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Szkoła ,do której rodzice chętnie przysyłają dzieci 
(na podstawie podań o przyjęcie do szkoły, ankiet przeprowadzonych wśród rodziców): 

bezpieczeostwo

przyjazna atmosfera

rzetelne nauczanie

kompetentna kadra

dobra organizacja

wychowanie w oparciu o wartości 

bogata oferta zajęd pozalekcyjnych

pielęgnowane  tradycje

działania charytatywne

edukacja ekologiczna, zdrowotna

patriotyzm …



Jakośd  pracy w różnych dziedzinach   potwierdzona   certyfikatami  :

Pomoc charytatywna: 

Tytuł  - Szkoła Nadziei  

Wspieranie uzdolnieo:

Szkoła odkrywców talentów

Liczne medale, nagrody w konkursach



Współpraca międzynarodowa:

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków Obcych

Szkoła Otwarta na Wielokulturowośd

Certyfikat Partnerstwa Międzynarodowego - eTwinning



Nowe technologie:

Certyfikat  Bezpiecznego Wykorzystywania Nowych Technologii

Szkoła Odkrywająca Nowe Horyzonty

Szkoła Bezpiecznego Internetu



Edukacja  patriotyczna : 

„Błękitne Skrzydła”

Złoty i Srebrny Medal
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Złoty, Srebrny i Brązowy Medal 
„Za zasługi dla obronności kraju”



Promocja zdrowia, bezpieczeostwo:

•Bezpieczna Szkoła
•Rowerowa Szkoła 
•Szkoła Przyjazna dla Ucznia z Dysleksją
•Szkoła Bezpiecznego Internetu
•Szkoła Dbająca o Bezpieczeostwo 
•Szkoła z Certyfikatem Promowania Aktywności Fizycznej
•Sklepik Szkolny z Certyfikatem Promowania oraz Sprzedaży  
Produktów Zdrowego i Racjonalnego Żywienia
•Szkoła bez Przemocy



Edukacja ekologiczna, ochrona środowiska:

Międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”

Certyfikat Przynależności do Dolnośląskiej Sieci 
Przedszkoli i Szkół Ekologicznych 

Certyfikat „Szkoła dla Ekorozwoju”
Certyfikat „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”

Certyfikat w uznaniu działao celem ochrony gatunków zagrożonych  
„Nie znikaj”



Krótka charakterystyka szkoły i środowiska, w którym funkcjonuje

• Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlioskiego we Wrocławiu 
na Osiedlu Kosmonautów - osiedlu zbudowanym w miejscu dawnego lotniska.

• Liczba uczniów:  865 /35 oddziałów. 

• Liczba nauczycieli: 97 (stażystów: 3 , kontraktowych: 28 , mianowanych: 12, dyplomowanych: 54), 
pracownicy administracji i obsługi (23 pracowników administracji i obsługi).

• W 1994 roku zapisano pierwszy temat  na szkolnej tablicy - „Szkoła Marzeo”.

• W 2000 roku szkoła przyjęła imię pułkownika pilota Bolesława Orlioskiego.

• Od 2003 roku realizowany jest  program edukacji lotniczej „Jestem z Kosmosu”.

• W 2004 roku szkolny ceremoniał wzbogacono, przyjmując hymn szkoły oraz sztandar.

• W 2009 roku w wyniku ogólnoszkolnego konkursu przyjęto logo szkoły. 

• Uczniowie klas pierwszych pasowani  na „Uczniów Szkoły Orlioskiego” – składają kwiaty pod 
pomnikiem lotnictwa polskiego.

• Czwartoklasiści i absolwenci oraz Samorząd Szkolny systematycznie odwiedzają 
i dbają o grób Patrona.

• Wyróżniający się uczniowie odznaczani są złotą, srebrną lub brązową lotką.

• Wyróżniający Absolwent – lot samolotem  nad Wrocławiem.

• Projekty ze środowiskiem lotniczym, np. „100 lecie Lotnictwa Światowego 
na Dolnym Śląsku”, budowa pomnika upamiętniającego 60-lecie polskiego lotnictwa na Dolnym 
Śląsku,  otwarcie ronda im. Stanisława Szomaoskiego - żołnierza AK, odsłonięcie tablicy gen. 
Stanisława Skalskiego , 100 lecie Lotnictwa Polskiego, 80. rocznica lotu Warszawa – Tokio -
Warszawa . 





