Bezpieczna Dwudziestka
Nasza szkoła przystąpiła do IV edycji programu społecznego
„SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” w roku szkolnym 2009/2010.
"Naszym celem jest, aby każdy uczeń w naszej szkole czuł się bezpiecznie i aby uczulić wszystkich na
natychmiastową reakcję i sprzeciw wobec przemocy. Chcielibyśmy uwrażliwić również nauczycieli, żeby
wszelkie rodzaje przemocy nie tylko fizycznej, ale również słownej, nie pozostawały bez rozwiązania. Musi
istnieć natychmiastowy oddźwięk i sprzeciw wobec tego typu zdarzeń. Naszym celem jest miła i przyjazna
uczniowi i nauczycielom szkoła- taka, do której z przyjemnością się chodzi, a nauczyciele są przyjaźnie
nastawieni do uczniów i oprócz problemów z nauką, pomagają również rozwiązywać problemy życiowe.
Naszym hasłem jest: Bezpieczna Dwudziestka :) "

Kodeks szkoły bez PRZEMOCY:
1. Szkoła jest wspólnotą.

2. Wszyscy się szanujemy.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
4. Niczego nie ukrywamy.
5. Zawsze reagujemy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
8. Rodzice są z nami.
9. Mamy sojuszników.
10. Nagradzamy dobre przykłady.

Podjęliśmy szereg działań, w tym: utworzono szkolne koła wolontariatu Caritas oraz PCK i objęto
nim 13% uczniów. Wszyscy nauczyciele i uczniowie oraz rodzice klas 1 i 2 wzięli udział
w warsztatach, szkolenia z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień, zorganizowanie z okazji „Dnia
szkoły bez przemocy” (czerwiec 2010). Wcześniej przeprowadzono lekcje wychowawcze poświęcone
zagadnieniom związanym z normami i zasadami obowiązującymi w naszej szkole w ramach Kodeksu
Szkoły bez Przemocy.
Prezentacji przygotowanych wcześniej przez zespoły klasowe plakatów, pod wspólnym hasłem: "Stop
przemocy” , towarzyszyły hasła :
Klasy I: „Jestem przeciw przemocy", „Stop przemocy - Niech to hasło nas zjednoczy", ,,Dzień przeciw
przemocy, to dzień pomocy"
Klasy II: „Jestem przeciw przemocy, zawsze dobry humor mam". „Przeciw przemocy w dzień i w nocy",
„Przemocy stop", ,,Stop agresji i wulgaryzmom". Klasy III : „Chyba każdy o tym wie, nie bij się , bo
będzie źle", „Nie piję, nie palę i lepszym się staję", „Nie kłóć się kolego, to nic dobrego". „My przemocy
się nie damy, na biało się ubieramy".
Specjalista do spraw nieletnich z policji Komendy ,,Szwederowo” przeprowadził zajęcia edukacyjno profilaktyczne
w klasach drugich - ,,Telefon zaufania”. Nauczyciele
wychowania fizycznego
zorganizowali rozgrywki sportowe międzyklasowe pod hasłem ,,Agresywne zachowanie zamieniamy na
integracyjne granie”. Samorząd Uczniowski zorganizował I gimnazjalne wybory „Miss i Mistera
Uprzejmości”. Nasi finaliści to Patrycja Jędrzejczyk z klasy 3e, Krzysztof z klasy Gojowy 1c.

Nauczyciele przygotowali dla uczniów spektakl
profilaktyczny
pt.,, Królewna Śnieżka” , z
wykorzystaniem motywów wychowawczych ze znanej i lubianej bajki. Otrzymaliśmy certyfikat i jesteśmy
z niego dumni. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim,
którzy przyczynili się aby w naszej szkole było bezpiecznie i miło.
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