
 
 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PRASY – PAŹDZIERNIK 2021 
 

DYREKTOR SZKOŁY 2021 NR 9 

1. Współpraca z pomocą społeczną / Mikołaj Darmosz                                   
Artykuł ma na celu naszkicowanie struktury podstawowych organów zajmujących się 
pomocą społeczną oraz przedstawienie zasad jej udzielania. Autor nawiązuje do 
sytuacji, w których dyrektor szkoły styka się z ośrodkami pomocy społecznej albo 
pracownikami społecznymi przy okazji czynności dotyczących uczniów, a także do 
form i procedur tego rodzaju wsparcia. 
 

2. Organizacja wycieczki szkolnej / Ewa Brzozowska-Wicherek  
Wrzesień i październik to czas organizacji wycieczek szkolnych oraz klasowych 
wyjazdów integracyjnych. Każde takie wydarzenie powinno zakładać realizację 
określonych celów oraz posiadać zorganizowaną, przemyślaną formę, dostosowaną do 
potrzeb i możliwości uczestników. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie 
wycieczki w równej mierze spoczywa na jej kierowniku oraz dyrektorze szkoły. 
 

3. Odmowa dostępu do informacji publicznej / Marta Chrabąszcz                                   
Kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej? W jaki sposób 
prawidłowo przeprowadzić postępowanie? Jak prawidłowo zareagować na decyzję 
administracyjną? W artykule, autor przedstawia przesłanki odmowy dostępu do 
informacji publicznej oraz właściwą procedurę. 
 

3. Nauczyciel tutorem / Małgorzata Pomianowska  
Z roku na rok przybywa nauczycieli, którzy do swojej praktyki pedagogicznej włączają 
tutoring. Korzyści ze stosowania tej metody są bowiem nie do przecenienia i 
dostrzega je nie tylko kadra pedagogiczna, ale – co szczególnie istotne – również 
uczniowie i ich rodzice. 
 

PROLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE  2021 NR 7 

 1. Gelatologia jako przykład metody terapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz      
osób dorosłych / Amanda Błaszczak                                   

Przedmiotem rozważań w artykule jest terapia śmiechem jako metody pomocy 
terapeutycznej 
 

2. Nauczycielskie koncepcje rodzica i ucznia klas początkowych w kontekście 
edukacji zdalnej / Beata Adrjan  



 
 

 

 

 

W artykule przedstawione są rozważania dotyczące organizacji szkoły w warunkach 
nauczania zdalnego. 
 

3. Samopoczucie w e-szkole i jakość życia młodzieży w warunkach pandemii / 
Agnieszka Buczak                                   

W artykule omówiono badanie dotyczące zależności między samopoczuciem 
młodzieży szkolnej w warunkach zdalnej edukacji a jakością życia związaną ze 
zdrowiem. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE 2021 NR 5 

 1. Przygotowanie do jesiennych biegów przełajowych / Dorota Kamień                                   
Biegi przełajowe stanowią doskonałą podstawę wydolnościową dla różnych 
konkurencji lekkoatletycznych oraz wielu innych dyscyplin. Można ją kształtować już 
od wczesnych lat szkolnych, chociaż należy pamiętać o pewnych czynnikach, które 
często mają wpływ na progresję i bezpieczne realizowanie tego rodzaju wysiłku. 
 

 2. Rekreacyjne formy aktywności fizycznej z różnych stron świata / Paweł 
Marchel 

Aktywność fizyczna i sport czerpią z szerokiego zakresu różnych form ruchu. Często 
skupiamy się na tych najbardziej znanych i popularnych, a może warto przyjrzeć się 
tym mniej znanym. 
 

3. Aspekty zdrowotne uczniów po pandemii COVID-19 a powrót do szkoły / 
Katarzyna Piechota                                   

W artykule autorka skupia się na kondycji zdrowotnej wśród uczniów, którzy wrócili 
do nauki stacjonarnej. 
 

4. Zdrowe słodycze – maksimum słodkości przy minimum umiejętności / 
Mikołaj Lasek  
Cukier jest wszędzie, znalezienie produktu spożywczego, jest coraz trudniejsze. Co 
zrobić, żeby spożywanego cukru było niewiele. 
 

ŻYCIE SZKOŁY 2021 NR 9 

1. Wykorzystanie metod projektu w codziennych działaniach / Justyna 
Kapuścińska-Kozakiewicz                                   

Metodę projektów można z powodzeniem stosować w pracy w młodszym wieku 
szkolnym. Chodzi w niej głównie o rozwijanie w młodych ludziach poczucia 
sprawstwa i samodzielności. Okazuje się bowiem, że praktyczne działania i 
rozwiązywanie problemów rozbudza ciekawość, zwiększa motywację oraz przyczynia 



 
 

 

 

 

się do lepszego zapamiętywania omawianych treści. 
 

2. Komunikacja, edukacja i zaufanie, konieczną alternatywą dla kontroli / 
Małgorzata Maria Jankowska 

Kontrola jest dziś podstawowym standardem postępowania nie tylko wobec dzieci, ale 
także wobec dorosłych. Jak nie zatracić autonomii i dbać o dobre relacje w sytuacji 
kontroli? 
 

3. Sztuka daje ukojenie / Izabela Kamińska                                   
Obcowanie ze sztuką ma walor szczególnie ważny w obecnych czasach – przynosi 
wyciszenie i daje otuchę, co może się okazać kluczowe we współczesnej edukacji. 
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