Działania profilaktyczne w roku szkolnym 2018/2019 realizowane w ramach
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa


Uczniowie kl. IV, V – warsztaty dot. cyberprzemocy



Uczniowie

kl.

VII

–

warsztaty

–

„Przemoc

rówieśnicza

i cyberprzemocy”; „Szkodliwość środków psychoaktywnych”


Uczniowie kl. V

- spotkanie z przedstawicielami KPP – rozmowa z uczniami

nt bezpiecznego poruszania się w Internecie


Szkoła uczestniczyła w kampanii społecznej NO PROMIL - NO ALKOHOL
w ramach której : przedstawiciele kl. 7 uczestniczyli w warsztatach dot. kampanii;
przeprowadzono lekcje w wybranych zespołach klasowych, przygotowano gazetkę
edukacyjną dla rodziców, zebrano deklaracje od rodziców, przeprowadzono konkurs
plastyczny, uczniowie kl. 7 uczestniczyli w Happeningu.



Uczniowie kl. II – warsztaty „Epsilon”



Spotkanie uczniów kl. IV, V, VII, VIII oraz gimnazjum z przedstawicielami KPP
Oświęcim – prelekcja dot. odpowiedzialności prawnej nieletnich, zagrożeń w
Internecie, środków psychoaktywnych w tym dopalaczy, bezpieczeństwa podczas
wakacji



Przygotowanie gazetki psychoedykacyjnego dla rodziców na temat : „Bezpieczne
wakacje”



zajęcia profilaktyczne w ramach wdż dot. szkodliwości stosowania środków
psychoaktywnych w tym, dopalaczy w kl. 7, 8 i III gimnazjum



udział uczniów kl. Ib w projekcie profilaktycznym „Owce w sieci”

Profilaktyka

zdrowia

realizacja

programów

„Trzymaj

Formę”,

upowszechniania

„Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” oraz projektu „Znajdź właściwie rozwiązanie”


Warsztaty kulinarne dla klas I i II podstawówki prowadzone przez uczniów ze szkoły
gastronomicznej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Odżywiania i Gotowania”.



Spotkanie edukacyjne klas IV i V z dietetykiem



Wizyta uczniów klas pierwszych w gabinecie

stomatologicznym, połączona

z pogadanką na temat higieny jamy ustnej.


Zajęcia edukacyjne poświęcone obchodom Światowego Dnia Mycia Rąk - uczniowie
kl. I.



Rzuć palenie razem z nami – kampania informacyjna o szkodliwości palenia
papierosów.



Zajęcia ruchowe z fizjoterapeutką dla dzieci uczęszczających na świetlicę
popołudniową.



Zajęcia edukacyjne w ramach wdż dotyczące wiedzy o HIV i AIDS



Spotkanie edukacyjne klas gimnazjalnych i klas VIII podstawówki z pielęgniarką
onkologiczną i amazonkami dotyczące profilaktyki raka piersi.



Konkurs na najciekawszą formę multimedialną upowszechniającą Europejski Kodeks
Walki z Rakiem.



Dzień Zdrowia w SP2- warsztaty kulinarne, zajęcia fitness dla najmłodszych, rozdanie
nagród za konkursy o tematyce prozdrowotnej.



Realizacja zajęć w klasach III gimnazjum i VII i VIII podstawówki (w ramach wdż)
dotyczących profilaktyki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków
i dopalaczy).



Zajęcia warsztatowe w ramach świetlicy popołudniowej dotyczące zasad zdrowego
odżywiania .

Kursy internetowe dot. bezpiecznego korzystania z Internetu oraz poruszania
się w świecie wirtualnym:


„W sieci” – klasy 7



„Dbaj o fejs” – kl 8



„3..2..1 Internet – kl. 4



„Gdzie jest Mimi? – kl. 5



„ Nie dla Hejtu” - klasy gimnazjalne

