Koncepcja pracy szkoły
Plan Pracy

na rok szkolny 2017/2018

Koncepcja jest ukierunkowana na rozwój uczniów.
Jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana
we współpracy z uczniami, rodzicami.
Wykorzystuje wnioski z ankiet, rozmów, posiedzeń
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego; wnioski z
nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
Koncepcja bazuje na ścisłej współpracy z Radą Rodziców,
środowiskiem lokalnym oraz Samorządem Uczniowskim.
Cele:
 dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli należycie przygotowani do wejścia na kolejne stopnie
edukacji
 zapewniamy wszechstronną opiekę w życzliwym środowisku
 kształtujemy właściwe postawy społeczno - moralne w stosunku do całej społeczności szkolnej
 wyjaśniamy ideę tworzenia i funkcjonowania edukacji włączającej
 stosujemy jasny i czytelny system oceniania
 wymagamy, aby uczniowie wykonywali swoje obowiązki i byli świadomi swoich praw
 wpajamy uczniom dyscyplinę rozumianą jako samokontrolę, pilność, niezawodność i
odpowiedzialność
 dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny każdego dziecka w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej i
na zajęciach na basenie
 umożliwiamy uczniom dostęp do współczesnych środków multimedialnych oraz bogato
wyposażonej biblioteki

 oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające talenty i zainteresowania uczniów
 zapoznajemy uczniów z tradycjami regionalnymi, narodowymi i europejskimi
 staramy się, aby współpracę nauczycieli i rodziców cechowała szczerość i wzajemne zrozumienie
 stale doskonalimy się i odnosimy satysfakcję z własnej pracy
 współpracujemy z instytucjami i organizacjami lokalnymi
 podnosimy jakość edukacji przyrodniczej, i matematycznej i informatycznej
Plan pracy szkoły uwzględnia następujące podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
1.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2.Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i
informatycznej.
3.Bezpieczeństwo w Internecie.
4.Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5.Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6.Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach system oświaty .
Szkoła :
-organizuje procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się,
-uczy zgodnie z podstawą programową,
-aktywizuje uczniów do nauki i realizacji przedsięwzięć,
-kształtuje postawy i respektuje normy społeczne ,dba o bezpieczeństwo,
-wspomaga rozwój uczniów i uwzględnia ich indywidualną sytuację,
-współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci uwzględnia wnioski z egzaminów i badań,
-nieustannie rozwija się.

Model absolwenta:
Szkoła dąży do wykształcenia i wychowania ucznia, który jest:
-aktywny- posiada zainteresowania i rozwija je,
-ciekawy świata-poszerza wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji,
-odpowiedzialny –podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, zna
swoje mocne i słabe strony oraz pracuje nad nimi,
-optymistą-pozytywnie patrzy na świat odróżnia dobro od zła, prezentuje swój
punkt widzenia i szanuje poglądy innych,
-prawy – jest uczciwy i prawdomówny,
-tolerancyjny i otwarty – szanuje inne rasy, jest wrażliwy na
potrzeby innych,
-świadomy swoich praw i innych ludzi - zna swoją wartość i swoje prawa,
-ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
-jest zmotywowany do aktywnego uczenia się,
-zna stawiane cele i oczekiwania,
-umie zaplanować indywidualny rozwój,
-zna swoje mocne strony,
-jest zaangażowany w zajęcia szkoły i uczestniczy w nich chętnie,
-posiada umiejętność współpracy z innymi,
-inicjuje działania na rzecz własnego rozwoju i innych,
-zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami,
-ma świadomość zagrożeń płynących z Internetu , bezpiecznie korzysta ze stron
internetowych,
-współpracuje ze specjalistami w celu pokonania trudności.
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ZADANIE I - Potrzeby rozwojowe uczniów.
Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Sprawowanie opieki nad najmłodszymi dziećmi z oddziału
przedszkolnego. Prowadzenie badań dojrzałości szkolnej.
Sprawowanie opieki nad najmłodszymi w świetlicy szkolnej – plan
zajęć /załącznik nr 1/.

r. szk. 2017/2018

dyrektor szkoły,
pedagog, psycholog,
kierownik świetlicy szkolnej–
M. Wieczorek, M. Stromecka,
M. Piotrowska-Kur

2.

