Działania profilaktyczne w zakresie bezpiecze ństwa na terenie katowickich
placówek o światowych realizowanych w ramach Wydzia łu Zarządzania Kryzysowego
w2015 roku

MIEJSKIE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
• ,Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"
• „Bezpieczny Gimnazjalista
• „Bezpieczna M łodzież"
• „Kibicuj ę Fair Play"
• „Florek w Małej Strażnicy"

1. Informacje szczegó łowe:
Programy realizowane były przez nauczycieli i pedagogów w ramach godzin wychowawczych
oraz wychowania fizycznego w:
• szkołach podstawowych („Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka", „Kibicuj ę Fair
Play", „Florek w Ma łej Stra żnicy"),
• klasach I II gimnazjów („Bezpieczny Gimnazjalista"),
• zespo łach szkół specjalnych (dla szkó ł specjalnych opracowano modyfikacj ę programu,
dostosowana do potrzeb i mo żliwości intelektualnych uczniów),
• szkołach ponadgimnazjalnych („Bezpieczna m łodzież"),
Koordynatorem programu na terenie ka żdej szkoły był pedagog, psycholog szkolny,
nauczyciel wychowania fizycznego.

2. Adresaci programów profilaktycznych w 2015 r.
II półrocze roku szkolnego 2014/2015:
• uczniowie szkó ł podstawowych:
• uczniowie szkó ł gimnazjalnych:
• uczniowie zespo łów szkół specjalnych:
Ogółem liczba adresatów:
I półrocze roku szkolnego 2015/2016:
• uczniowie szkó ł podstawowych:
• uczniowie szkó ł gimnazjalnych:
• uczniowie zespo łów szkół specjalnych:
Ogółem liczba adresatów:

12 874 os.
4686 os.
1028 os.

18 588 os.

13 825 os.
5 280 os.
675 os.

19 780 os.

3. Realizacja zaplanowanych przedsi ęwzi ęć w ramach programów:
.

„Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka" / „Bezpieczny Gimnazjalista":
W ramach programu realizowane by ły zaj ęcia dotycz ące:
• uzale żnień (nikotyna, narkotyki, alkohol, internet),
• bezpiecznego wypoczynku (bezpiecze ństwo w trakcie wakacji w mie ście,
w trakcie podró ży, w trakcie wypoczynku nad wod ą i w górach).
• bezpiecze ń stwa w kontaktach z doros łymi (molestowanie, zn ęcanie si ę,
kradzie że, pozyskiwanie od dzieci i m łodzieży informacji przez przest ępców),
• przemocy rówie śniczej (bójki, pobicia, rozboje, wymuszenia, kradzie że),
W szkołach gimnazjalnych tematyka zosta ła poszerzona o zagadnienia z zakresu
odpowiedzialno ści prawnej nieletnich sprawców czynów karalnych oraz ich rodziców/
opiekunów, zagadnienia dojrza ło ści psychicznej nastolatków oraz budowania
prawidłowych relacji spo łecznych.
„Bezpieczna M łodzież":
• Profilaktyka uzale żnie ń -Jak chroni ć się przed uzale żnieniem?
• Profilaktyka zaburze ń depresyjnych i zachowa ń autodestrukcyjnych - Chcę
żyć, czyli co nale ży wiedzie ć o depresji
i zachowaniach
autodestrukcyjnych.
• Profilaktyka cyberprzemocy - Cyberprzemoc - czy nas to dotyczy?
Profilaktyka przemocy seksualnej - Przemoc seksualna - czy potrafi ę
reagowa ć?

•

„Kibicuj ę Fair Play" - program skierowany do uczniów klas VI szkó ł podstawowych.
Do głównych celów programu nale żą :
• edukacja prawna m łodzieży oraz ich rodziców
zwi ązanych
• uświadomienie
odbiorcom
konsekwencji
prawnych
z naruszeniem ładu i porz ądku publicznego nie tylko na terenie obiektu
sportowego;
• złamanie b łę dnie pojmowanej solidarno ści w nieformalnych grupach tzw.
szalikowców;
• popularyzacja sportu jako wskazanej formy sp ędzania czasu wolnego.
Zaj ęcia odbywaj ą się w bloku dwóch godzin lekcyjnych - godzina wychowawcza
i lekcja wychowania fizycznego. Scenariusze zaj ęć obejmuj ą tematykę :
„Kulturalnie kibicuję -fair play w sporcie i na trybunach"
„Dlaczego ważna jest tolerancja"
Koordynatorem programu na terenie ka żdej szkoły jest wyznaczony przez Dyrektora
nauczyciel.

• „Florek w Ma łej Strażnicy"- program skierowany do uczniów klas II szkó ł
podstawowych.
Do głównych celów programu nale żą :
• Zapoznanie uczniów klas II z dzia łaniami Pa ń stwowej Straży Pożarnej, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na kszta łtowanie umiej ętno ści oceny sytuacji
oraz umiej ętno ści wezwania s łużb ratowniczych w sytuacji zagro żenia życia
lub zdrowia.

