RAPORT Z REALIZACJI
SZKOLNEGO PROGRAMU „Bezpiecznie w szkole i w domu”
REALIZOWANEGO W GIMNAZJUM NR 9
im. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
W RAMACH PROJEKTU
„SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE”
Rok szkolny 2013/2014

Dane szkoły:
Gimnazjum nr 9 im. M. Skłodowskiej - Curie
42 – 520 Dąbrowa Górnicza
Al. Zwycięstwa 44
Tel. 264 – 05 – 34
Liczba uczniów: 225
Koordynator:
mgr Marianna Cąkała
Czas realizacji:
Od IX 2013 do V 2014r
Wyniki diagnozy:
W roku szkolnym 2013/2014 wśród uczniów wszystkich klas została przeprowadzona ankieta. W sumie ankietę wypełniło 177 uczniów. Po
opracowaniu jej wyników zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ogólnego bezpieczeństwa uczniów. Generalnie uczniowie w
szkole czują się bezpiecznie, ale z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa spotykają się poza szkołą. W związku z tym, że nie mamy wpływu na
sytuacje pozaszkolne zdecydowaliśmy o tym, żeby potraktować temat bezpieczeństwa szerzej, tzn. zwrócić uwagę na sytuacje związane z agresją
słowną i fizyczną, zagrożeniem w sieci, na drodze, zdrowia czy ryzykownymi zachowaniami.

Sprawozdanie z realizacji programu
Cele programu:
- uświadamianie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie,
- zachęcanie do aktywnego wypoczynku,
- ukazanie korzyści dla zdrowia płynących z aktywnego spędzania

czasu wolnego,

- pogłębianie przyjaźni dzięki uczestnictwu w zajęciach,
- przeciwdziałanie zjawisku nudy i zniechęcenia,
- zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym,
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