Organizowanie zajęć dodatkowych uwzględniających potrzeby
rozwojowe: rozwój zdolności i zainteresowań uczniów – plan zajęć
/załącznik nr 2/.

r. szk. 2017/2018

wicedyrektor szkoły,
A. Lewandowska,
T. Rębelska –Atallah,
nauczyciele

3.

Organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami
w nauce oraz zajęć terapeutycznych.
Udział w projekcie "Ortografitti".

r. szk. 2017/2018 wicedyrektor szkoły, nauczyciele
pedagog, psycholog,
oligofrenopedagodzy

4.

Wspieranie uczniów z opiniami i orzeczeniami Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowanie i wdrożenie IPET-ów –
indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

r. szk. 2017/2018 wicedyrektor szkoły, nauczyciele
pedagog, psycholog, logopeda
oligofrenopedagodzy

5.

Uzupełnianie zaległości w nauce przez uczniów /po chorobie,
terminy poprawiania sprawdzianów/. Zawieranie ustnych lub
pisemnych kontraktów.

r. szk. 2017/2018

nauczyciele, wychowawcy

6.

Doskonalenie podstawowych umiejętności: pisanie, czytanie,
czytanie ze zrozumieniem, liczenie, logiczne myślenie.

r. szk. 2017/2018

nauczyciele, wychowawcy,
pedagog, psycholog, logopeda,
oligofrenopedagodzy

7.

Organizowanie zawodów sportowych oraz konkursów
przedmiotowych szkolnych, udział w konkursach na szczeblu
gminnym, powiatowym, innym/załącznik nr 3/.

r. szk. 2017/2018

nauczyciele, wychowawcy,
nauczyciele w-f
M. Stromecka ,J. Tomczyk

8.

Realizowanie programu klasy sportowej.

r. szk. 2017/2018

dyrektor, nauczyciele,
nauczyciele w-f

9.

Realizowanie programu „Potrafię bezpiecznie pływać” – kontynuacja r. szk. 2017/2018
nauki pływania dla klas I-VII.
jeden semestr

10. Przygotowanie uczniów klas III do przeprowadzenia sprawdzianu
kompetencji trzecioklasisty.
11. Realizowanie innowacji pedagogicznych i prowadzenie zajęć
rozwijających /tematyka - załącznik nr 4/ .

maj 2018

A. Lewandowska,
I. Bartosiewicz, E. Turek

r. szk. 2017/2018

M. Kuś, A. Konopko
B. Wierzchoń, M. Bulge,
M. Piotrowska-Kur,
I. Wielowiejska-Comi ,
J. Bożyk, I. Bartosiewicz
nauczyciele

12. Rozwój czytelnictwa. Współpraca z bibliotekarzem szkolnym, r. szk. 2017/2018
monitorowanie czytelnictwa w klasie, prezentacja nowości
czytelniczych/załącznik nr 5/.
13. Plan pracy samorządu/załącznik nr 6/.

dyrektor, wicedyrektor,
nauczyciele, nauczyciele w-f

wg. planu pracy
Samorządu Ucz.
r. szk. 2017/2018

14. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa , podejmowanie działań
r. szk. 2017/2018
profilaktycznych i prozdrowotnych /Program Wychowawczoprofilaktyczny - plan realizacji, informacja na stronie internetowej
szkoły/. Załącznik nr 7
Dzień Bezpieczeństwa np.: Bezpieczna szkoła, Bezpieczna droga do

M. Zielińska, A. Konopko
nauczyciele

Samorząd Uczniowski,
opiekun SU - M. Kuś

dyrektor, wicedyrektor,
M. Stromecka, J. Kossowska,
A. Wasielewska,
Rada Pedagogiczna,
Samorząd Uczniowski

i ze szkoły- pogadanki w klasach.

15. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów, dotyczących technik
skutecznego uczenia się, przeciwdziałania stresom. Uświadomienie
szkodliwości nadmiernego spędzania czasu przed komputerem.

r. szk. 2017/2018

psycholog – I. Wielowiejska –
Comi,
pedagog – J. Kossowska

16. Prowadzenie zajęć aktywizujących czytelnictwo i rozwijających r. szk. 2017/2018
kompetencje czytelnicze. Organizacja konkursów i akcji
czytelniczych wg. harmonogramu pracy biblioteki szkolnej.
Monitorowanie czytelnictwa w klasie i szkole.

M. Zielińska, A. Konopko,
nauczyciele

17. Systematyczne uzupełnianie i wyposażanie klas i pracowni
r. szk. 2017/2018
w nowoczesne pomoce dydaktyczne i multimedialne: komputery,
tablice interaktywne, projektory, laptopy, programy komputerowe
edukacyjne służące realizacji podstawy programowej. Kształtowanie
umiejętności wyszukiwania wiadomości w Internecie oraz celowego
korzystania z komputera.

dyrektor szkoły, nauczyciele,
A. Konopko, M. Zielińska,

18. Udział nauczycieli w szkoleniach, kursach, studiach
podyplomowych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
/załącznik nr 8/

plan WDN
r. szk. 2017/2018

lider ds. WDN
M. Piotrowska - Kur,
nauczyciele

19. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Nieporęcie - praca
pielęgniarki w szkole. Organizowanie pogadanek tematycznych
dotyczących „Zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów”.

zgodnie z planem
pracy
r. szk.2017/2018

B. Szyperek, lekarze Centrum
Medycznego w Nieporęcie

20. Bezpieczeństwo
profilaktycznych

i

w

Internecie,
prozdrowotnych

podejmowanie
działań
/Program Wychowawczo- r. szk. 2017/2018

M. Stromecka, M. Borucka,
J. Kossowska, A. Wasielewska,

Profilaktyczny – plan i informacja na stronie internetowej szkoły/.

M. Wieczorek

21. Powadzenie
zajęć
indywidualnych
oraz
wyrównawczych. r. szk. 2017/2018
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, logopedą,
psychologiem szkolnym, oligofrenopedagogami.

22. Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

II semestr 2018r.

23. Promowanie zajęć etyki w klasach I-VII jako lekcji wychowawczych.

r. szk. 2017/2018

24. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, promowanie r. szk. 2017/2018
doradztwa zawodowego w szkole.
Organizowanie atrakcyjnych przerw międzylekcyjnych – zabawy,
słuchanie muzyki, kącik odpoczynku.

dyrektor, pedagog, psycholog,
logopeda,
oligofrenopedagodzy,
nauczyciele
A. Konopko, Straż Miejska
w Warszawie, Policja m.st.
Warszawy.
dyrektor, A. Wasielewska,
K. Kruk
Samorząd Uczniowski,
M. Kuś, I. Bartosiewicz
nauczyciele

ZADANIE II - Specyfika pracy szkoły.
Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

04.09.2017r.

dyrektor szkoły

2.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

15.09.2017r.

dyrektor,
T. Zalewski, wychowawcy

3.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Uroczyste ślubowanie i
pasowanie dzieci z klas I na uczniów Szkoły Podstawowej im.
Bronisława Tokaja w Nieporęcie.
Dzień Patrona Szkoły.

13.10.2017r.

A. Wasielewska, J. Zarzycka,
J. Bożyk,
A. Jędrzejczak, M. Kuś
Rada Rodziców

X 2017r.

dyrektor, nauczyciele, Rada
Rodziców, Samorząd Uczniowski

10.11.2017r.

