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WSTĘP 
 
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich usytuowana jest w centrum 
zadbanego osiedla, z dala od ścisłego centrum miasta i ruchliwych ulic. Mamy doskonałe zaplecze 
sportowe: dwie sale gimnastyczne, z których jedna posiada otwartą w ubiegłym roku szkolnym ściankę 
wspinaczkową, dwie sale rytmiki, trzy boiska umożliwiające uprawianie najrozmaitszych dyscyplin 
sportowych. Budynek, w którym mieści się szkoła, został oddany do użytku w 1992 r. i jest to 
najmłodsza placówka oświatowa w mieście – zaprojektowana z myślą o rozwijających się potrzebach 
edukacyjnych. 
 
W naszej szkole uczy się obecnie 282 uczniów w 14 oddziałach. Szkoła oferuje: 

 kształcenie na wysokim poziomie w oparciu o sprawdzone, zgodne z wymogami współczesnej 
szkoły programy; 

 nauczanie trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego;  
 zajęcia w pracowni komputerowej; 
 możliwość korzystania z biblioteki i czytelni multimedialnej; 
 szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych skierowanych zarówno dla uczniów zdolnych, jak  

i mających problemy w nauce; 
 opiekę specjalistów; 
 smaczne i niedrogie obiady w szkolnej stołówce; 
 możliwość korzystania ze szkolnej świetlicy; 
 pomoc medyczną. 

 
Kadra zatrudniona w szkole jest zaangażowana w swoją pracę. Panuje wśród nas dobra atmosfera 
dająca poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy zespołem, który charakteryzują bliskie relacje, akceptacja, 
komunikacja, chęć zmian, a co najważniejsze współpraca. 
Lokalizacja szkoły na osiedlu również jest nie bez znaczenia. Uczniowie to w większości nasi sąsiedzi. 
Ich Rodzice są w pełni zaangażowani w życie szkolne, przedsiębiorczy, odpowiedzialni i mają realny 
wpływ na podejmowane przez nas działania. Biorą też czynny udział w realizowanych przez szkołę 
imprezach i przedsięwzięciach. Bliskie sąsiedztwo szkoły daje uczniom i ich Rodzicom poczucie 
przynależności do wspólnoty. 
 
Nasza szkoła decydując się na przystąpienie do Programu miała na względzie przede wszystkim chęć 
zmian i uświadomienie znaczenia promocji zdrowia. 
Wspólne działania, kreowanie nowej rzeczywistości i dążenie do celu umożliwi zacieśnienie więzi, da 
okazję do wymiany poglądów i uświadomi wszystkim, że nikt inny jak my sami, kreujemy swoją 
przyszłość. 
 
W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród nauczycieli, pracowników 
niepedagogicznych, uczniów i ich Rodziców. Miało ono na celu sporządzenie diagnozy wstępnej przed 
przystąpieniem do Programu. 
Po analizie wyników zostały wyłonione problemy, które najczęściej były wskazywane przez 
ankietowanych. Skupiliśmy się nad tymi zagadnieniami, na który możemy mieć realny wpływ. Spośród 
nich wybraliśmy do realizacji w ramach Programu cel priorytetowy, jakim jest racjonalizacja obciążenia 
uczniów zadaniami domowymi. Wpływ na nasz wybór miały pojawiające się coraz częściej problemy 
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emocjonalne wśród naszych uczniów. Trudności te najczęściej wynikają w związku z reakcją na porażkę. 
To z kolei przekłada się na niski poziom poczucia kompetencji i umiejętności, frustrację oraz brak wiary 
we własne możliwości. Mając na uwadze codzienne obciążenie uczniów obowiązkami i brak czasu na 
realizację ich zainteresowań i pasji, postanowiliśmy skoncentrować nasze działania w ramach 
Programu wokół tych zagadnień. Jesteśmy bowiem przekonani, że we współczesnym świecie problemy 
emocjonalne i związany z nimi stres i ciągły wyścig z czasem są przyczyną wielu niepowodzeń 
życiowych. 
Beneficjentami Programu są uczniowie, ale również ich Rodzice oraz nauczyciele. Mamy nadzieję, że 
realizacja naszego Programu przyczyni się do podniesienia jakości życia wszystkich jego beneficjentów, 
co przełoży się też na jeszcze lepszą jakość pracy szkoły. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


