Absolwentów klas szóstych 75

Kończących szkołę z wyróżnieniem 26

Średnia ocen w szkole 4,36

Średnia frekwencja 91%

Wynik sprawdzianu zewnętrznego w
przedziale staninowym

Niżej średni

klasy Liczba
uczniów

Liczba uczniów ze średnią
powyżej 4,75

% uczniów
wyróżnionych

IV 69 21 30%

V 83 28 34%

VI 75 26 35%

Ogółem w kl.
IV - VI

227 75 33%



IV. Analiza wyników sprawdzianu kompetencji w klasach VI roku szk. 2012/2013

VI A VI B VI C
Średnia 22,04 24,87 24,74
Łatwość zestawu 62,17% 61,85% 55,09%
Mediana 21 25 27
Dominanta (wynik
najczęstszy)

32 30 2

Najwyższy wynik 37 40 39
Najniższy wynik 8 9 2
Rozstęp 29 31 37
Odchylenie standardowe 8,48 8,59 10,84

czytanie 6,44 7,52 7,1
pisanie 5,9 6,5 6,0
rozumowanie 3,3 3,7 4,6
korzystanie z informacji 2,5 2,5 2,6
wykorzystanie wiedzy w
praktyce

3,9 4,7 4,6

1. Organizacja i udział w konkursach

 turniej „Jestem bezpiecznym użytkownikiem ruchu drogowego” (gminny)

 turniej wiedzy „Jestem bezpieczny na drodze” (szkolny)

 konkursy: plastyczne i literacki „Wiem, co jem”

 konkurs „Bądź przezorny na drodze” (szkolny)

 konkurs „Kocham Cię, Polsko” (szkolny)

 konkurs „Historia polskiego hymnu narodowego” (szkolny)

 Geograficzny „Palcem po mapie’ (szkolny)

Średnia ilość punktówUmiejętność (obszar standardów
wymagań egzaminacyjnych)

Maksymalna
możliwa

ilość punktów kraj województwo szkoła

1. czytanie 10 7,9 7,74 7

2. pisanie 10 5,8 5,6 6,2

3. rozumowanie 8 4,5 4,4 3,8

4. korzystanie z informacji 4 2,7 2,7 2,5

5. wykorzystanie wiedzy w praktyce 8 5 4,9 4,4

Cały test 40 25,8 24,95 23,91



 Przyrodniczy „Zgadnij, jakie to drzewo” (szkolny)

 Ekologiczny „Logiczna zagadka klimatyczna” (szkolny)

 Plastyczny „Moje magiczne drzewo” (szkolny)

 Szkolna Liga Pływacka

 Matematyczno-przyrodniczy konkurs „Piknik Jesienny” (szkolny)

 Fotomatematyka (szkolny)

 Szkolny konkurs kolęd i piosenek świątecznych

 „U-Boga Stajenka”

 „Konkurs Kuratoryjny – Matematyka z elementami przyrody”

 „Konkurs Kuratoryjny – Język polski z elementami historii”

 Szkolny konkurs ,,Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem’’

 VII edycja konkursu fotograficznego „Zima w obiektywie- w poszukiwaniu zimy

 XIV wojewódzki konkurs matematyczny  ,, Bajkowe zadania dla klas III szkół
podstawowych’’

 Szkolny konkurs recytatorski  pod hasłem ,,Zwierzęta w poezji’’

 Konkurs czytelniczy ,,Anaruk chłopiec z Grenlandii’’

 V jubileuszowa edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Z EFSem na scenę"

  Konkurs  Matematycznego ,,Kangur’’

 III edycja konkursu pt. ,,My aktywni-kreatywni’’

 Konkurs plastyczny ,,Święty uśmiechnięty’

 Konkurs muzyczny ,,Mini playback show’’

 Wojewódzki konkurs plastyczny „Pisanka z motywem wielkanocnego zwierzątka”

 Ogólnopolski konkurs dziecięcej twórczości plastycznej „Najpiękniejsza jest moja
Ojczyzna”

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Narysuj domek jak marzenie”

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ptasi mieszkańcy krainy wyobraźni”

 Świetlicowy konkurs plastyczny „Maska karnawałowa”.

 Świetlicowy konkurs tematyczny „Harry Potter i przyjaciele”- quiz na temat znajomości
książek o Harrym Potterze.

 Plebiscyt na najlepszego kolegę oraz koleżankę ze świetlicy szkolnej.

 Całoroczny konkurs na Świetlika Roku.