G. Miśkowicz, J. Bożyk,
M. Borucka, B. Wierzchoń,
A. Jędrzejczak

wg harmonogramu
Samorządu Ucz.
r. szk. 2017/2018
12.01.2018r.

J. Zarzycka, M. Kuś,
A. Zalewska, A. Stankiewicz,
wychowawcy klas,
Rada Rodziców

Obchody 80-lecia istnienia szkoły im. Bronisława Tokaja w
Nieporęcie.

4.

5.

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

6.

Organizowanie imprez rozrywkowych typu:
- dyskoteki dla klas IV-VII
- bal karnawałowy

7.

Spotkania wigilijne organizowane dla społeczności szkolnej.

14.12.2017r.

A. Szostek, J. Bożyk,
A. Konopko, T. Zalewski,
ks. M. Jeznach,
J. Wawrzyniak, E. Turek,
J. Kossowska, I. Strojek

8.

Zorganizowanie szkolnej edycji konkursu „Mam Talent”.

21.03. 2018r.

Samorząd Uczniowski
wychowawcy, nauczyciele,
J. Bożyk

9.

Udział uczniów uczęszczających na lekcje religii w Rekolekcjach
Wielkopostnych.

III 2018r.

ks. M. Jeznach, A. Szostek,
dyrektor, wychowawcy

10.

Obchody „Dnia Zdrowia i Natury" wplecione w lekcje . Organizacja
Gminnego Konkursu Przyrodniczego „ Z przyrodą na TY” oraz
konkursu „Przetwory-Śmieciory”.

09.04.2018r.

11.

Przeprowadzenie IV Gminnego Konkursu Bibliotecznego oraz II semestr 2018r.
innych konkursów organizowanych przez Bibliotekę Szkolną
r. szk. 2017/2018
(wg. harmonogramu).

12.

Akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

27.04.2018r.

K. Kruk, M. Borucka,
A. Stankiewicz, B. Wierzchoń

13.

Program artystyczny poświęcony pamięci Papieża Polaka Świętego
Jana Pawła II.

18.05.2018r.

A. Kalinowska, J. Bożyk,
A. Jędrzejczak, I. Strojek

14.

Dzień Dziecka na wycieczce bliższej i dalszej.

V/VI 2018r.

wychowawcy

15.

Rozwijanie działalności samorządowej uczniów. Praca w sekcjach r. szk. 2017/2018
tematycznych. Powołanie sekcji wolontariatu przy Samorządzie
Uczniowskim. Współpraca z instytucjami gminnymi
i powiatowymi.

16.

Dokonanie wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego w drodze
głosowania, wyboru do samorządów klasowych oraz powołanie
przedstawicieli samorządu szkoły.

VI 2018 r.

E. Turek, A. Zalewska,
M. Stromecka, A. Konopko

M. Zielińska, A. Konopko

Opiekun Samorządu
Uczniowskiego
M. Kuś, I . Bartosiewicz

A. Zalewska

17.

Redagowanie strony oraz zamieszczanie informacji na stronie
internetowej szkoły.
www.spnieporet.pl

r. szk. 2017/2018

I. Kopka, A. Konopko,
G. Miśkowicz
zespół ds. promocji szkoły

18.

Organizowanie wystaw prac uczniów i gazetek okolicznościowych.
Prezentowanie osiągnięć uczniów w „Księdze osiągnięć”,
w gablotach sportowych, na stronie internetowej szkoły
i w lokalnych mediach.

r. szk. 2017/2018

M. Kuś, A. Krasowska,
I. Kopka, nauczyciele

19.

Kontynuowanie działań w ramach programu "Szkoły Promującej
Zdrowie".

r. szk. 2017/2018

I. Bartosiewicz, nauczyciele

20.