Baza Szkoły:

• Budynek - na bieżąco remontowany, malowany , modernizowany, wyposażany w sprzęt, 
ogrodzony; systematycznie prowadzone są w nim  przeglądy, audyty.

• Wejście na teren szkoły zabezpieczone (osoba fizyczna, elektroniczny system  kart wejściowych, 
system  monitoringu wizyjnego).

• Pomieszczenia  dydaktyczne - wyposażone w sprzęt elektroniczny (w każdej sali  komputer 
z dostępem do Internetu, tablica interaktywna / monitor  multimedialny lub rzutnik/ekran), 
pomoce dydaktyczne do różnych przedmiotów.

• Biblioteka – wyremontowana, estetyczna, systematycznie doposażana, z elektronicznym 
systemem wypożyczania książek. 

• Baza sportowa - wyremontowana hala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym,  sala 
do gimnastyki korekcyjnej, sala rekreacyjna z matami do dwiczeo, trzy  boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. 

• Teren rekreacyjny - plac zabaw, „zielona klasa”, ogródek ekologiczny ze  skałami z Dolnego 
Śląska , teren zielony.

• Świetlica szkolna - w 20 salach dzieci korzystają  po lekcjach z zajęd w  świetlicy szkolnej 
(6.30 - 17.00). 

• Gabinety specjalistów - dwa gabinety pedagoga,  gabinet psychologa, logopedy  przygotowane 
do prowadzenia zajęd  z terapii pedagogicznej, m.in.  biofeedback, programy komputerowe 
do dwiczeo logopedycznych, gry i zabawki edukacyjne.

• Gabinet medyczny - opiekę medyczną w godzinach od 8.00 do 15.00 pełni pielęgniarka na 
podstawie podpisanego porozumienia.



a



Główne kierunki rozwoju szkoły w latach 2019 - 2024

ORGANIZACJA PRACY , ZARZĄDZANIE  - szkoła otwarta na zmiany:

• komunikacja - bieżący przepływ informacji,

• bezpieczeostwo uczniów,

• ustalone  zasady  pracy  i gospodarowania finansami,

• zapewnienie  odpowiednich  warunków do nauki  i pracy.



Sprawna komunikacja, dbanie o bieżący przepływ informacji

• Wdrożenie we współpracy z Centrum Usług Informatycznych  przepływu 
dokumentów  finansowo – księgowych  z wykorzystaniem systemu ePuap.

• Uruchomienie Elektronicznej Tablicy Informacyjno - Edukacyjnej  w holu 
głównym szkoły oraz na korytarzach.

• Budowa systemu komunikacji audio  w gabinetach klasowych.

• Zaangażowanie Samorządu Szkolnego  do prowadzenia Wirtualnej 
Gazetki Szkolnej.

• Opracowanie aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie  szkoły, 
umożliwiającej wcześniejsze umówienie się rodzica 
na spotkanie z nauczycielem w  ramach planowych konsultacji.



Zwiększenie bezpieczeostwa uczniów

• Troska o bezpieczeostwo psychiczne uczniów – odkrywanie i wzmacnianie 

potencjału  i zasobów dzieci i młodzieży : integracja - poczucie przynależności, 

świętowanie sukcesów, udzielanie pomocy, promowanie praw ucznia, 

praw dziecka  - projekty „Twoje prawo i moje prawo” ,  „Wszyscy jesteśmy utalentowani”.

•Projekt we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast ”– „Bezpieczna droga dziecka ” : 

monitorowanie drogi dzieci do szkoły, budowa  chodników od strony ul. Bulwar Ikara .

• Rozbudowa  systemu monitoringu wizyjnego wokół szkoły i w budynku oraz  rozszerzenie systemu 

monitorowania wejśd do szkoły  za pomocą kart elektronicznych (m.in. wejście do szatni, do segmentu „A”, 

miejsce parkowania rowerów). 

•Ograniczenie  ilości osób dorosłych przebywających na terenie szkoły - zabudowa  wejścia głównego

(stworzenie miejsca oczekiwania na dzieci w strefie wejściowej, organizacja  kancelarii  bezpośrednio 

przy  wejściu  do budynku szkoły). 

•Opracowanie nowych procedur  i zasad  bezpieczeostwa dotyczących wejścia na teren budynku szkoły

i poruszania się po obiekcie.



