KALEJDOSKOP
Gazeta dla rodziców
Bierzemy udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół
pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Hasłem konkursu jest:
Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5
listopada 2012 r. do 31 maja 2013 r. Walczymy o tytuły
Bezpiecznej Szkoły.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych
zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w Rok
Numer
tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela,
przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze,
listopad 2012r.
rasie i obyczajach. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu
bezpieczeństwa uczniów w szkole.
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Tematyka zadań konkursowych:
Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel
Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by
poprawić relacje między ludźmi
Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,
udzielanie pomocy, obrona konieczna itp.
Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności
cielesnej, a zwyczaje szkolne.
Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.
Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz
zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki".
Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego
lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie
sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.
W tym numerze:
Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...
Zadania będą realizowane w różnych formach, np.: debaty
uczniowskiej, konkursów, pogadanek, konwersatoriów, zajęć wychowawczych,
spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,
organizacji społecznych.
W ramach konkursu nauczyciele będą uczestniczyć w seminarium
Bezpieczna Szkoła 2013 prowadzonym w formule e-learning przez Studium
Prawa Europejskiego w Warszawie.
Wszystkie działania mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w
szkole i wokół niej.

„ABC pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej
w szkole.”
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„Tornister —
nieodłączny
atrybut ucznia.”
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„Nowinki.”
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ABC pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
Od tego roku szkolnego w szkole
podstawowej zaczęły obowiązywać nowe przepisy
dotyczące udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
Celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie
uczniom pomocy świadczonej „jak najbliżej”
w ich środowisku szkolnym.
D ziałaniami

z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej obejmowani są
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W rozumieniu przepisów prawa uczniowie
o specjalnych potrzebach edukacyjnych to:
niepełnosprawni (niesłyszący, słabo słyszący,
niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem
umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera,
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi), niedostosowani społecznie,
zagrożeni niedostosowaniem społecznym, a także
uczniowie wybitnie zdolni, ze specyficznymi
trudnościami w nauce (dysleksją), przewlekle
chorzy, będący w sytuacjach kryzysowych
i traumatycznych, zaniedbani środowiskowo,
z trudnościami adaptacyjnymi, w związku
z różnicami kulturowymi albo w związku
z kontynuowaniem nauki w innym systemie
edukacyjnym.

O sobami

odpowiedzialnymi za
udzielanie wsparcia uczniowi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi są nauczyciele oraz
specjaliści pracujący z uczniem. Tworzą oni
zespół. Zadaniem zespołu jest rozpoznanie
problemów ucznia i ustalenie zakresu, w którym
wymaga pomocy. Dla każdego ucznia
wymagającego pomocy zespół zakłada
i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb
Ucznia. Karta jest dokumentem, w którym
gromadzone są wszystkie informacje
o udzielanej uczniowi w danej placówce
pomocy. Kiedy uczeń kończy lub zmienia
szkołę - oryginał karty otrzymuje rodzic, kopia
pozostaje w szkole. Warto, aby rodzic przekazał
kartę szkole, do której trafia dziecko – pomoże to
zapewnić ciągłość oddziaływań psychologiczno
– pedagogicznych.

Więcej

o pomocy psychologicznej „po
nowemu” można dowiedzieć się z poradnika
„Moje dziecko w przedszkolu i szkole”.
Z całością treści zawartych w poradniku możecie
zapoznać się Państwo:
• na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej www.men.gov.pl
• na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju
Edukacji www.ore.edu.pl.

P omoc

psychologiczno-pedagogiczna
w szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia,
rodziców, nauczyciela lub specjalist y
prowadzącego zajęcia z uczniem,
poradni
psychologiczno-pedagogicznej, asystenta edukacji
romskiej, pomocy nauczyciela. Oznacza to, że
jeśli rodzic zauważy ważne potrzeby swojego
dziecka, może zgłosić to nauczycielowi,
wychowawcy lub specjaliście, którzy są
zobligowani do przekazywania takich informacji
dyrektorowi od razu po ich uzyskaniu.

Kto

udziela pomocy psychologicznopedagogicznej?
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Tornister - nieodłączny atrybut każdego ucznia
do plecaka w poszukiwaniu .… kolejnego piórnika,
w którym być może będzie wymagane
oprzyrządowanie.

Drodzy rodzice! Szkoda waszych pieniążków,
Klasyczny, dziewczęcy, sportowy, duży, mały.

szkoda cennego czasu na lekcji na poszukiwanie
potrzebnych przyborów! Uczeń potrzebuje
minimalistycznego wyposażenia piórnika. Pióro
lub długopis, dobrze zaostrzony ołówek, gumka,
linijka, ostra temperówka, 6 kolorów kredek,
nożyczki, klej i już! Wszystko zmieści się
w jednym cienkim piórniku.

Niezależnie od wielkości czy typu towarzyszy
dzieciom przez kilka pierwszych lat nauki w
szkole, a niektórym nawet przez całą edukację.
Później, niektórzy, szczególnie uczennice
wymieniają je na bardziej pasujące do stroju torby
i torebki. Niezmiennie jednak, przez lata nauki
A może zrezygnować z plastikowych
tornistry towarzyszą dzieciom w codziennych opakowań na śniadania, które są duże i trochę
zmaganiach ze szkołą.
ważą? Przecież nasze mamy przygotowując nam
śniadanie do szkoły korzystały z bardziej
Raz po raz wybuchają wokół tego szkolnego ekologicznych sposobów pakowania go.
atrybutu dyskusje - Tornister jest za ciężki!
Dlaczego dzieci muszą nosić tak ciężkie tornistry?
Na wagę szkolnej torby wpływa nie tylko
Szumu wokół całej sprawy jest wiele. Czy można obciążenie standardowym wyposażeniem, ale też
jakoś temu zaradzić? Z pewnością można. rodzaj materiału, z jakiego został wykonany
Wystarczy odrobina zdrowego rozsądku i trochę plecak. Waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg
więcej kreatywności, a problem może zostać do 2 kg. Wybierajmy lżejsze! Zaoszczędzimy
rozwiązany.
kręgosłup dziecka!