Systematyczna praca zespołów nauczycieli. Opracowanie planów.
Sporządzenie sprawozdań min. 1 raz w roku.

r. szk. 2017/2018

dyrektor, wychowawcy,
J. Kossowska, nauczyciele, kierownik
administracji M. Kopeć

21.

Prowadzenie akcji charytatywnych dla uczniów i rodzin
potrzebujących wsparcia: artykuły szkolne, paczki świąteczne.
Udział w akcjach rządowych: wyprawka szkolna, stypendium
szkolne. Akcje sponsorów lokalnych - wyprawka Gaz System SA"Plecak dla pierwszoklasisty", Paczka świąteczna, współpraca
z Caritas.

r. szk. 2017/2018

J. Kossowska,
Samorząd Uczniowski,
M. Wieczorek, I. Bartosiewicz,
Rada Rodziców

22.

Szkolne Koło PCK, działalność Caritas na terenie szkoły, UNICEF,
Program „Trzymaj formę”, Witaminki …

r. szk. 2017/2018

23.

Organizowanie zebrań ogólnych, dni otwartych oraz spotkań
indywidualnych.

według
harmonogramu
r. szk. 2017/2018

dyrektor, wicedyrektor,
nauczyciele, I. Bartosiewicz,
J. Kossowska
dyrektor, wychowawcy,
nauczyciele

24.

Harmonogram klasyfikacji i promocji uczniów.

I , II semestr
r. szk. 2017/2018

dyrektor szkoły,
Rada Pedagogiczna

25.

Zwoływanie apeli szkolnych według potrzeb.

r. szk. 2017/2018

wicedyrektor-A. Lewandowska

27.

Szkolenia dla rodziców, warsztaty, poradnictwo psychologiczno pedagogiczne, Centrum Pomocy Rodzinie.
Harmonogram i tematyka przewidywanych konferencji
i warsztatów .

r. szk. 2017/2018

dyrektor szkoły,
psycholog, pedagog,

28.

Organizowanie uczniom czasu wolnego: obozy sportowe, kolonie
letnie, zielone szkoły, wycieczki, imprezy sportowe, mecze.

r. szk. 2017/2018

dyrektor szkoły, wychowawcy,
nauczyciele wychowania
fizycznego, wychowawcy
świetlicy

29.

Wzbogacanie i rozwijanie wiedzy przyrodniczej, matematycznej
i informatycznej. Umiejętność zastosowanie zdobytej wiedzy
w sytuacjach życia codziennego

r. szk. 2017/2018 nauczyciele matematyki,
informatyki.

przyrody,

M. Bulge, H. Popławska,
K. Wawrzyniak, A. Zalewska,
E. Turek, A. Konopko,
M. Wieczorek, nauczyciele

30.

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży, r. szk. 2017/2018
systematyczne prowadzenie zajęć informatycznych w pracowni
komputerowej, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela w
pomoce dydaktyczne multimedialne, doskonalenie umiejętności
korzystania z Internetu w celu poszerzania wiadomości oraz
wykorzystywania ich w działaniach praktycznych. Prowadzenie
zajęć komputerowych w ramach zajęć świetlicy szkolnej.

dyrektor, A. Konopko,
M. Wieczorek, nauczyciele

31.

Opracowanie

dyrektor, nauczyciele,

tematyki

godzin

wychowawczych,

rozmów, r. szk. 2017/2018

pogadanek, zajęć edukacyjnych, spotkań z rodzicami, wycieczek,
apeli i uroczystości szkolnych dotyczących „Wychowania do
wartości”, z uwzględnieniem wartości moralnych, etycznych,
patriotycznych, religijnych. (dobro drugiego człowieka, miłość,
odpowiedzialność, uczciwość, odwaga, pomoc słabszym).

wychowawcy, katecheci

ZADANIE III - Oczekiwania środowiska lokalnego.
Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

"Sprzątanie Świata". Akcja zorganizowana przy czynnym udziale
Samorządu Uczniowskiego oraz przy pomocy Urzędu Gminy w
Nieporęcie - dział Ochrony Środowiska.