Ustalone  zasady  pracy  i   gospodarowania finansami 

• Efektywne i  zgodne z potrzebami wydatkowanie środków z rachunku 

dochodów samorządowych jednostek oświaty.

• Termomodernizacja budynku (zabudowa wejścia głównego), monitorowanie 

zużycia mediów.

• Zmiana oświetlenia – wymiana lamp na lampy energooszczędne.

• Pozyskanie środków na realizację przedsięwzięd edukacyjnych i innych,  m.in. z programu 

Erasmus + (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleo, młodzieży i sportu na lata 

2014-2020),  w ramach  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020  ( projekt „Klucz do przyszłości” ), z programu „Szare na zielone” (program miejski), 

„Posiłek w szkole i w domu” (program rządowy na lata 2019-2023), Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa (program rządowy na lata 2014-2020) i  inne.

• Dostosowanie wewnętrznych procedur do wdrożonych przez Centrum Usług Informatycznych 

nowych Zasad (Polityki) Rachunkowości  oraz nowej  Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-

księgowych . 

• Dostosowywanie  regulaminów, procedur do zmieniających się przepisów prawa.



Dbałośd o zapewnienie właściwych warunków do nauki i pracy

• Zakooczenie remontu toalet (segment  „A” oraz piętro segment „D”).

• Kontynuowanie wymiany podłóg w salach oraz na korytarzach  (w pierwszej 
kolejności korytarz  klas młodszych - zaplanowanie  miejsca do prostych 
dwiczeo  sensorycznych w trakcie organizowanych przerw  oraz sale 20, 38 – 41).

• Termomodernizacja wejścia do szkoły, naprawa schodów wraz z zabudową
wejścia głównego, malowanie, osuszenie elewacji – segment „A”.

• Modernizacja  sali nr 11 (technika/plastyka) wraz z wyposażeniem.

• Sukcesywne malowanie innych sal i pomieszczeo szkolnych, holi, klatek schodowych.

• Wyposażanie w klimatyzatory sal narażonych na szczególne nasłonecznienie 
(w pierwszej kolejności sale 54,55, 69,70, 9,10,11).

• Zmiana oświetlenia pomieszczeo dydaktycznych, zastosowanie lamp  energooszczędnych.

• Przebudowa  szatni uczniowskich – wymiana podłoża, zapewnienie uczniom klas starszych szafek 
osobistych, przekształcenie pomieszczeo w przyziemiu (poniżej gruntu) na szatnie oraz 
pomieszczenia magazynowe.

• Przebudowa   atrium - przy wyjściu z szatni dobudowanie pomieszczeo dedykowanych specjalnie 
dla celów świetlicy szkolnej.

• Rozbudowa szkoły – dobudowanie skrzydła na potrzeby realizacji lekcji w systemie jednej zmiany 
(gabinet chemii, fizyki, geografii ,biologii, techniki,  sale dla klas młodszych oraz dwie mniejsze sale 
sportowe oraz widowiskowa, pomieszczenie administracji, pokój socjalny dla obsługi).



• Stworzenie bazy  sportowej  do realizacji zajęd z lekkoatletyki .

• Rozbudowa placu zabaw  dla dzieci o plac zacieniony i zadaszony (scena teatralna,  
stoliki  do gier, itp.).

• Rozbudowa systemu wejśd do pomieszczeo dla nauczycieli z użyciem klucza – karty. 

• Rozbudowa pokoju pracy nauczycieli, m.in. zapewnienie bardziej profesjonalnego
sprzętu  do powielania kopii – możliwośd wysłania polecenia z komputera,
zszywanie materiałów, bindowanie, zwiększenie liczby  laminarek  i innych urządzeo.

•Doposażenie biblioteki w lektury, książki (m.in. dla grupy wiekowej kl.7-8), zapewnienie prenumeraty 
potrzebnych czasopism zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, zapewnienie laptopów z dostępem 
do sieci do pracy własnej uczniów.

•Zakup ławek, krzeseł dla uczniów klas starszych – dostosowanych do wzrostu uczniów.

•Wyposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  
zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli, m.in. na poziomie klasy siódmej i ósmej.

•Stworzenie przyjaznych miejsc, dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęd 
w ramach udzielanej pomocy  psychologiczno-pedagogicznej (do prowadzenia zajęd wyrównawczych 
w klasach 1-3 , do zajęd wyrównawczych z j. polskiego, matematyki,  do pracy z uczniem , dla którego 
j. polski jest językiem obcym, do pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym – gabinet 68).

