Działania profilaktyczne w Naszej Szkole.
I półrocze 2016/2017
16 września 2016 – spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami
Straży Gminnej – dotyczące bezpieczeństwa w ruchu – spotkanie
odbyło się dla klas 0-3
DYŻUR INFORMACYJNY DLA RODZICÓW STRAŻY GMINNEJ I POLICJI
1. 26 PAŹDZIERNIKA 2016 – W GODZ: 17.00- 19.00, W SALI NR 2.4
W trakcie szkolnych konsultacji funkcjonariusze Policji i Straży Gminnej
pełnili dyżur informacyjny dla rodziców.
Problematyka:
1. Po jakich objawach w zachowaniu dziecka rodzic może dokonać
wstępnej oceny, czy dziecko sięgnęło po środki psychoaktywne?
2. Czym jest cyberprzemoc?
3. Na jakie inne niebezpieczeństwa narażeni są współcześni uczniowie?
4. Jaka jest odpowiedzialność nieletnich w przypadku popełnienia przez
nich czynów karalnych:
- za czyny przeciwko zdrowiu i życiu;
- za przestępstwa komputerowe;
- posiadanie lub zażywanie środków zabronionych;
- za szkody materialne np. na terenie placówki;
5. W jakich przypadkach Policja lub Straż Miejska podejmuje działania
interwencyjne na terenie szkoły?
6. Monitoring wizyjny szkoły – co to takiego?
7. Gdzie otrzymam pomoc przy rozwiązywaniu problemu?
Październik:
Warsztaty profilaktyczne „Życie, co to takiego?”
W październiku grupa uczniów z klas szóstych, piątych i czwartych wzięła
udział w warsztatach „Życie, co to takiego?”.
Listopad:

2. Warsztaty profilaktyczne: „Czy dokuczanie jest przemocą?” –
klasy 6
3. Warsztaty „Profilaktyka zachowań agresywnych” – klasy 5
4. Warsztaty „ Uzależnienie od komputera” –klasy 4

KONKURS PROFILAKTYCZNY RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY
W listopadzie zaprosiliśmy uczniów do udziału w konkursie:
RAZEM
PRZECIWKO
PRZEMOCY
.
Konkurs kierowany jest dla uczniów klas 1-6 ;Zorganizowany
został przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie i Wydział Edukacji Starostwa
Powiatowego
w
Poznaniu.
- 29.11.2016 r. ogłoszenie wyników i przekazanie wyróżnionych
HASEŁ do Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym
-24.11.2016r.- Spotkanie profilaktyczne dla uczniów Naszej
Szkoły ze Strażą Gminną.
W tym dniu po raz kolejny omówione zostały kwestie
bezpieczeństwa poruszania się dzieci w ruchu ulicznym- w roli:
pieszy/rowerzysta. Funkcjonariusze przypomnieli również
dzieciom o konieczności prawidłowego oświetlenia oraz
stosowania odblasków.
- Przed feriami zimowymi nasi uczniowiewzięli udział w:
 Spotkaniu profilaktycznymze Strażą Gminną. Dzieci miały
niepowtarzalną szansę zapoznać się z ratownictwem
wodnym. Zostały wyposażone w wiedzę na temat
niebezpieczeństw wynikających z zimowych zabaw przy
zbiornikach wodnych,
 Spotkaniu z służbami ratowniczymi: strażą pożarną,
ratownikiem medycznym, policjantem oraz strażnikiem
gminnym. Podczas zajęć dzieci zapoznane zostały z…psem
policyjnym oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

I I półrocze 2016/2017
- 22.02.2017- udział naszej uczennicy w uroczystym rozstrzygnięciu
Konkursu Profilaktycznego „Razem przeciwko przemocy” w Starostwie
Powiatowym . Praca Alicji z 4 b otrzymała wyróżnienie.
- 7.03.2017- KRUS o bezpieczeństwie – spotkanie dla naszych uczniów
- Brigestone - o bezpieczeństwie dzieci w samochodzie. W trakcie
spotkania przedstawicielom towarzyszył manekin – Jan, który codziennie
testuje samochody pod kątem bezpieczeństwa. Spotkanie było urozmaicone
filmami, których zadaniem było uświadomienie małym dzieciom, jakie
zagrożenia czekają ich na drodze.
-marzec 2017- cykl lekcji wychowawczych dla klas 6 „ Powiedz STOP
cyberprzemocy”. Spotkania przygotowane przy współpracy z KP w
Tarnowie Podgórnym
- 31 marca, uczniowie klas VI uczestniczyli w zajęciach poświęconych
zasadom udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty przeprowadzone przez
ratownika medycznego oraz J. Kukawkę.
-marzec/kwiecień/maj- realizacja projektu Cyfrowobezpieczni.pl
- zajęcia profilaktyczne dla kl. 0-1: „Nie rozmawiam z obcymi” i „ Zadzwoń
w przypadku niebezpieczeństwa”- z pedagogiem szkolnym

