Zadania planowane do realizacji projektu ,,Kręci nas bezpieczeństwo”
Lp.

Zadania

1

Badanie i
monitorowanie
bezpieczeństwa w
szkole

2.

Tworzenie projektu
działań

3.

4.

Kampania
informacyjna wśród
uczniów, rodziców i
nauczycieli

Ustalamy, znamy i
przestrzegamy
zasady i normy
zachowania w szkole
i w klasie.

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Termin
realizacji

Odbiorcy

Przeprowadzenie badań ankietowych.
1) Bezpieczeństwo w sieci – ankieta dla uczniów
2) Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecieankieta dla rodziców
3) Bezpieczeństwo w szkole – ankieta dla
rodziców
4) Bezpieczeństwo w szkole – ankieta dla uczniów
1) Analiza ankiet: wyłonienie zagrożeń i
określenie problemów szkoły do realizacji w
ramach projektu
2) Przeprowadzenie wizji miejsc newralgicznych
w szkole i okolicy
3) Spotkanie zespołów nauczycieli w celu
prezentacji wniosków oraz opracowanie planu
działań
1) Przedstawienie wyników ankiet oraz założeń
nauczycielom- podczas spotkania Rady
Pedagogicznej, rodzicom podczas zebrań oraz
uczniom- podczas zajęć edukacyjnych i godzin
wychowawczych
2) Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły
informacji o realizacji projektu oraz planu
działań
1) Przypomnienie lub zapoznanie z Statutem
Szkoły, prawami i obowiązkami ucznia, normy i
zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły, w
drodze do i ze szkoły, podczas wycieczek, w
domu.

J. Aleksandrowicz
K. Aleksandrowicz

wrzesień 2017 r.
czerwiec 2018 r.

Uczniowie kl. II- VII
Rodzice wszystkich
klas i oddziałów
przedszkolnych

M. Kwakszys
K. Aleksandrowicz

wrzesień 2017r.

Nauczyciele

październik
2017r.

Nauczyciele,
uczniowie
Pracownicy szkoły

2) Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach
zajęć wychowawczych i przedmiotowych na
temat np.:
Tematyka zajęć dla uczniów klas I-III:
1. Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole, w
drodze do szkoły, w domu.
2. Prawa i obowiązki ucznia.
3. Tworzymy Klasowy Kodeks Dobrego Zachowania.

Wychowawcy
klas I-VII

M.Kirkuć, M.Groth

październik
2017r.
wrzesień –
październik
2017r.

nauczyciele
Uczniowie, rodzice,
Nauczyciele,
Pracownicy szkoły

październik
2017r.
na bieżąco
cały okres
realizacji
projektu

Wszyscy
zainteresowani

Wychowawcy klas

Zgodnie z
rozkładem zajęć

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas IIII

Wg planu
nauczania

Uczniowie klas I-III

Wychowawcy
klas I-VII,
Pedagog szkolny

Uczniowie, rodzice,
Nauczyciele,
Pracownicy szkoły

4. Umiem zachować się odpowiednio w danych
sytuacjach, unikam zagrożeń - spotkanie z
przedstawicielem policji, straży pożarnej,
pogotowia ratunkowego.
5. Bezpieczne ferie.
6. Bezpieczne wakacje.
7. Jak być dobrym kolegą/koleżanką?
8. Agresja – jak radzić sobie z negatywnymi
emocjami, sposoby obrony przed agresją.
9. Słowa, które ranią.
10. Jak poradzić sobie w sytuacjach przemocy.
11. Mów, jeśli coś cię dręczy.
12. Zachowaj ciszę – konsekwencje hałasu.
13. Nie daj się skusić – masz prawo powiedzieć NIE.
Tematyka zajęć dla uczniów klas IV-VII:
5.

Dbamy o bezpieczną
zabawę i
wypoczynek

 Akcje :
- ,,Bezpieczne ferie”, - spotkanie z policjantami,
- ,,Bezpieczne wakacje” - spotkanie z policjantami,
- „Kamizelki odblaskowe” - spotkanie z policjantami.
 Recepta na nudę :
- gry i zabawy zespołowe -współpraca w zespole,
umiejętność kibicowania, przyjmowania porażki ,
panowanie nad swoimi emocjami, unikanie sytuacji
konfliktowych,
- zagospodarowanie przestrzeni korytarzy szkolnych na
gry typu ,,klasy” , makiety, stół do tenisa stołowego,
- organizacja zajęć dodatkowych -wskazywanie
ciekawego spędzania wolnego czasu, rozwijanie swoich
zainteresowań,
-Wycieczki: na basen, do kina, teatru.

-Festyny szkolne dla uczniów i środowiska z udziałem
Policji, Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego, OSP

Dyrektor,
M. Kirkuć, wych.klas

Styczeń 2018r.
Czerwiec 2018r.