•Doposażenie  gabinetów  w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne w ramach projektu konkursowego 
„Klucz do przyszłości”, który otrzymał dofinansowanie na lata 2019 -2020.

•Dalsza zmiana krajobrazu wokół  szkoły dzięki kontynuowaniu udziału w programie  „Szare na 
zielone” .

• Zapewnienie  komunikacji z segmentu  „A” do głównego budynku szkoły z ominięciem wydawalni 
posiłków.

Dbałośd o zapewnienie właściwych warunków do nauki i pracy 



UCZNIOWIE , NAUCZYCIELE 
- koncentrowanie się na dobrym nauczaniu i efektywnym uczeniu się 
uczniów:

• podniesienie motywacji uczniów do nauki – uruchomienie motywacji 

wewnętrznej , kreatywne rozwiązywanie problemów,

• indywidualizacja nauczania i wychowania, nacisk na aktywnośd twórczą, 

kształtowanie postaw uczniów, otwieranie na świat,

• doskonalenie zawodowe nauczycieli, budowanie klimatu, który sprzyja 

podnoszeniu efektów kształcenia.



Podniesienie motywacji uczniów do nauki – uruchomienie motywacji 
wewnętrznej, kreatywne rozwiązywanie problemów 

• Metody angażujące uczniów (np. odwrócona lekcja, metoda projektu, stacje zadaniowe, 
wykorzystywanie nowych technologii), stosowanie metod  i technik heurystycznych - rozwijanie 
myślenia twórczego.

• Pozytywne wzmacnianie uczniów -( R.Pirson )- „potrafię się uczyd , mogę osiągnąd sukces”.

• Aktywizowanie uczniów – doskonalenie strategii  oceniania kształtującego (m.in. 
koncentrowanie uczniów na osiągnięciu celu,  określanie kryteriów sukcesu, przekazywanie 
czytelnej informacji zwrotnej) - czynienie uczniów odpowiedzialnymi za proces kształcenia. 

• Rozwój umiejętności XXI wieku (kreatywnośd, innowacyjnośd, adaptowanie się do nowych 
warunków, doprowadzanie zadao do kooca, praca zespołowa, zarządzanie czasem, budowanie 
dobrych relacji, dostrzeganie i wykorzystywanie szans , nauka umiejętności skutecznej 
komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu) m.in.  realizacja innowacji, 
projektów ogólnoszkolnych, międzyprzedmiotowych, współpraca  z Fundacją DI , udział w  
Międzynarodowych  Programach Kreatywności – Distination Imagination , Odyseja Umysłu, 
udział w projektach oraz konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

• Rozwój zainteresowao i talentów, rozwój kultury naukowej, 
m.in. poprzez  wizyty w instytucjach kultury, spotkania 
z ciekawymi ludźmi (artyści, dziennikarze, muzycy, literaci … )
w ramach szkolnego  projektu „Człowiek z Pasją”.

• Włączanie się do zadao w ramach programów miejskich 
Młodzi Obywatele Kultury, Młodzi Obywatele Nauki, 
Młodzi Obywatele Świata . 



Indywidualizacja nauczania i wychowania - nacisk na aktywnośd twórczą

• „MIND – motywacja, indywidualizacja, dostosowanie - skuteczniej uczyd dla lepszego świata”  
w ramach programu Erasmus+ . 

• Odpowiadanie na potrzeby uczniów, ich możliwości, tempo pracy,  uzdolnienia i ograniczenia 
(m.in. platforma  „Indywidualni” - strategia dla ucznia i dla klasy,  indywidualna pomoc psychologiczno 
- pedagogiczna uczniom z  trudnościami, ale i ze szczególnymi uzdolnieniami , realizacja indywidualnych 
programów nauki z różnych przedmiotów ).

• Wykorzystywanie zasobów miejskich - muzea, filharmonia, teatry, kina, obiekty sportowe.

• Tworzenie przez uczniów filmów edukacyjnych (opowiadane historie, adaptacje filmowe).

• Dostosowywanie oferty zajęd pozalekcyjnych do potrzeb uczniów, zwiększenie rangi zajęd 
technicznych, plastycznych , sportowych , muzycznych , teatralnych we współpracy z instytucjami 
zewnętrznymi (np. współpraca z Centrum Edukacyjnym  NFM, m.in. koncerty , projekt „Śpiewający 
Wrocław”, współpraca z MDK-Fabryczna, klubami sportowymi,…, zajęcia pozalekcyjne w ramach 
projektu „Klucz do przyszłości” ).

•Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem heurystyk twórczych - w  kl. 2 i 3 oraz  kl. 5 i 6  („Lekcje 
twórczości” wg programu własnego opracowanego przez nauczycieli).

• Rozszerzenie  programu „Z kalkulatorem,  komputerem i tablicą interaktywną przez matematykę” . 

• Zajęcia z rozwoju osobistego dla dzieci z wykorzystaniem 
dramy   i improwizacji aktorskiej  – propozycja   dla klas 1-3,
udział w programie  „Akademia Snookera – Snookids” – praca nad 
koncentracją, wyobraźnią przestrzenną, arytmetyką, myśleniem 
strategicznym,  „Tutoring rówieśniczy”. 

• Wniosek do Kapituły o włączenie do programu  „Od inspiracji do kreacji”. 



Skuteczniejsze kształtowanie postaw uczniów, otwieranie na Świat
• Ewaluacja systemu motywacyjnego - poprawa zachowania uczniów podczas lekcji i przerw,  

atmosfera wzajemnego szacunku w relacjach „uczeo – uczeo”, „uczeo – nauczyciel” ( „MIND”).

• Kształtowanie nawyków – współpraca z rodzicami  (m.in. punktualnośd,  formy grzecznościowe, 
modelowanie zachowao  poprzez przykład dorosłych - „gram przykładu, więcej znaczy niż kilogram 
słów”).

• Systematyczna realizacja zadao wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego  

oraz kontynuowanie bajek  etycznych „na dobry początek”, apeli porządkowych, naklejek 
motywacyjnych, „czerwonego zeszytu”, pomoc ze strony nauczycieli specjalistów.

• Kontynuowanie współpracy z zagranicą -realizacja projektów edukacyjnych na platformie  
e –Twinning. 

• Poszerzenie współpracy  ze szkołami z Anglii, m.in.  nowy projekt we współpracy ze szkołą 
St. Francis Xavier w Oldbury  „Razem uczymy się matematyki”, podjęcie współpracy z nowymi 
klasami (utworzenie klas partnerskich) w nowych szkołach - Bishop Milner oraz St. Philips.  

• Rozszerzenie współpracy z Instytutem Konfucjusza - zwiększenie liczby grup świetlicowych, 
które prowadzą zajęcia z języka oraz kultury chioskiej.

• Realizacja wspólnych projektów ze szkołami w Indiach, 
pomoc dla szkół  plemiennych.

• Nawiązanie współpracy ze szkołami z Niemiec –
realizacja wspólnych projektów na zajęciach 
z j. niemieckiego oraz w ramach zajęd świetlicy. 

• Organizacja International Link Day - wykorzystywanie TI

– połączenie z klasami partnerskimi na żywo. 



Doskonalenie zawodowe nauczycieli  – budowanie klimatu, który sprzyja podnoszeniu 
efektów kształcenia

• Pomoc w wyznaczaniu kierunków rozwoju zgodnie z potrzebami szkoły  (np. dwuprzedmiotowośd, 
nauka języków obcych, doradztwo zawodowe), motywowanie do pracy, wspieranie na ścieżce awansu 
zawodowego.

• Doskonalenie  w ramach programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
m.in. w obszarze wykorzystywania nowych technologii, metod aktywnych i twórczych,  indywidualizacji 
nauczania, doradztwa zawodowego.

• We współpracy z Instytutem Talentów doskonalenie w obszarze budowania  poczucia własnej wartości 
uczniów - język wspierający rozwój  w oparciu o informację zwrotną, praktyczne stosowanie wyników 
diagnozy edukacyjnej,  neurodydaktyka w praktyce – jak nauczyd ,  a nie tylko uczyd, koncentrowanie 
się podczas lekcji na pracy każdego ucznia.

• Udział w projekcie „Job-shadowing”  - wyjazdy do szkół w Anglii oraz zaproszenie  jej przedstawicieli 
w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawanie nowych metod pracy, wspólny rozwój szkół 
i osób uczestniczących w projekcie.

• Wymiana doświadczeo, m.in. organizacja kolejnych 
edycji Dolnośląskiego Forum Nauczycieli Praktyków. 

