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MODEL ABSOLWENTA SP 108

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

zna i przestrzega zasady współżycia
w grupie,
Pierwszy ﬁlar, to „Ojczyzna – Patriotyzm”
Ojczyzna jest naszą matką ziemią. Polska jest matką
szczególną. Jan Paweł II

jest uczynny i gotów do niesienia pomocy
innym
jest ciekawy świata i ludzi,
dba o najbliższe środowisko,
dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje
i innych,
zna swoje mocne i słabe strony, nie ulega
negatywnym wpływom otoczenia,
radzi sobie w sytuacjach problemowych
i konﬂiktowych,
posiada wiadomości, umiejętności
umożliwiające dalsze kształcenie,

Drugi ﬁlar, to „Dorośli – Rodzice”
„Dzieciom trzeba dać skrzydła i korzenie. Skrzydła, aby
wyleciały z gniazda, a korzenie aby do niego wracały”.
autor nieznany

„Nie znam zbyt dużo dzieci ze szkoły. Jednak te, które
znam, są bardzo miłe i nie wymieniłabym ich nawet
na największe bogactwa świata”.
Ola z IIIa

im. Juliana Tuwima
ul. B. Chrobrego 3
Wrocław 50-254

jest świadom własnych zdolności
i potraﬁ je rozwijać,

Tel/fax 71 794 77 67

potraﬁ wykorzystać swą wiedzę
w praktyce,

www. sp108.edu.pl

potraﬁ zorganizować własne uczenie się,
Trzeci ﬁlar, to „Uczniowie – Absolwenci”

Szkoła Podstawowa nr 108

zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne,
regionalne i narodowe,

sp108@poczta.fm
MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 108

czuje związek ze swoją „małą ojczyzną”.
„Najszczęśliwsi ludzie to nie ci, którzy nie mają
problemów, lecz ci, którzy potraﬁą rozwiązywać
swoje problemy.”

Czwarty ﬁlar, to „ Wizja Szkoły”
„Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię
niemożliwe, dla nieśmiałych — nieznane, myślący
Wiktor Hugo
i walczący nazywa ją ideałem”.

L. Buscaglia
Dyrektor Szkoły dr Jolanta Horyń
Z-ca dyrektora mgr Jolanta Jaworska

Nasza oferta edukacyjna - koła: dziennikarskie,
szachowe, matematyczne, teatralne, taneczne,
sportowe, historyczne, ekologiczne, turystyczne,
plastyczne, chór, robotyka, językowe, fakultety
przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno –
kompensacyjne,
świetlica
oraz
pomoc
psychologiczno – pedagogiczna i logopedyczna
Program dydaktyczno – wychowawczy szkoły
realizują wspaniali nauczyciele, wolontariusze,
pasjonaci, ciekawi świata i ludzi oraz oddani
dzieciom pracownicy administracji i obsługi.
Szkoła Podstawowa nr 108 bierze udział w
projektach edukacyjnych:
- Razem dla Nadodrza; Cały Wrocław czyta
dzieciom; Wrocławskie dzieci uczą się segregować
śmieci; Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia;
Dolnośląski Festiwal Nauki; 11 listopada – Radosna
Parada Niepodległości ; Szachy w szkole; Język
maszyn; Liga robotów ; Klub Bezpiecznego
Puchatka; Parada Przedszkolaków; Tolerancja;
Ścieżki kulturowe; Owoce w szkole; Szkoła w
formie, uczeń w formie; Między nami kobietkami;
Pomagajmy sobie wzajemnie; Nowa jakość praktyk
pedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 108 podnosi jakość pracy
i promocję poprzez starania o certyfikaty,
realizację projektów edukacyjnych i działania na
rzecz środowiska lokalnego:
Od 2000/2001 aktywna współpraca z Radą Osiedla
„Nadodrze” oraz Parafią św. Bonifacego i Parafią
św. Józefa „Nadodrzańskie kolędowanie”
2002/2003 szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły
z klasą”
-„Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej”
Święto Flagi (współpraca z żołnierzami AK)
Od 2005/2006 szkoła przystąpiła do Sieci Szkół Grup
Prewencyjnego Wsparcia
Od 2005/2006 szkoła przystąpiła do Sieci Szkół
Promujących Zdrowie
Od 2005/2006 – realizacja programu MSWIA
na rzecz społeczności romskiej
2009 uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000
2009/2010 Szkoła otrzymała odznakę honorową 27
Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.

Uczymy też uczniów pomocy innymudział uczniów SP 108 w akcjach:

Od 2010/11 – innowacja pedagogiczna „Taniec jako
element edukacji międzykulturowej”

- „Góra Grosza”; „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”; „Wigilia dla samotnych”; „Zbiórka
makulatury” na rzecz Domu Dziecka; „Szlachetna
Paczka”; Zbiórka nakrętek – na rzecz chorych dzieci;
„Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”; „Dar serca
dla Filipin”

Od
2011/2012
–
realizacja
projektu
„Indywidualizacja
procesu
nauczania
i wychowania uczniów kl. I – III (projekt
współfinansowany ze środków UE)
- „Bezpieczna szkoła” / MEN, Fundacja Państwo
Obywatelskie /

Od 2012/2013 – VOLLEYMANIA – siatkówka dla
dziewcząt
- Festyn Szkolno – Parafialny „Mamo, tato, ucz
i baw się ze mną” / SP 108/
- „Uczymy odpowiedzialności” /SP108/
Od 2013/2014 – realizacja projektów:
- „Aktywne doskonalenie” – kompleksowe wsparcie
dla szkół i przedszkoli /ORE/
- „Szkoła współpracy” /MEN, Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
- „Cyfrowa szkoła”, „Wf z klasą” /ORE, MEN/
- „Mediacje rówieśnicze” – we współpracy z
Fundacją „Dom Pokoju”