Waga

tornistra to sprawa rodzica, ucznia

i szkoły.
W naszej szkole przygotowaliśmy już uczniom
miejsce na zostawianie podręczników w szkole.
Każdy uczeń ma w swojej klasie kawałek
przestrzeni na pozostawienie książek lub
przyborów szkolnych: kredek, farb, plasteliny,
bloków, papieru kolorowego, itp.

Prawda jest jednak taka, że uczniowie noszą
milion innych mniej lub bardziej niepotrzebnych
rzeczy. Zawartości uczniowskich plecaków to w
dużej mierze ich własne fanaberie. By uniknąć
noszenia przez dzieci zbędnych rzeczy, zawartość
tornistrów powinni kontrolować rodzice.
Od

lat w osłupienie wprowadzają mnie
sytuacje, kiedy proszę ucznia o użycie ołówka lub
gumki, a on, mimo, że na ławce leży piórnik, sięga
Rok 9 Numer 1

Główny Inspektor

Sanitarny, opierając się na
wynikach badań zaleca, jak wybrać odpowiedni
plecak szkolny oraz wskazuje, jak go zapakować.
Prawidłowo bowiem dobrany tornister zapobiega
dysfunkcjom układu ruchu.

Tornister nie powinien ważyć więcej niż 10 do
15 proc. masy ciała ucznia. Cięższe rzeczy należy
umieszczać na dnie, a wyżej lżejsze. Ścianka
przylegająca do pleców powinna być usztywniona.
Właściwy tornister posiada równe, szerokie szelki,
których długość umożliwia swobodne wkładanie
i zdejmowanie, zapewniając przy tym jak najlepsze
przyleganie tornistra do pleców. Zaleca się również
dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu
klatki piersiowej. Plecak należy nosić na obu
ramionach.

Zdarza się, że „rodzice – turyści” dają się
.
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skusić na zakup tornistra na kółkach. O zgrozo!
Postawa dziecka przy ciągnięciu takiej
„machiny” jest mocno niewłaściwa. Nie
wspominając już o efektach akustycznych
spowodowanych małymi, plastikowymi kółkami.
Przejazd plecakiem po szkolnym korytarzu na
pewno wzbudzi zainteresowanie. Ale czy zależy
nam na TAKIM przykuciu uwagi? Uczniowie
posiadają inne, cenniejsze możliwości zaistnienia
na szkolnej niwie.

też ważne jest również zapewnienie dzieciom
aktywności fizycznej i wyrabianie właściwych
nawyków ruchowych, czyli zachowania symetrii
ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych
oraz statycznych jak na przykład oglądanie
telewizji czy odrabianie lekcji. Zastanówmy się
też, czy pochopnie nie zdarza się nam zwalniać
dzieci z obowiązkowych lekcji WF? A za to
południami musimy odprowadzać je na zajęcia
gimnastyki korekcyjnej.
W zdrowym ciele, zdrowy duch, chciałoby się
Zbyt ciężki tornister może przyczynić się do rzec.
Tak, więc do dzieła, ważmy plecaki i róbmy
bólów pleców, zmniejszenia pojemności płuc,
nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie wszystko, by na nasze pociechy rosły prosto
prowadzić do skrzywienia kręgosłupa. Dlatego i zdrowo!

NOWINKI
Będziemy mieć plac zabaw!
Rozpoczęły się prace budowlane przy szkolnym placu zabaw. Będziemy się nim
cieszyć już wkrótce, ale za nim powstanie musimy wszyscy zadbać o bezpieczeństwo
naszych dzieci. Warto porozmawiać o zachowaniu szczególnej ostrożności w okolicy placu
budowy.

W dniu konsultacji - 3 grudnia 2012r.
odbędzie się wystawa rękodzieł o tematyce
świąt Bożego Narodzenia oraz wypieków
uczniów i rodziców naszej szkoły. Wystawa
ma cel charytatywny.
Zapraszamy!

W

październiku szkolne koło charytatywne „Caritas” przeprowadziło na terenie
naszej szkoły akcję „Serca Sercom - pomoc
dzieciom”. Zebrane przybory szkolne trafiły do
najbardziej potrzebujących dzieci naszej szkoły.
Darami podzieliliśmy się także z działem
charytatywnym parafii p.w. św. Marii Magdaleny
i Zgromadzeniem Sióstr Elżbietanek.

Uczniowie i opiekunowie szkolnego koła
charytatywnego „Caritas”.

Za wszystkie dary serca w imieniu organizatora DZIĘKUJEMY.

UŚMIECHNIJ SIĘ

UŚMIECHNIJ SIĘ

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też
szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do
tej pory nie znalazł...

Przychodzi Jasiu do domu i mówi:
- Mamo! Dostałem 5!
- Gratuluję Jasiu! A z czego ta 5?
- Z polskiego 1, z angielskiego 1, z matmy 1, z
przyrody 1, z fizyki 1 ... Razem 5.

Zespół redakcyjny: Beata Piórko, Małgorzata Perak

