WYBRANE PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PLACÓWKI,
których realizacja zostaje ukończona przyznaniem certyfikatu

PROGRAM

KOORDYNATOR
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
fdds pl

OPIS
Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec
dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę.
Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół

https://chronimydzieci.pl/

podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczowychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji,
działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce,

CHRONIMY DZIECI

promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby
profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania
standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.
Ideą programu jest przyzna anie certyfikatu „Chronimy
Dzieci" placó kom, które spełniają ysoki poziom
standardó ochrony dzieci oraz oferują ysoką jakość
programó ochrony dzieci przed krzy dzeniem
Ośrodek Roz oju Edukacji

Odkrywców Talentów szkole1 , która podejmuje systemowe

SZKOŁA ODKRYWCÓW
TALENTÓW

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznaje tytuł Szkoła
działania na rzecz ucznia zdolnego.

https://www.ore.edu.pl
Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób
1

przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności,
zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Może być
przyznany szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami
uzdolnionymi prowadzą (od minimum dwóch lat) co najmniej
trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia/dokonania w
tym obszarze działalności pedagogicznej.
Szkoła, której nadany został tytuł Szkoły Odkrywców Talentów
przygotowuje i przeprowadza systemowe działania na rzecz
uczniów zdolnych oraz projekty związane z obchodami Dnia
Talentów w taki sposób, aby promować jeden lub więcej
rodzajów działalności uczniów: naukową, artystyczną,
społeczną, sportową lub inną.
Ośrodek Roz oju Edukacji
https://www.ore.edu.pl/promocja-zdrowia

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi
Do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem,
w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami

Kontakt z oje ódzkim zespołem koordynującym
Regionalny Ośrodek MetodycznoEdukacyjny Metis w Katowicach
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

adres: ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
faks: 32 209 53 13
Członko ie zespołu:
Tomasz Wojtasik
p. o. Wojewódzkiego Koordynatora Śląskiej Sieci

i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie
młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ
na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)
Szkołę/przedszkole/placówkę , która chce zostać przyjęta
do Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinna cechować:


aktywność na rzecz promocji zdrowia
w szkole/przedszkolu/placówce i środowisku
lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji
szkoły/przedszkola/placówki oraz zawarte w jej
2

Szkół Promujących Zdrowie,
konsultant ROM-E Metis w Katowicach, Pracownia
Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego
e-mail: twojtasik@metis.pl

dokumentacji,


otwartość na zmiany



przekonanie o słuszności idei szkoły promującej
zdrowie u dyrektora szkoły/przedszkola/placówki ,

Sonia Gogulla

większości członków rady pedagogicznej oraz rady

konsultant ROM-E Metis w Katowicach, Pracownia
Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego
e-mail: sgogulla@metis.pl

rodziców,


aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację
prozdrowotną i promocję zdrowia

Grażyna Skirmuntt
konsultant ROM-E Metis w Katowicach, Pracownia
Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego
e-mail: gskirmuntt@metis.pl
CERTYFIKAT
SZKOŁA LAUREATÓW MIEJSKICH

Wydział Edukacji i Sportu Wydział Zarządzania

Szkoła, której uczniowie przez kolejne dwa lata są laureatami

Kryzyso ego Rada Pedagogó i Psychologó

konkursów organizowanych w ramach realizacji Miejskich

Szkolnych Komenda Miejska Policji Straż Miejska

PROGRAMÓW

Sznupka, Bezpieczny Gimnazjalista,

PROFILAKTYCZNYCH

DYPLOM SZKOŁA AKTYWNA W
PROGRAMIE „BEZPIECZNE
DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA”

MISTRZOWIE KODOWANIA

Programach Profilaktycznych: Bezpieczne Dziecko Przyjaciel

Bezpieczna Młodzież
Wydział Edukacji i Sportu Wydział Zarządzania

Szkoła, której uczniowie przez trzy lata z rzędu biorą udział w

Kryzyso ego Rada Pedagogó i Psychologó

konkursach organizowanych w ramach realizacji Miejskiego

Szkolnych Komenda Miejska Policji Straż Miejska

Programu Profilaktycznego: Bezpieczne Dziecko Przyjaciel
Sznupka

Samsung

Mistrzowie Kodowania to ogólnopolski, bezpłatny i
innowacyjny program edukacyjny Samsung Electronics Polska,
3

http://mistrzowiekodowania.samsung.pl/

który jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby oraz wyzwania
społeczne i edukacyjne. Gwarantuje rozwój umiejętności

KONTAKT DLA SZKÓŁ

uczestników w zakresie programowania przy jednoczesnym

Iwona Brzózka-Złotnicka

kształtowaniu kompetencji miękkich - m.in. kreatywności,

Koordynatorka programu

umiejętności pracy w grupie, kompetencji komunikacyjnych.

kontakt@mistrzowiekodowania.pl

Patroni programu Mistrzowie Kodowania:

tel. 604620645
• Ministerstwo Gospodarki
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opracowanie: na podstawie informacji na stronach ORE oraz innych stowarzyszeń i organizacji realizujących programy, mgr Ewa Podemska-Pniok, doradca
metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i świetlic szkolnych
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