Uczniowie,
rodzice,
Nauczyciele,

Wychowawcy klas,
nauczyciele w-f

Listopad 2017r.

Wszyscy Uczniowie

Dyrektor, nauczyciele
dyżurujący
M. Kwakszys
Wychowawcy,
nauczyciele
prowadzący zajęcia
dodatkowe

Cały rok szkolny

Uczniowie, rodzice,
społeczność lokalna.

Dyrektor
szkoły,nauczyciele

Czerwiec 2018r.

M.Kwakszys

Listopad 2017r,

Cały rok szkolny
zgodnie z planem
zajęć
dodatkowych

-Zabawy i dyskoteki szkolne:andrzejki,choinka

Uczniowie klas I-VII

6.

Przeciwdziałamy
agresji i przemocy

K.Aleksandrowicz

styczeń 2018r.

 Wolontariat:
- zbieranie żołędzi i kasztanów dla nadleśnictwa, -

J.Aleksandrowicz

wrzesień 2017r.

Uczniowie, rodzice

- zbieranie plastykowych nakrętek,

M.Zaczyk

Styczeń 2018r.

Uczniowie, rodzice

-orkiestra świątecznej pomocy,

M.Kirkuć

Styczeń 2018r.

- kolędowanie po Galinach i w okolicznych wsiach.
-powołanie Szkolnego Koła Wolontariatu

L.Masłowska,I.
Pawska

Styczeń 2018r.

- powołanie Szkolnego Koła Wolontariatu

S.Kondraciuk

Uczniowie,
społeczność szkoły i
wsi
Uczniowie i
mieszkańcy Galin i
okolic.
uczniowie



Zorganizowanie gminnego konkursu
plastycznego „Jak dbamy o bezpieczeństwo w
szkole i w domu?”

L.Masłowska,A.
Mickanis-Balcewicz




Egzaminy na kartę rowerową.

D.Stepaniuk.M.Kirkuć Maj, Czerwiec
2018r.

Uczniowie klasy IV



Organizacja rajdu rowerowego (Dzień Dziecka)

K.Aleksandrowicz,
M.Kirkuć

Czerwiec 2018r.

Uczniowie klas IVVII



Szkolny konkurs na najlepszego ucznia i ucznia
robiącego największe postępy w nauce i w
zachowaniu- nagroda wycieczka ufundowana
przez radę rodziców i sołtysa sołectwa Galiny,
Organizacja comiesięcznych apeli (nagrody
i nagany), to wyrzucamy?
Systematyczne ocenianie zachowania uczniów,
Wypracowanie norm i zasad obowiązujących w
grupie, zawarcie kontraktów grupowych,

Dyrektor szkoły,
wychowawcy

Czerwiec 2018r.

Uczniowie klas I-VII

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Uczniowie

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Uczniowie

Stała współpraca z rodzicami,

Wychowawcy
Cały rok szkolny

Rodzice uczniów

Monitorowanie zachowania dzieci przez
pedagoga szkolnego,

Pedagog szk.
Cały rok szkolny

Uczniowie







Marzec 2018r.

Uczniowie szkół
Gminy Bartoszyce



Scenariusze lekcji ze strony internetowej
Rzecznika Praw Dziecka,

Wychowawcy

Zgodnie z
planem gddw

Wszyscy uczniowie



Organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla
dzieci mających trudności w zachowaniu,

Dyrektor szkoły

W zależności od
potrzeb

Potrzebujący
uczniowie



Oznaczenie miejsc niebezpiecznych w szkole,

Insp.bhpJ.Aleksandrowicz,
nauczyciel techniki,
konserwator

Listopad 2017r.

Uczniowie,
nauczyciele



Stały dyżur nauczycieli w czasie przerw,

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Uczniowie
Nauczyciele



Wykonanie plakatów „Stop przemocy”,
rozmieszczenie ich na korytarzach szkolnych

A.MickanisBalcewicz
Wychowawcy klas

Luty 2018r.

Uczniowie
wszystkich klas

Styczeń 2018r.

Uczniowie
,nauczyciele,
pracownicy szkoły,
rodzice

Marzec 2018r.

Uczniowie szkół
gminnych kl. IV-VII

 Spotkanie z ratownikiem medycznym –
„Skutki agresywnych zachowań”.



Dyrektor

Gminny Konkurs Wiedzy o Przemocy i Agresji
M.Kwakszys,
Pedagog

7.

Przeciwdziałamy
uzależnieniom



Gminny Przegląd spektakli profilaktycznych,,

L.Masłowska

Listopad 2017r.

Uczniowie szkół
Gminy Bartoszyce



Apel z okazji dnia walki z AIDS,

L.Masłowska

Grudzień 2017r.

Uczniowie
,nauczyciele



Pedagogizacja rodziców-spotkanie z
pracownikiem PSSE,

Dyrektor
szk.,pracownik PSSE

Styczeń 2018r.