15.09.2017r.

dyrektor szkoły, T. Zalewski,
nauczyciele

2.

Dzień patrona szkoły. Złożenie wieńców na mogile patrona.
Ustalenie planu opieki nad grobem patrona szkoły – Bronisława
Tokaja.

04.09.2017r.
13.10.2017r.
r. szk. 2017/2018

dyrektor szkoły,
A. Kalinowska,
Samorząd Uczniowski

3.

Promowanie szkoły na święcie Gminy Nieporęt oraz innych
uroczystościach lokalnych.

VI 2018r.
r. szk. 2017/2018

dyrektor, wicedyrektor
A. Szostek, A. Kalinowska
nauczyciele

4.

Dbałość o boisko szkolne i plac zabaw, udostępnienie obiektów
w czasie pozalekcyjnym społeczności lokalnej zgodnie
z regulaminami. Pełne wykorzystanie bazy sportowej szkoły
(hala sportowa, boisko, korty tenisowe).

r. szk. 2017/2018

kierownik administracji M. Kopeć, wychowawcy,
nauczyciele

5.

Udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Sztandar
szkoły obecny podczas uroczystości na Placu Wolności oraz na
Mszy Świętej w kościele.

10.11.2018r.

A. Szostek, Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski,
nauczyciele

6.

Jasełka i spotkania wigilijne dla społeczności szkolnej.

14.12.2018r.

A. Szostek, A. Konopko,
K. Bożyk, ks. M. Jeznach,
T. Zalewski, J. Wawrzyniak,
E. Turek, J. Kossowska,
I. Strojek, Rada Rodziców, SU

7.

Montaż słowno - muzyczny „ Pamięci Papieża Polaka Jana Pawła
II”, zaprezentowany w szkole w Nieporęcie.

18.05.2018r.

A. Kalinowska, J. Bożyk,
A. Jędrzejczak, I. Strojek

8.

Rekolekcje według rozporządzenia o organizacji roku szkolnego
z udziałem uczniów, nauczycieli i przedstawicieli rodzin.

r. szk. 2017/18

dyrektor, A. Szostek,
ks. M. Jeznach, nauczyciele

9.

Udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Obecność sztandaru szkoły podczas
uroczystości na Placu Wolności oraz na Mszy Świętej w intencji
Ojczyzny.

02.05. 2018r.

K. Kruk, B. Wierzchoń,
A. Stankiewicz, M. Borucka

21.03. 2018r.

nauczyciele, wychowawcy,
J. Bożyk, Samorząd Uczniowski

21.06.2018r.
kl. IV- VII

dyrektor szkoły,
kl. 0-III - A. Lewandowska,
E .Turek, I. Bartosiewicz,
A. Jędrzejczak

10.

11.

„Mam Talent” – konkurs szkolnych talentów.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

22.06.2018r.
kl. 0-III

kl. IV-VII - A. Krasowska,
I. Kopka, K. Kruk, J. Bożyk
12.

Aktualizacja strony internetowej szkoły. Junior w mediach.

r. szk. 2017/2018

I. Kopka, nauczyciele

13.

Stworzenie oferty wycieczek w roku szkolnym według
harmonogramu oraz wyjazdów zimowych i letnich po
konsultacjach z rodzicami.

r. szk. 2017/2018

dyrektor szkoły, wychowawcy

14.

Opracowanie Planu Pracy Rady Rodziców.

12.09.2017r.

dyrektor, Rada Rodziców

15.

Współpraca z instytucjami – GOK, GOPS, Policja, Straż Gminna, r. szk. 2017/2018
Ochotnicza Straż Pożarna, WOPR, Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Legionowie, Centrum Medyczne, Straż Miejska

dyrektor szkoły, psycholog,
pedagog, wychowawcy,
nauczyciele, K. Kruk

miasta st. Warszawy, Centrum Pomocy Rodzinie, inne.