 Powiatowy Konkurs Gwarowy –„Jak to downij bywało”



 Miejski Konkurs Recytatorski ,, Entliczek-Pentliczek”

 Miejski konkurs pięknego głośnego czytania dla kl. IV – VI

 Konkurs Literacki ,, Dom do góry nogami”- Ochaby Wielkie

 Powiatowy Konkurs Literacki i plastyczny ,, Moje miasto 2030”

 Udział uczniów w zawodach Szkolnej Ligii Pływackiej,

 Udział w Mistrzostwach Okręgu Śląskiego w Pływaniu,

 Udział w zawodach międzynarodowych na Słowacji,

 Udział w mysłowickim triathlonie dzieci

 Ogólnopolski konkurs „ Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie”
 Konkurs szkolny dla klas V i  VI „ Tajemnice starożytności’
 Konkurs pt. „Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej”.
 Konkurs  ogólnopolski: -„Sieciaki- tu byłem” -„Pomyśl zanim wrzucisz”
 Konkurs na prezentację multimedialną „STOP przemocy w szkole”.

 Konkurs  „Mój autorytet/wzór sportowca dlaczego On/Ona/Oni  w ramach kampanii
„Ćwicz umysł i ciało”.

 Szkolny konkurs  czytelniczy „Zaczarowana zagroda”
 Szkolny konkurs  czytelniczy „Szewczyk Dratewka”
 Konkurs ortograficzny dla uczniów klas 3 – „Mistrz ortografii”
 Międzygminne turnieje szachowe w Chełmie Śląskim, Bojszowach i Lędzinach
 Powiatowe zawody modelarskie balonów z bibuły na ogrzane powietrze.

 Wojewódzki konkurs origami modułowe pod nazwą "Małe, mniejsze najmniejsze…
Kusudamy”

 Wojewódzki konkurs plastyczny „ŚLĄSKIE KROSZONKI” w MOK Lędziny.
 Wojewódzki konkurs plastyczny „STROIKI WIELKANOCNE” w MOK Lędziny
 Ogólnopolski papieski międzyświetlicowy konkurs plastyczny „JAK LOLEK ZOSTAŁ

ŚWIETYM”
 Ogólnopolski Konkurs  Origami „Magia zamknięta w papierze” o tematyce „Drzewo”.
 Ogólnopolski międzyświetlicowy konkursu plastyczny z origami „WIOSENNY PEJZAŻ”
 Konkurs powiatowy „EKOMAT” – matematyczno-przyrodniczy
 Konkurs powiatowy „Pryzmat– matematyczno-przyrodniczy
 Ogólnopolski konkurs matematyczny: „Pangea”
 Ogólnopolski konkurs matematyczny „Matematyczne preteksty” .
 Konkurs Tańca Europejskiego w Gliwicach.
 Szkolny konkurs Konkurs Ang-Mat
 Konkurs plastyczny „Sznupek radzi, jak bezpiecznie zimą się bawić” – wojewódzki
 Konkurs plastyczny „Pisanka z motywem wielkanocnego zajączka” – ogólnopolski
 Konkurs plastyczny „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” – powiatowy
 Konkurs plastyczny Figurka wielkanocnego zajączka” – powiatowy
 Konkurs plastyczny „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w twoim domu  będzie

bezpiecznie” – ogólnopolski
 Konkurs plastyczny „Stop – zmianom klimatu” – powiatowy
 Konkurs plastyczny „Cztery żywioły – pomagają Czu zagrażają środowisku naturalnemu”

– powiatowy
 Konkurs plastyczny„Pocztówka z wolontariatu” – powiatowy



 Konkurs plastyczny„Chatka Byby Jagi” – powiatowy
 Konkurs plastyczny „Dzieci dzieciom – bajki dla dzieci” – miejski
 Konkurs plastyczny„Mój autorytet sportowca, dlaczego ON/ONA/ONI” – wojewódzki
 Konkurs plastyczny „Zabiorę cię w bajkowy świat” – powiatowy
 Konkurs plastyczny „Skarpetkowe bałwanki” – szkolny
 Konkurs plastyczny „Wielkanocne pisanki” – szkolny
 Konkurs plastyczny  „Jan Paweł II” – szkolny
 Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – międzyszkolny
 Konkurs plastyczno-literacki „Wypisz, wymaluj Superkota!”
 Szkolny: „Bezpieczeństwo w sieci” – konkurs na prezentację i plakat
 „Wizerunek w sieci” konkurs na plakat, film
 Szkolny konkurs „Syriusz na wakacjach”
 Szkolny konkurs „Z książką na wakacje”
 Mistrzostwa  Lędzin w piłce koszykowej
 Mistrzostwa  Lędzin  w  siatkówce
 Powiatowe Mistrzostwa  Szkół Podstawowych  w  siatkówce
 Miejsko – powiatowe  mistrzostwa  w  piłce  nożnej
 Rejonowe  mistrzostwa  w  piłce  nożnej
 Grand Prix  w  tenisie  stołowym  dziewcząt  i  chłopców
 Zawody Ligi  badmintona
 Olimpiada z języka angielskiego
 Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Szekspiriada
  Międzypowiatowy konkurs KNOW – HOW
 Międzygminny konkurs „EKO-TROPICIEL w akcji”
 Konkurs szkolny „Zostań projektantem ogrodu”
 Konkurs szkolny „Piękna nasza Polska cała”
 Konkurs szkolny „Superprzyrodnik”