• poznanie specyfiki s łużby stra żaków Pa ń stwowej Stra ży Pożarnej,
• rozwijanie właściwych zachowań w zakresie ochrony przeciwpo żarowej,
• wzmacnianie zachowań pożądanych z zakresu bezpiecze ństwa w życiu
codziennym,
• nabycie podstawowych umiej ętności i wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
• poznanie najczęstszych zachowań niepożądanych oraz ich skutków dla
bezpieczeństwa dziecka i jego otoczenia,
• nabycie praktycznych umiej ętności wykonania telefonu pod wskazane numery
alarmowe i dokonania zgłoszenia zdarzenia,
• poznanie podstawowych rodzajów i zasad funkcjonowania sprz ętu gaśniczego,
• zapoznanie uczestników projektu z elementarnymi informacjami z zakresu
powstawania i rozprzestrzeniania si ę pożarów.
Program realizowany w dwóch etapach:
I etap - Nauczyciele przeprowadzaj ą w swoich klasach zaj ęcia wprowadzaj ące z
uczniami, dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci - wg w łasnego
scenariusza.
II etap - wizyta studyjna w KM PSP w Katowicach i zaj ęcia edukacyjne z uczniami.
Czas trwania wizyty w siedzibie KM PSP - oko ło 120 minut.

4. Realizacja zaplanowanych przedsi ęwzięć w ramach programów:
•

SPEKTAKL „OGRÓD PEŁEN BAJEK" - w Teatrze Śląskim im. S. Wyspia ńskiego
wystawiono 10 spektakli teatralnych „Ogród pe łen bajek", w których uczestniczy ło
1000 dzieci z 10 katowickich szkó ł.

o

MIEJSKIE KONKURSY PROFILAKTYCZNE:
„Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"
Konkurs dla klas I - III : wykonanie pracy plastycznej zawieraj ącej promowane
postawy zachowa ń uczniów i wizerunek Sznupka „,BEZPIECZNA KLASA"
Konkurs dla klas IV - VI: wykonanie gazety klasowej pt" SZNUPKOWA GAZETA"

„Bezpieczny Gimnazjalista"
Konkurs: wykonanie pracy zespo łowej - gazetki szkolnej przedstawiaj ącej działania
osób aktywnych, pasjonatów, opisuj ącej przedsi ęwzięcia klasowe i szkolne, czynne
postawy uczniów w szkole i poza ni ą, ciekawe formy sp ędzania czasu wolnego.
„

Bezpieczna M łodzież"

Konkurs: wykonanie pracy multimedialnej promuj ącej bezpiecze ń stwo młodzieży
w sieci internetowej i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych zwi ązanych z
użytkowaniem technologii komputerowych.
Na konkurs przyj ęto:
- 91 prac z 25 szkó ł podstawowych;
- 23 prace z 12 szkó ł gimnazjalnych;
- 30 prac z 17 szkó ł ponadgimnazjalnych.

•

MIEJSKA IMPREZA PROFILAKTYCZNA „BEZPIECZNA SZKO ŁA - BEZPIECZNY

UCZE Ń" - impreza o charakterze sportowym zorganizowana jako podsumowanie
Miejskich Konkursów Profilaktycznych „Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka/
„Bezpieczny Gimnazjalista" / „Bezpieczna M łodzież". Impreza odbyła si ę na O ś rodku
Sportowym KOLEJARZ w Katowicach w dniu 10 czerwca 2015 r.
•

FERIE ZIMOWE„Kibicuj ę Fair Play z bezpiecze ństwem 2015” - akcja
zorganizowana i przeprowadzona w dniach 2-6.02.2015 r., skierowana do dzieci
z Domu Dziecka „STANICA" w Katowicach.

•

MIEJSKA LIGA SZKOLNA (18-22.05.2015 r.) - w Lidze wzi ęły udział 22 katowickie
szkoły podstawowe.
Rozgrywki podzielono na 5 grup eliminacyjnych. Rozgrywki przeprowadzono na
O środku Sportowym „S ŁOWIAN" w Katowicach. Łącznie w Miejskiej Lidze Szkolnej
wzięło udział ok. 250 uczniów.

•

IMPREZA FINAŁOWA „KIBICUJ Ę FAIR PLAY" - impreza podsumowuj ąca konkursy Miejska Liga Szkolna oraz konkurs kibiców. Impreza odby ła si ę na O ś rodku Sportowym
SŁOWIAN w dniu 27 maja 2015 r. Podczas imprezy rozegrano mecze fina łowe Ligi
szkolnej oraz wy łoniono najlepszą katowicką dru żynę kibiców. W imprezie
uczestniczyło ok. 350 uczniów.
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