Zadania realizowane w Gimnazjum nr 2 w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki finansowanego ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2015.
Tytuł programu „Ja wśród innych, inni wokół mnie – szkoła bezpieczna i
przyjazna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”
L.p.

Merytoryczne działania w zakresie

Terminy

Podmiot, osoba,

realizowanego zadania

realizacji

wraz z krótkim opisem ich wykonania

poszczególnych

który wykonywał
działanie

działań

w zakresie
realizowanego
zadania

1

KONWERSATORIA, WARSZTATY,
POGADANKI
2.03.2015 r.

KROKUS Pracownia
Szkoleniowa Ł. Czulak,
Kraków

Konkurs prac plastycznych „Palenie czy
zdrowie”. Prezentacja prac na holu
szkolnym.

maj 2015 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na apelu
szkolnym – rozdanie nagród.

1.06.2015 r.

uczniowie klas I i II pod
kierunkiem nauczyciela
plastyki p. Barbary
Wełnickiej

3

Liga klasowa propagująca zdrowy styl
życia „Po koleżeńsku i bezpiecznie”.
Impreza sportowo – profilaktyczna dla
uczniów gimnazjum i klas szóstych
szkół podstawowych.

20.03.2015 r.

Uczniowie klas Ia, Ib,
IIIc oraz drużyny ze
szkół podstawowych
wraz
ze
swoimi
kibicami. Zrealizowali
pedagodzy szkolni –
Barbara Aściukiewicz,
Barbara Pasiak.

4.

Realizacja
projektu
edukacyjnego
„Zdrowo się odżywiam”. Przygotowanie
przez rodziców poczęstunku dla
uczniów składającego się ze zdrowej
żywności. Prezentacja multimedialna
„Zdrowo się odżywiam”. Konsumpcja
zdrowej żywności przez uczniów.

20.11.2015 r.

Przygotowanie
–
uczniowie klasy IIa.
Uczestnictwo
–
uczniowie całej szkoły.
Zakup produktów i
przygotowanie
kanapek i sałatek –
rodzice.
Nauczyciel
odpowiedzialny Ewa
Krzewina.

1. Warsztaty profilaktyczno terapeutyczne z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom.
Przeprowadzone zostały we
wszystkich klasach I i II.
2.
2

5.

W ramach spotkań wychowawców z
rodzicami przeprowadzone zostały
pogadanki
profilaktyczne
wsparte
zakupionym materiałem szkoleniowym
dla rodziców – poradnik „Jak uchronić
dziecko od alkoholu i nikotyny.”
Zakupiono 100 szt. poradnika.

19.11.2015 r.

Wychowawcy klas I i II.

6.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Prezydenta Miasta Kołobrzeg –
rozgrywki turniejowe. Uczestnicy –
Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w
Radzikowie, Gimnazjum w Drzonowie,
Gimnazjum nr1 w Policach, drużyna z
Passewalku.

24.11.2015 r.

Dyrektor
szkoły,
nauczyciel
wychowania
fizycznego Grzegorz
Szumiato

7.

Udział szkoły w projekcie „Bezpieczna
szkoła – bezpieczny uczeń”. Uzyskanie
certyfikatu.

Od 1.10.2014 r. do
30.04.2015 r.

Wicedyrektor
Marzanna
Ziomek,
pedagog
Barbara
Pasiak,
nauczyciele:
Joanna Szydłowska,
Martinella Olszewska.

8.

Warsztaty dla uczniów „Chce być
bezpieczny w swojej szkole – mówię
NIE narkotykom, agresji słownej,
mobbingowi.

26.11.2015 r.

Fundacja
Porozumienia
Społecznego
i
Integracji
„Impuls”
Szczecin

8.

Udział uczniów w debacie „Dopalacze
niszczą życie” połączony z projekcją
filmu dokumentalnego o życiu Amy
Weinhouse.

21.10.2015 r.

Komenda
Policji w
Multikino.

9.

Spotkanie integracyjne klas pierwszych
„Przy grillu”

9.10.2015 r.

Wychowawcy
klas
pierwszy wraz z Rada
Rodziców

10.

Wyjazd integracyjny klas pierwszych na
dwudniowe warsztaty do Lipia.

23.09.2015 r.

Wychowawcy
klas
pierwszych, pedagog
szkolny
Barbara
Pasiak

11.

„Debata o dopalaczach” – program
profilaktyczny dla uczniów w formie
warsztatowej

10.09.2015 r.

Agencja Profilaktyki i
Terapii
Uzależnień
Beata Wierzchowiecka
– Protasiuk, Szczecin

Miejska
Koszalinie,