2. Akcje i projekty

 Program zajęć uspołeczniających

 Tygodnie ortograficzne

 Projekt „Dni matematyki – święto liczby pi”

 Dni Języków Obcych

 Dni Kultury Antycznej

 Akcja – Lekcja wolności

 Szkolny projekt „Rozwiń skrzydła – zostań orłem”

 Klub Ekspresji Dziecięcej

 Odyseja Umysłu - projekt

 Projekt edukacyjny „Dni walki z otyłością”

 Projekt „Nasza szkoła czyta dzieciom”

 Program  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach dla klas I – III „Nie pal przy
mnie proszą”



 Program Sanepidowskiej Stacji Epidemiologicznej w Tychach pt.: „Trzymaj formę”

 Projekt „Śniadanie daje moc”

 Akcja „Mleko w szkole”

 Programu promocyjno – informacyjny „Mam kota na punkcie mleka”!

 Ogólnopolski program edukacyjny Akademia Czystych Rąk Carex.

 Projekt „Cztery żywioły” organizowany przez Wydawnictwo Operon i Grupę Energia
Polska SA.

 Projekt „Cała Polska biega”

 Akcja „Ty też uratuj niedźwiedzia” - w ramach obchodów „Światowego Dnia
Niedźwiedzia Polarnego”

 Akcja „Woda to skarb” w ramach obchodów „Światowego Dnia Wody”

 Akcja „Dzień Ziemi”

 Akcja profilaktyczna - Międzynarodowy Dzień Internetu,

 Akcja „Prawo jazdy na Internet”

 Akcja na Najfajniejszą  Podstawówkę w Powiecie-

 Prelekcji dla rodziców przez wykładowcę Szkoły Policji w Katowicach dot. Dopalaczy i
narkotyków.

2. Imprezy, akademie, inscenizacje

 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 Akademia z okazji Święta Niepodległości

 Uroczyste podsumowanie Roku Tuwima

 Akademia z okazji Dnia Górnika

 Pasowanie na Pierwszoklasistę

 Przedstawienie „W krainie zdrowia”

 Przedstawienie „Pet-pyta”

 Ogólnopolska akcja Dzień Zdrowego Śniadania

 Akcja „Sprzątanie Świata”

 „Święto Drzewa”



 „Dzień dla Klimatu”

 Tydzień Walki z Hałasem

 Misiolandia – Światowy Dzień Pluszowego Misia

 Andrzejki

 Dzień Papieski

 Jasełka

 Charytatywny Kiermasz Przedświąteczny

 Koncert Piosenek Świątecznych

 Zajęcia z pierwszej pomocy dla klas I-III

 Inscenizacja „Drogowe znaki”

 Obchody 10 lecia Unii Europejskiej na Placu Farskim w Lędzinach

 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem ,,Postaw na rodzinę"

 Obchody Święta Szkoły

 Zabawa karnawałowa dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej „Bal z wesołym
balonikiem”

 Wielkanocny kiermasz na Targowisku Miejskim w Lędzinach.

