Działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016


Przeprowadzenie w 6 klasach ( IV a, b, c, V a, b, c, d ) ankiety pt. „Czy czuję się
bezpiecznie w mojej klasie?” oraz zajęcia warsztatowe w oparciu o jej wyniki
,, Jak radzić sobie w sytuacji przemocy ze strony rówieśników.‘’



Program profilaktyczno – psychoedukacyjny „Spotkajmy się” dotyczący umiejętności
komunikowania się i sposobów rozwiązywania konfliktów, realizowany przez
trenerów z Centrum Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej w klasach: V b, c , d.



Program profilaktyczno – psychoedukacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień od
Internetu, gier komputerowych i innych mediów cyfrowych, realizowany przez
trenerów z Centrum Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej w klasach: VI a, b.



komunikacja i sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych na podstawie
lektury,, Jak pomyślę, tak zrobię'' E. Zubrzyckiej(1d,3b )



przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej na podstawie lektur ,,Słup soli'' oraz
,,Śmierdzący ser'' C. De Pino, III b



bezpieczeństwo w sieci w oparciu o spektakl profilaktyczny ,,Florka w sieci” klasy III



profilaktyka uzależnień ,,Alkohol i jego tajemnice'' kl. IVb, Vc



gazetka ścienna „Profilaktyka uzależnień od narkotyków i dopalaczy



„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” warsztaty prowadzone przez Policję, klasy od 0
do IV.



Sportowe przerwy w sali gimnastycznej- możliwość bezpiecznego rozładowania
potrzeby ruchu



Ćwiczenia w ramach próbnego alarmu przeciwpożarowego;

Promowanie postaw prospołecznych


,,Urodziny Maćka, czyli krótka lekcja o tolerancji'' na podstawie materiałów Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy oraz Komendy
Stołecznej Policji Ia,d, IIa, IIIa,b, IVa)



Prowadzenie zajęć w oparciu o bajki o empatii pt. „Przyjaciele żyrafy” w klasach: I a, I
d, II b i II c.



Rozmowy o przyjaźni w oparciu o

lekturę ,,O dziewczynce, która chciała

zaprzyjaźnić się z krokodylem'' kl.0a, 0b


Lekcja asertywności w oparciu o lekturę ,, Zbyt miła'' M.W. Pellegrino; kl.0a,0b



Jak radzić sobie ze złością w oparciu o lekturę ,, Złość i smok Lubomił'' W. Kołyszki;
0b,1c,1d



Jak szanować siebie i innych- pogadanka na podstawie lektury,, Powiedź o tym
komuś'' Elżbiety Zubrzyckiej kl.Ia



zajęcia psychoterapeutyczne ,, Jak radzić sobie z gniewem''(wybrani uczniowie kl.
IVc, IVc)



zajęcia dotyczące zagadnień: pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz
asertywności (dziewczynki kl. IVc,);



akcje wolontariatu :
 zbieranie nakrętek plastikowych
 zbieranie makulatury dla Rodzinnych Domów Dziecka
 szlachetna paczka
 sprzątanie świata



,,Kultura i szacunek tworzą dobry wizerunek – rzecz o dobrym wychowaniu” zajęcia
profilaktyczne, kl. IV - VI

Cykl warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską (realizowany zarówno
w roku szkolonym 2014/2015 oraz 2015/2016)

Klasy I - „Wiem co robić kiedy jestem sam”




Bezpieczna droga do szkoły.
Spotkanie z nieznajomym.
Czy pies musi ugryźć?

Klasy II - „Uczymy się żyć bez przemocy”.

Klasy III - „Jestem strażnikiem przyrody”



Skąd się biorą góry śmieci. III a, b
Przyjaciele zwierząt. III c

Klasy IV - „Bezpieczeństwo w sieci”



Komunikatory internetowe – zasady bezpieczeństwa.

Klasy V - „Jestem ostrożny”


Współczesne zagrożenia – terroryzm.

Klasy VI – „ Wiem – pomagam- ratuję”- pierwsza pomoc

Warsztaty profilaktyczne realizowane przez funkcjonariusza policji s/d nieletnich:
klasy IV – VI -,,Bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna”

