
                          

 

 

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego 

Szkołą Odkrywców Talentów 

 

 

Ubiegając się o nadanie szkole tytułu Szkoły Odkrywców talentów 

opisaliśmy nasze działania w następujących obszarach: 

 

Wychowanie patriotyczne 

 

Nauczyciel prowadzący:  Magdalena Biel – Dejewska, Artur Bilski, Dorota Wilczek 

Opis zajęd, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: W szkole działa Klub Historyczny im. Armii 

Krajowej, w ramach którego organizowane są wycieczki związane z AK i realizowane zagadnienia 

związane  z II wojną światową. Uczniowie przygotowują się do licznych konkursów historycznych. 

Realizowane są projekty: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, „Młodzi Dolnoślązacy w miejscach 

pamięci narodowej”, „ Jerzy Woźniak-człowiek honoru”, „Ścieżki kulturowe”. Szkoła uczestniczy  w 

„Rajdach patriotycznych” z kombatantami. Od 2007 roku jest organizatorem wojewódzkiego 

konkursu „Znam historię polskich symboli narodowych” pod patronatem Dolnośląskiego Kuratorium 

Oświaty. Poczet sztandarowy bierze udział w licznych uroczystościach zewnętrznych. Uczniowie biorą 

udział  w konkursie prezydenckim „Młodzi dla Wolności”, w ramach którego realizowany jest w szkole 

projekt.  



Opis dokonao uczniów:   W 2011 r. szkoła zajęła III miejsce w XI Radosnej Paradzie Niepodległości, w 

2012- I miejsce, a w 2013 zdobyła  nagrodę Grand Prix. W 2009 r. dyrektor szkoły oraz społecznośd 

szkoła otrzymali Medal PRO MEMORIA, a w 2013 Medal PRO PATRIA. Zorganizowano debatę z 

kombatantami na temat wolności. Liczne sukcesy w konkursach historycznych m.in.:  II miejsce w 

Ogólnopolskim konkursie graficzno-plastycznym na projekt okolicznościowego medalu „Czerwone 

maki na Monte Casino”, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Biuro 

Senatorskie prof. A. Chybickiej „ Jakie są moje korzenie”, I i II miejsce w VI edycji wojewódzkiego 

konkursu „Znam historię symboli narodowych”,  II miejsce w międzyszkolnym konkursie o historii 

Nadodrza, wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie o UE, wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie 

„Portrety władców polskich”, wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie „Koszulka na 

niepodległośd”... 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnieo: przedmiotowych, obywatelskich, społecznych 

 

Partnerzy: 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

Związek Piłsudczyków 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego 

Instytut Pamięci Narodowej – oddział Wrocław 

Związek Sybiraków 

Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej 

 

 

 

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna 

 

Nauczyciel prowadzący:  Lila Kumala, Renata Pochroo 

Opis zajęd, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: W szkole działa Klub Ekologa dla uczniów klas 

IV-VI oraz Koło Ekologiczne dla uczniów klas I-III. Zajęcia rozbudzają świadomośd ekologiczną poprzez 

prowadzenie doświadczeo, obserwacji, pokazów, udział w konkursach,  realizacji projektów: „Od 

inspiracji do kreacji” ( współpraca z Gimnazjum nr 4 ; Magiczny świat chemii, Dzieo przyrodnika, 

Zwiad ekologiczny do Karkonoskiego Parku Narodowego), „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w 

szkołach wrocławskich” ( współpraca   z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym),  „Gra o Ziemię”( udział 

w zajęciach organizowanych  przez EkoCentrum), współpracę z LOP i Schroniskiem dla  Bezdomnych 

Zwierząt (Wigilia dla zwierząt) . Już po raz dziewiąty szkoła przystąpiła do miejskiego projektu 

edukacyjnego Wrocławskie Dzieci Uczą Segregowad Śmieci. Uczniowie uczą się segregowad surowce 

wtórne, oszczędzad energię i wodę, dbad o środowisko.  W szkolnym 2013/14 napisaliśmy i 

wdrażamy własny projekt edukacyjny „Ekoorły” we współpracy z WPO ALBA, którego celem jest 

praktyczna nauka segregacji odpadów. Jesteśmy organizatorami dwóch międzyszkolnych konkursów 

o tematyce ekologicznej:  fotograficznego i plastyczno-konstruktorskiego. 