 Przedstawienie profilaktyczne przeciw agresji „Pójdziesz z nami” na podstawie fragmentu
powieści „Pinokio”

 Akademia z okazji Konstytucji 3-go Maja

 Odyseja Umysłu - przedstawienia

 Akademia z okazji kanonizacji Jana Pawła II

 Dyskoteka Andrzejkowa i Walentynkowa

 Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

 „ Urodziny Kubusia Puchatka” – dla dzieci z Przedszkola i klas I - III

  Pasowanie na Czytelnika

3. Akcje charytatywne:

 Szlachetna Paczka

 Akcja Adopcja Serca

 Akcja „Aniołowie Misji”

 „Góra Grosza”



 WOŚP

 Zbiórka słodyczy dla hospicjum Cordis i domu dziecka w Mysłowicach

 Udział w akcji Dawcy Uśmiechu

 Zbiórka nakrętek dla chorego dziecka

 Akcja „Zaczytani” – zbiórka książek dla oddziałów dziecięcych w szpitalach

 Udział w przedstawieniu charytatywnym ,,Piraci’’ na rzecz chorego Jacka

 Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Tychach

4. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi i organizacjami

 Gimnazjum w Imielinie

 Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach

 Przedszkole nr 2 w Lędzinach

 Ośrodek „Caritas” Błogosławionej Karoliny w  Lędzinach,

 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu i Raciborzu

 AWF Katowice, KTS Lędziny, MKS Lędziny, UKS Bieruń, Śląski Związek Sportowy,
Polski Związek Sportowy

 Pałac Młodzieży w Katowicach

 Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach

 Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach

 Biblioteka Miejska w Lędzinach i w Imielinie

 Dom Kultury Sokolnia

 MOSiR Mysłowice

 Klub Seniora w Lędzinach,

 Klub Plastyka Kontrast

 Dom Dziecka w Mysłowicach

 Hospicjum Cordis

 Współpraca z fundacją „Dawcy Uśmiechu”

 Grupa „Moto mamusie”

 UNICEF

 Fundacja „Dzieci Niczyje”



 Fundacja Wiosna („ Szlachetna Paczka”)

 Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni”

 Stowarzyszenie Diada w Gliwicach.

 Schronisko dla zwierząt w Tychach

 Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”

 Fundacja ekologiczna „Arka”

 Przedsiębiorstwo Stena

 Stowarzyszenie Oświatowe Delta

 Policja

 Straż Miejska

 Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie

 Powiatowy LOK

 WSiP

5. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

 Szkolenie  „Przemoc i agresja w szkole”

 Szkolenie „W poszukiwaniu twórczych rozwiązań. O efektywnym nauczaniu na lekcjach
języka polskiego i historii”

 Śląski Kongres Oświaty

 Warsztaty „Zrobię, zrozumiem, zapamiętam. Jak rozwijać myślenie matematyczne
najmłodszych uczniów”

 Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna w Katowicach

 Szkolenie „Ewaluacja procesu oceniania”

 Konferencja na temat nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty

 Konferencja „Media-teka”

 Warsztaty czytania Pisma Św. Metodą Lectio Divina

 Konferencje Katechetyczne

 Czy warto pracować w grupie’’;
 ..Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera’’;
 ,, Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela’’;
 ,,Jestem ASpi’’- zespół Aspergera w szkole’’; ,
 , Organizacja zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły w kontekście



odpowiedzialności nauczycieli’’;
 ,,Projekt jako metoda nauczania’’;
  ,,Siła nastawienia  na rozwój: Trening na potrzeby szkoły’’;
 ,,Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego ( Jak rozpoznać? Jak pomóc?)’’;
 ,, Pierwsza pomoc. Stany zagrożenia życia. Bezpieczne dziecko.’’
 ,,Zabawa w teatr-wykorzystanie teatrzyku kamishibal do twórczej pracy dziecka’’;
 -,,Zwyczaje wiosenne- zabawy muzyczno-ruchowe w Polsce i na świecie’’.
 ,, Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka’’ – konferencja

 Cykl szkoleń „Kompetentni w edukacji

 Szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny w
Katowicach „Przemoc i agresja w szkole”

 Szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Bielsku-Białej „Awans zawodowy nauczyciela”

 Szkolenie zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu „Jak
przygotować placówkę do ewaluacji zewnętrznej”

 Szkolenie „Zwyczaje wiosenne- zabawy muzyczno-ruchowe w Polsce i na świecie”

 Szkolenie „Kwiatowe fantazje- podstawy techniki Twist Art.”

