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Priorytety polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/2016 
 
Wszystkie działania przez nas podejmowane będą  sprzyjały : 
 

 wzmocnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki profilaktycznej - „Uczeń wolny od 
nałogów”, 

 rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiu czytelnictwa 
wśród dzieci , młodzieży oraz rodziców - ”Klub czytających rodziców”. 

 
Nasze dzieci narażone są na : kontakt z substancjami uzależniającymi                                                         
( papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze )  przemoc fizyczną (bicie, popychanie, 
plucie, niszczenie cudzej własności), przemoc psychiczną ( grożenie, obrażanie, 
przezywanie, ośmieszanie), przemoc seksualną oraz zagrożenia płynące ze 
środków masowego przekazu, np. telefony komórkowe ( nękanie ) Internet                    
( np. Facebook ), telewizja, komputer, hazard, gry komputerowe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

„Spójrz w przyszłość-chroń siebie i rodzinę”. 
 

Tematyka  spotkań z rodzicami: 
 
1. „Spójrz w przyszłość-chroń siebie i rodzinę” zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom, przekazanie podstawowej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa 
dzieci w domu oraz w miejscach publicznych. Wybory Rady Rodziców. 

 
2.„Spójrz w przyszłość-chroń siebie i rodzinę”. Przekazanie rodzicom 
podstawowych informacji na temat stresu u dzieci, a w szczególności definicji 
stresu, jego przyczyn, mechanizmu działania stresu, efektów działania stresu, 
sposobów radzenia sobie ze stresem. 
 
3. Podsumowanie roku szkolnego - „Spójrz w przyszłość-chroń siebie i rodzinę”.           
 

 

 
 
Kalendarz roku szkolnego :   
 

 01.09.2015 - rozpoczęcie roku szkolnego 

 14.10.2015 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 23-31.12.2015 - zimowa przerwa świąteczna 

 04.01.2016 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 05.01.2016 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 01.02-14.02.2016 - ferie zimowe 

 24-29.03.2016 - wiosenna przerwa świąteczna 

 02.05.2016 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 27.05.2016 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 24.06.2016 - zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 

 25.06-31.08.2016 - ferie letnie 
 

 

 
 
 
 

Bardzo dziękujemy za udział w zebraniu  
 

 

 

wsparcie rodziny, przyjazna atmosfera 
 w domu, szacunek, uznanie  miłość, zaufanie, bliskość,  

zrozumienie, więź z dzieckiem, wspólny czas, poczucie więzi  
z rodziną, dobry przykład rodziców, jasne określone zasady, tradycje 
rodzinne, zainteresowanie sprawami dziecka, uważne słuchanie co 

dziecko mówi do nas 


