
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTACH

„Łacina WULGARA-język koniecznie obcy”.





Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach

ul. Sobieskiego 6

32-650 Kęty

tel/fax. (33) 845 21 40

tel. (33) 845 13 64

e-mail: sp1@edukacja.kety.pl 



Nasza szkoła to wspaniała historia i twórcza, aktywna teraźniejszość. Dzień dzisiejszy to przede wszystkim otwarcie na potrzeby uczniów , 

przyjazna atmosfera w szkole i aktywność w środowisku lokalnym.

Na dzisiejsze sukcesy składają się długie lata pracy. Mury tej szkoły opuściło wiele znamienitych postaci.

Przez wiele lat Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach była kolebką "olimpijczyków„ i tej tradycji jesteśmy wierni po dzień dzisiejszy.

Praca z uczniem zdolnym była, jest i będzie naszym celem szczególnym. Absolwenci "Jedynki" są najlepszą wizytówką szkoły, staramy się 
wychować ich zgodnie z przesłaniem, które przyświeca nam we wszystkich podejmowanych działaniach „Wychować człowieka dobrego,

mądrego i otwartego na świat”.   

Św. Jan Kanty, patron naszej szkoły jest wzorem do naśladowania, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Uczy nas jak żyć dobrze i mądrze, 
zauważać innych i być otwartym na ich potrzeby.     

Wielkim wyzwaniem dla Dyrekcji i pedagogów szkoły było utworzenie klas integracyjnych. 

Chcemy stworzyć każdemu uczniowi możliwie najlepsze warunki rozwoju własnych zdolności i osobowości.

Szkoła ma siedzibę w jednym z najpiękniejszych obiektów architektonicznych na terenie Kęt.

Dysponuje własną salą gimnastyczną, nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu i bardzo dobrze wyposażonymi
klasopracowniami.





ILOŚĆ PRZEBADANYCH OSÓB

• Uczniowie 188

• Nauczyciele 63

• Rodzice 158



Bezpieczeństwo i atmosfera w szkole w opinii uczniów, 

rodziców i   nauczycieli

Poziom nauki w szkole oraz rozwijanie swoich zainteresowań

Oferta zajęć proponowanych przez szkołę

Stała współpraca z wieloma instytucjami



• Kultura słowa – nie używamy wulgaryzmów

• Zagrożenia w otoczeniu

• Poprawa frekwencji – wagary

• Agresja i przemoc wobec innych



JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY NA RZECZ POPRAWY FREKWENCJI ?

Poprawa frekwencji – wagarom mówimy „nie”

•uświadomienie rodzicom problemów wynikających   z niskiej frekwencji

•monitorowanie frekwencji uczniów i zespołów klasowych

•promowanie wysokiej frekwencji

•nagrody za stuprocentową frekwencję 

•formy koleżeńskiej pomocy w nauce



JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY ,
ABY ZAPOBIEC AGRESJI I PRZEMOCY WOBEC INNYCH?

Agresja słowna i przemoc wobec innych

 Kontrakty klasowe

 Analiza zasad zachowania i postępowania 
zawartych w statucie i regulaminie szkoły

 „Bez nóg, bez rąk, bez ograniczeń”– projekcja 
filmu promującego właściwe relacje  z innymi 

 Szlachetna Paczka – Człowiek nie żyje dla siebie, 
lecz dla innych – komu możemy pomóc?

 Hierarchia wartości

 Rwąca rzeka

 Wolontariat – propozycje uczniów

 Propagowanie komunikacji bez przemocy

 Udział w akcjach charytatywnych         
w które włącza się szkoła

 Uświadamianie o zagrożeniach, spoty, 

hasła, konkursy, gazetki szkolne, ulotki





•Światowy Dzień Bez Przekleństw

•Zabawa na lekcji wychowawczej w szukanie zastępczych słów

•Zorganizowanie szkolnego dnia bez przekleństw

•Pan Cenzurek – umowny sygnał – reakcja na wulgaryzmy

•Konkurs na hasło – przeciw wulgaryzmom – naklejki dla osób nie używających    
wulgaryzmów

Kultura słowa – nie używamy wulgaryzmów



• Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

• Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

• Akcja „No promil – no problem”

• Dzień Bezpiecznego Internetu

• Depresja

• Skutki braku higieny ciała i umysłu

• Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

• Międzynarodowy Dzień Bez Papierosa  

• Piramida niepokoju – czynniki zagrażające

• Piramida nadziei – czynniki chroniące

• Szkolenie dla nauczycieli – Profilaktyka przemocy i 
cyberprzemocy



AKCJA „NO PROMIL-NO PROBLEM”.



REKOMENDACJE DLA FALOCHRONU

 Dostarczenie narzędzia badawczego do przeprowadzenia 
diagnozy

 Wymiana doświadczeń i dzielenie się pomysłami dotyczącymi 
działań wychowawczych  i profilaktycznych

 Pomoc przy tworzeniu  szkolnego programu wychowawczo –
profilaktycznego

 Prezentacja wyników badań nauczycielom i rodzicom oraz 
dostosowanie tematyki szkoleń

 Możliwość porównania wyników szkolnych z innymi 
placówkami

 Bank pomocy – ulotki dla rodziców z numerami telefonów 
instytucji  w których można otrzymać pomoc