 Udział w Targach Edukacyjnych w Expo Silesia w Sosnowcu 09.04.14r.- szkolenia :
Bezpieczeństwo w szkole, Bezpieczeństwo danych osobowych w szkolnych systemach
informatycznych, platformach  e-learningowych , Elektroniczne sprawdzanie wiedzy i
automatyczne ocenianie

 Konferencja dla nauczycieli języka polskiego i historii w Katowicach Polski czy
europejski? Metajęzykowperspektywy w podręcznikach do języka polskiego i historii

 warsztaty zorganizowane przez WSiP dotyczących nowych podręczników oraz w wykład
 na temat „Pedagogika cyrku”.
 Udział w konferencji na temat regionalizmu
 Warsztaty TIK-na lekcjach jak zacząć organizowane Internetowo przez ORKE
 Seminarium „Promocja zdrowia – suplementacja w żywieniu i jej wpływ na skórę”

 Konferencja „Ćwicz umysł i ciało bezpiecznie”

 Konferencja szkoleniowa „W sieci elektronicznej przemocy”

 Konferencja szkoleniowa „Zagrożenia cywilizacyjne”

 Szkolenie „Twórcze kompetencje nauczyciela – wyzwalanie dziecięcej kreatywności w
klasie z sześciolatkiem”

 warsztaty dla nauczycieli matematyki „Wespół w zespół, czyli uczmy się i bawmy się
jednocześnie”.

 szkolenie RODN WOM w Katowicach „Erasmus+ KA 2 Edukacja szkolna – partnerstwa
strategiczne”.

 warsztaty: „Na festynie i pikniku – zabawy i konkursy dla wodzireja”,

 warsztaty „Zwyczaje wiosenne – zabawy muzyczno ruchowe w Polsce i na świecie”,

 warsztaty „Zabawa w teatr” wykorzystanie teatrzyku kamishibai do twórczej pracy
z dzieckiem”.

 Warsztaty plastyczne: Zdobienie pergaminu. WOM Katowice



 Warsztaty: Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko. WOM Katowice

 Warsztaty Kwiatowe fantazje. Metis Katowice

 Warsztaty Kreatywny recykling. WOM Katowice

 Konferencja- „Edukacja małego dziecka w kontekście przygotowania do podjęcia nauki
w szkole”

 Konferencja  „Przestrzeń edukacyjna dla dziecka  w wieku od 6 do 10 lat. Jak ją tworzyć
by skutecznie wspierać proces edukacji, zgodnie z potrzebami małego dziecka”

 Konferencja  „Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka”
 Sympozjum: „Zmiany w oświacie a potrzeby edukacyjne współczesnego ucznia”
 Warsztaty „Pokonaj niechciane emocje. Rozwijanie inteligencji ruchowo – emocjonalnej”
 warsztaty „Zabawy z elementami liczenia. Edukacja matematyczna w przedszkolu według

koncepcji „Dziecięca matematyka” prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 konferencja metodyczna wydawnictwa oxford Team up for the best results
 konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego organizowanej przez Express

Publishing
 Konferencja : „Experience America” – współorganizowana z Konsulatem Generalnym

USA
 XXI Sosnowieckie Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody – doroczna konferencja na

Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu

 Warsztaty zorganizowane w ramach programu „Pracuję z klasą” pod tytułem: „Słowa,
które dają moc” – o dobrej komunikacji z uczniem, budowaniu wiary we własne
możliwości i pozytywnej motywacji.

6. Zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka – „Postaw na rodzinę” . Udział i
prezentacja osiągnięć dzieci podczas 10-lecia Unii Europejskiej oraz Dni Lędzin.

7. Wycieczki i wyjazdy edukacyjne

W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano 10 wycieczek krajoznawczych w tym: 2 - dwudniowe (klasy
VI - do Warszawy i do Wrocławia) i 8 - jednodniowych (Park Dinozaurów w Zatorze, Kopalnia Srebra w
Tarnowskich Górach, Kraków, Jura Krakowsko – Czestochowska). Zorganizowano ponadto wyjazdy na
warsztaty do skansenu w Chorzowie, ZOO w Chorzowie, na fermę strusi, do Planetarium w Chorzowie oraz
5 wyjazdów do kina. Ogółem w wyjazdach uczestniczyło 604 uczniów.  Wszystkie wyjazdy miały charakter
interdyscyplinarny.

8. Bezpieczeństwo i profilaktyka

 Program „Bezpieczna Przerwa” – przerwy międzylekcyjne zorganizowane, z
udziałem animatorów – uczniów klas VI – zorganizowane gry i zabawy na
korytarzach – klanza, akcesoria z Radosnej Szkoły, stoły do ping-ponga

 Przerwy sniadaniowe

 Dyżury wspomagane



 Monitorowane wejścia do szkoły

 Spadek wypadkowości w szkole

 Prelekcje profilaktyczne dla rodziców

 Przedstawienia profilaktyczne dla uczniów

 Rozwinięcie i rozbudowa działań specjalistycznych w zakresie stworzenia
profesjonalnej i wielotorowej pomocy dla dzieci z Aspi i afazją