• Doskonalenie  pod kątem pracy z młodzieżą  klas siódmych
i ósmych  - pomoc młodzieży w rozwiązywaniu problemów
okresu dorastania , wspieranie rodziców (m.in. jak 
przekazywad dzieciom system wartości, konflikty rówieśnicze, 
walka ze stresem, depresje, samookaleczenia).

• Doskonalenie w obszarze  diagnozowania wiedzy i umiejętności z  kontekstową analizą wyników 
w celu zapobiegania porażkom, sprzyjanie osiąganiu sukcesów przez uczniów (przygotowanie 
nauczycieli oraz uczniów do sprawnego przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty- osiągnięcia jak 
najlepszego wyniku przez każdego ucznia). 



RODZICE, ŚRODOWISKO  - aktywnośd społeczna, wychowanie, 
organizacja czasu wolnego:

• postawienie w centrum oddziaływao wychowawczych wychowywania do 
wartości , wskazywanie autorytetów  i formowanie motywacji,

• edukacja prozdrowotna  - wspieranie rodziców - troska o zdrowie dzieci,

• uświadamianie uczniom znaczenia środowiska przyrodniczego 
dla człowieka,

• propagowanie patriotyzmu lokalnego i budowanie przywiązania 
do Wrocławia,

• stwarzanie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy 
uczniów, kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.



Postawienie w centrum oddziaływao wychowawczych  wychowywania 
do wartości, wskazywanie autorytetów  i formowanie motywacji 

• Nauka ogólnie przyjętych wartości – kontynuowanie programu 
„Wychowanie do  wartości”.

• Podnoszenie poziomu zrozumienia wartości etycznych wśród uczniów 
(postawy proekologiczne, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji 
wobec innych kultur i religii, itp.).

• Ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami oraz wychowawców
i nauczycieli   pierwszego i drugiego  etapu edukacyjnego
– jednolity system    obowiązujących w szkole zasad pracy i współpracy. 

• Wczesne rozpoznawanie zaniedbao wychowawczych i ich odpowiednia korekta przez rozbudzanie 
u uczniów ciekawości, wskazywanie autorytetów i formowanie motywacji ,  komunikacja 
i efektywna współpraca rodzic – nauczyciel – dziecko/uczeo.

• Wspólne  budowanie  systemu  reagowania  na wszelkie  przejawy dyskryminacji, 
mowę nienawiści, łamanie obowiązujących norm i przyjętych zasad.

•Systematyczne spotkania zespołów nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole - diagnoza 
potrzeb uczniów oraz planowanie wspólnych oddziaływao oraz pomocy.



Edukacja prozdrowotna  - wsparcie rodziców 

• Organizowanie  Tygodnia Edukacji Zdrowotnej 
w połączeniu z Tygodniem dla Bezpieczeostwa
(październik i marzec).

• Opracowanie i wdrożenie nowych projektów i programów  z obszaru zdrowego 
żywienia. 

• Wdrożenie nowych programów i działao profilaktycznych nakierowanych m.in.
na cyberprzemoc, uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy 
( projekty, happeningi).

• Współpraca z partnerami zewnętrznymi, np. Głównym Inspektoratem Sanitarnym,  
Wydziałem Zdrowia, Policją, Strażą Miejską oraz innymi podczas realizowanych 
zadao.  

• Wsparcie dla rodziców poprzez porady, konsultacje, dyżury specjalistów, kontakt do 
instytucji współpracujących ze szkołą, np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 4, Stowarzyszenie „Siemacha”, Caritas, Sąd Rodzinny.

• Organizacja  warsztatów, prelekcji  m.in.  z wykorzystaniem nowych technologii,
co pozwoli na dotarcie do szerokiego grona odbiorców  (gazetki tematyczne dla 
rodziców  na stronie www szkoły, prezentacje multimedialne).

• Listy  do rodziców  - „Pedagog/Psycholog  podpowiada/radzi”).



Uświadamianie uczniom znaczenia środowiska przyrodniczego 
dla człowieka

• Wyrabianie dobrych  nawyków proekologicznych, np. gaszenie światła, 
zakręcanie kranu , segregacja odpadów m.in. poprzez udział w  akcjach 
ekologicznych , konkursach, projektach.

• Udział w programie „Szare na Zielone” – we współpracy z Biurem Ochrony 
Przyrody i Klimatu – miejsca obserwacji przyrody.

• Audyt wstępny oraz podjęcie działao celem odnowienia certyfikatu „Zielona 
Flaga” – we współpracy z Fundacją  dla Edukacji Ekologicznej. 