 



Opis dokonao uczniów:  w  IV Międzyszkolnym Multimedialnym Konkursie Ekologicznym pt. "Mogę 

żyd oszczędnie i ekologicznie" -   zajęcie 1 miejsca w kategorii kl. VI,  1 miejsca   w kategorii kl. IV,        

3 miejsce  w kategorii kl. V (2012). III miejsce w konkursie  wiedzowo-zręcznościowym w ramach 

projektu "Wrocławskie dzieci uczą segregowad śmieci"(2011 oraz 2013). Wyróżnienie                            

w ogólnopolskim konkursie  "Alarm dla nosorożców" (2013), w V Międzyszkolnym Multimedialnym 

Konkursie Ekologicznym pt. "Domowe oszczędzanie"  II miejsce i wyróżnienie. W Interdyscyplinarnym 

konkursie Panoramix Wrocławski 3 uczniów zakwalifikowało się do finału. Główna nagroda                  

w międzyszkolnym konkursie na hasło i plakat o tematyce ekologicznej (2013),  wyróżnienie                

w międzyszkolnym konkursie fotograficznym „Przyroda w moim mieście” (2013), wyróżnienie               

w międzyszkolnym konkursie „Odzyskana zabawka” (2013). 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnieo: przedmiotowych, ekologicznych 

 

Partnerzy: 

Dolnośląski Klub Ekologiczny 

LOP 

EkoCentrum Wrocław – Centrum Edukacji Ekologicznej 

WPO ALBA Wrocław 

Straż Miejska 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży 

Gimnazjum nr 4 

 

 

Zainteresowania i uzdolnienia sportowe 

 

Nauczyciel prowadzący:  Joanna Wysocka, Adrian Gierak 

Opis zajęd, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:  pozalekcyjne zajęcia sportowe kształtujące 
pozytywne postawy wobec kultury fizycznej oraz propagujące zasadę fair play. Na zajęciach 
uczniowie uczą się spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, rozwijają swoją sprawnośd ruchową, 
doskonalą umiejętności techniczne i organizatorskie z zakresu zespołowych gier sportowych – piłki 
siatkowej i nożnej oraz biegów na orientację i lekkiej atletyki. Zajęcia odbywają się trzy razy                 
w tygodniu, uczestniczą w nich uczniowie klas 4-6. Ponadto organizujemy imprezy sportowe  - Dzieo 
Dziecka na sportowo, w 2011r. byliśmy organizatorami rozgrywek międzyszkolnych w piłce nożnej 
Strefy Wrocław Wschód, Zorganizowaliśmy spotkanie społeczności szkolnej z piłkarzami WKS Śląsk 
Wrocław oraz rozgrywki piłki nożnej podczas festynu parafialnego „U Ojca za Płotem”. Jesteśmy 
pomysłodawcami i organizatorami memoriału im. Jolanty Hojki – międzyszkolnych zawodów w piłce 
siatkowej. Nasza drużyna zajęła II miejsce w zawodach. 
 

Opis dokonao uczniów:  osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013 - bieg na orientację – Otwarte 
Mistrzostwa Wrocławia – 37 uczniów w pierwszych dziesiątkach w zawodach etapowych, 2 uczniów 
na pozycjach medalowych w klas. koocowej; Igrzyska Mł. Szkolnej – 17 uczniów w finale 