Rodzice naszych
uczniów, nauczyciele



Projekcja film- „Żyję bez ryzyka AIDS”

Pedagog szkolny

Styczeń 2018r.

Uczniowie,
nauczyciele

8.

9.

Promujemy
bezpieczeństwo w
sieci

Akcje profilaktyczne



Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem alkogogli.

Pedagog szkolny

Marzec 2018r.

Uczniowie i inni
zainteresowani



pogadanki w ramach zajęć komputerowych o
zagrożeniach w sieci,
na temat skutków wykorzystania czyjegoś
wizerunku w sieci bez jego zgody

J.Aleksandrowicz
,M. Groth

Zgodnie z
planem zajęć

Uczniowie



pedagogizacja rodziców

Wychowawcy,
dyrektor
szkoły

styczeń

Rodzice



projekcja filmu ”Wirtualne uzależnienie”

Pedagog szkolny

Marzec 2018r.

Uczniowie,
nauczyciele

Wychowawcy klas
Wychowawcy klas
Wychowawcy klas
Wychowawcy klas

Zgodnie z
harmonogramem
Akcji

Uczniowie

Kwiecień 2018r.

Uczniowie ,kierowcy

Zgodnie z
harmonogramem
akcji

Uczniowie, rodzice



Cykliczne kampanie profilaktyczne:
 Jestem widoczny na drodze
 Unikam zagrożeń
 Jestem bezpieczny w Internecie
 Zagrożenia w sieci


Patrol drogowy z udziałem ucznió ”Jabłko czy
cytrynka?”

Programy profilaktyczne i kampanie społeczne:
 Bieg po zdrowie?
10.

Eliminowanie
negatywnych
zachowań i
przejawów agresji
na terenie szkoły

Pedagog szkolny,
K.Aleksandrowicz

K.Aleksandrowicz



Reagowanie na każdy przejaw agresji i
przemocy:
- prowadzenie indywidualnych rozmów
wyjaśniająco - pouczających
- przeprowadzenie na bieżąco rozmów z rodzicami
- podejmowanie działań dyscyplinujących zgodnie
ze Statutem Szkoły
 Konsultowanie problemów wychowawczych i
emocjonalnych uczniów ze specjalistami.
 Konsekwentne przestrzeganie procedur
szkolnych.
 umiejętnego rozwiązywania konfliktów (scenki

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas
Wychowawcy
,dyrektor szkoły

Cały rok szkolnypraca ciągła

Uczniowie

dramowe, wzorce czerpane z literatury, filmy
edukacyjne)
Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności.
Zajęcia warsztatowe z pedagogiem,
psychologiem
Zagospodarowanie przestrzeni korytarzy
szkolnych na gry typu ,,klasy” , makiety, stół do
tenisa stołowego.?

Wychowawcy,
dyrektor szkoły,
pedagog

M.Kwakszys

Październik,
listopad
2017r.

Uczniowie

Zagospodarowanie boiska szkolnego

M.Kirkuć,
konserwator

Uczniowie,
społeczność wsi

Karta rowerowa- poznanie przepisów ruchu
drogowego
Kamizelki odblaskowe

D.Stepaniuk
M.Kirkuć, wych.klas

Listopad 2017r.
Marzec, kwiecień
2018r.
Maj, czerwiec
2018r.
Listopad 2017r.



Opieka w autobusie podczas dowozu uczniów i
odbioru dzieci młodszych

Panie dowożące

Cały rok szkolny

Uczniowie,
nauczyciele świetlicy,
osoby upoważnione
do odbioru uczniów.



Wychowawcy klas
,dyrektor szkoły
M.Kwakszys
K.Aleksandrowicz

Cały okres
realizacji
projektu

Rodzice



Wdrożenie rodziców do uczestnictwa
w działaniach szkoły poprzez:
uczestnictwo w spotkaniach roboczych w
ramach projektu ZPB oraz współudział w
opracowaniu działań podejmowanych w celu
poprawy bezpieczeństwa szkoły
współudział rodziców w organizowaniu akcji i
uroczystości szkolnych,
udział rodziców w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, wspólne poszukiwanie
rozwiązań,
pedagogizacja rodziców podczas spotkań z
wychowawcą, pedagogiem szkolnym, ze
specjalistami
warsztaty dla rodziców



Wsparcie rodzin



10.

Poprawa
infrastruktury.





11.

12.

Bezpieczeństwo
wokół szkoły i w
drodze do szkoły .

Zaangażowanie
rodziców w działania
szkoły podejmowane
na rzecz poprawy
bezpieczeństwa










Uczniowie
Uczniowie, rodzice

Na bieżąco – w
czasie realizacji
projektu.

Wychowawcy klas,
pedagog,
Zaproszeni specjaliści
Instytucje wspierające
rodziny