• Zwiększenie  świadomości na temat sytuacji i problemów mieszkaoców 
krajów Globalnego Południa  poprzez promocję  Sprawiedliwego Handlu -
odnowienie certyfikatu „Szkoły Przyjazne dla FT”.

• Organizacja kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Ekologicznego
pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego.

• Współpraca z Departamentem Zrównoważonego 
Rozwoju  - przy realizacji programów
i wyjazdów edukacyjnych.



Propagowanie patriotyzmu lokalnego i budowanie przywiązania 
do Naszego Miasta 

• Utożsamianie ucznia ze „Szkołą Orlioskiego”, z Osiedlem Kosmonautów, 
z  Wrocławiem, z szerszym środowiskiem lokalnym, m.in.: poprzez realizowany 
program „My z Kosmosu” - poddanie programu ewaluacji, uwzględnienie 
w programie możliwości realizacji oraz potrzeb uczniów klas siódmych i ósmych.

• Organizacja lekcji i zajęd poza murami szkoły - poznawanie Miasta poprzez 
realizację programu „Szkoła w Mieście” (wyjścia, wycieczki, udział w spektaklach, 
koncertach, wystawach…). 

• Organizowanie  we współpracy z rodzicami wyjazdów na wycieczki, wyjazdy 
kilkudniowe  - „zielone” i „białe szkoły”.

• Kształcenie umiejętności doceniania wartości kultury i tradycji  poprzez staranne 
przygotowywanie uroczystości z okazji świąt, rocznic, jubileuszy,  m.in. 
przygotowanie Jubileuszu 30-lecia pracy Szkoły, opracowanie i wydanie monografii 
Szkoły, spotkanie absolwentów, byłych pracowników.

• Włączanie uczniów do aktywnego
i odpowiedzialnego uczestnictwa 
w życiu społecznym – realizacja projektów  
„Patriotyzm, czyli co?”, „Mały, wielki Polak 
z Naszej Szkoły”,  „I have wings”  i  inne.



Stwarzanie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy 
uczniów, kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

•Pielęgnowanie rodzących się  inicjatyw twórczych - stworzenie zespołu Gazetki Wirtualnej  
publikowanej  w formie elektronicznej. 

•Kontynuowanie we współpracy z Radą Rodziców inicjatywy „Szkolny Budżet Uczniowski”.

•Wykorzystanie zdolności i zainteresowao uczniów do przygotowywania filmów, audycji, 
koncertu życzeo – prowadzenie programów z wykorzystaniem systemu audio. 

• Angażowanie uczniów w wydarzenia organizowane przez instytucje miejskie, 
np. Odnowienie Festiwal z udziałem Nicky Vuicica, zaangażowanie w organizację  
Europejskiego  Spotkania  Młodych we Wrocławiu, itp. 

• Zaangażowanie większej grupy uczniów w działania Samorządu Szkolnego, Wolontariatu, 
Klubu Szkół UNICEF, zespołu gazetki szkolnej „Ikarek” , drużyny „Fair Trade”.

• Realizacja wspólnych projektów we współpracy z Radą Osiedla, m.in. związanych  
z edukacją lotniczą. 

• Współpraca z Parafiami na Osiedlu, Biblioteką „Ikara”, 
Policją, Strażą Miejską, Domem Kultury „Fabryczna”,
szkołami, przedszkolami, klubami i stowarzyszeniami. 

•Podejmowanie w porozumieniu z Radą Rodziców
i Radą Szkoły aktywnej współpracy  z nowymi podmiotami.



„Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dad w spadku naszym 
dzieciom pierwsza  to korzenie, druga  skrzydła” W. Hodding Carter.

Korzenie to rodzina, dająca dziecku to, co najcenniejsze - miłośd, 
poczucie bezpieczeostwa, świadomośd swojego pochodzenia, 
wparcie, zrozumienie. 
Skrzydła to szkoła przekazująca mądrośd, wiedzę, przedstawiająca 
świat wartości, ideałów, wyposażająca w umiejętności przydatne 
w życiu codziennym, miejsce, gdzie odnosi się sukcesy, ponosi 
porażki, uczy relacji społecznych. 
Korzenie i Skrzydła są dziecku niezbędne  - pamiętajmy o tym  
pracując zgodnie RAZEM – Rodzice i Nauczyciele.