wojewódzkim, 3 uczniów na pozycjach medalowych, 6 uczniów w pierwszej dziesiątce, 1 m 
drużynowo kat. chłopców, 6 m. w kat. Dziewcząt.  Piłka nożna – 3 i 4 miejsca w turniejach 
międzyszkolnych. Lekka atletyka – Igrzyska Mł. Szkolnej – 4 m chłopców w biegach przełajowych, 8 m 
dziewcząt w Lekkoatletycznym Czwórboju Przyjaźni; 2, 4 i 6 m w Lekkoatletycznych Igrzyskach Dzieci 
(bieg na 60m chłopców, sztafeta 4x100m dziewcząt, skok w dal dziewcząt); 1 m w rzucie piłką 
palantową podczas Trójboju Lekkoatletycznego kl 4. Piłka siatkowa – Igrzyska Mł. Szkolnej kat. „2 
chłopców” – 2 m w finale strefowym i 6 m w finale miejskim; 3 m w zawodach międzyszkolnych, 
ponadto m in. III m. w Otwartych Mistrzostwach Wrocławia w biegach na orientację w 2010r, 1m. w 
zawodach strzeleckich „Super Oko” o Puchar Dyrektora Biura Sportu Turystyki i Rekreacji UM 
Wrocławia w 2010r., 3 m. w zawodach na orientację o Puchar Prezydenta Wrocławia w 2011r. 
 

 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnieo:  sportowych 

 

Partnerzy: 

Szkolny Związek Sportowy 

Dolnośląska Federacja Sportu 

MKS MOS Wrocław 

FC Wrocław Academy 

 

 

 

Współpraca międzypokoleniowa 

 

Nauczyciel prowadzący:   Dorota Wilczek 

Opis zajęd, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: od ośmiu lat nasza szkoła  współpracuje          

z Uniwersytetem Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpraca trzech pokoleo 

uczeo- nauczyciel- senior stała się doskonałą bazą organizacji wielorakich kontaktów w niezmiernie 

przyjaznym klimacie. Wspólne zabawy, ciekawe zajęcia i warsztaty, konkursy , wycieczki oraz 

świętowanie różnych uroczystości sprzyjają wzajemnemu uczeniu się i pożytecznemu „łączeniu 

pokoleo.” Wspólnie realizujemy cenne zadania wychowawcze związane z wyrabianiem u dzieci 

szacunku wobec osób starszych oraz rozwijamy wrażliwośd na potrzeby innych. Zajęcia rozwijają takie 

postawy jak: otwartość, tolerancja i szacunek do drugiego człowieka, postawy prospołeczne, 

wrażliwośd na problemy społeczne. Młodzi uczestnicy spotkao rozwijają umiejętnośd wyrażania 

własnego zdania, przemyśleo, refleksji, korzystając z wiedzy i doświadczeo trzech pokoleo. W roku 

szkolnym 2011/12 nasza szkoła, jako jedna z dziewięciu placówek  oświatowych brała udział w 

pilotażowym  programie edukacyjny „Miasto pokoleo.”  

Opis dokonao uczniów:  udział w apelach z okazji  świąt patriotycznych – Święto Niepodległości, 

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; religijnych -jasełka ,Księga Bożego Narodzenia, Poranek 

wielkanocny; wieczornice –Dzieo Dziadka i Babci, kącik poetycki, andrzejki; rocznica nadania  imienia 



szkole, Święto Wiosny; lekcje otwarte-zwyczaje świąteczne w Anglii, Święci papieże J.P II i Jan XXIII, 

Wiedzy o krajach UE, Różne oblicza Ojczyzny , zajęcia rekreacyjno-sportowe; projekty-„Cała Polska 

Czyta Dzieciom”, „Miasto pokoleo”, Dolnośląski Festiwal Nauki; warsztaty- małe formy teatralne- 

legendy wrocławskie, ozdoby świąteczne, orgiami,  solniczki; fora dyskusyjne; jury w konkursie „Tyle 

liczb w całym mieście”; rok 2008 wydanie specjalne Gazetki Szkolnej poświęconej  współpracy z UTW; 

Pani Dyrektor otrzymała Złotą Odznakę UTW za wybitne zasługi na rzecz UTW, a placówka 

podziękowanie; 12.12.2012roku w Sali Sesyjnej Ratusza z rąk Wiceprezydenta Wrocławia Pani 

Dyrektor odebrała dla szkoły CERTYFIKAT „Miejsce Przyjazne Seniorom”. 

 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnieo:  społecznych  

 

Partnerzy: 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

                                                                                                                                   

 

 

Szkolny lider wspierania uzdolnieo         

Renata Pochroo 


