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Termin i miejsce planowanej realizacji zadania: 31.10.2012 r., Szkoła Podstawowa w Wiśniewie 

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Aleksandra Zawadzka – Tymecka, Krystyna Kałaczyńska, Marlena Grochowska  

 

Szkolny program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy i zapobiegania uzależnieniom pt. 

„Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie”, zrealizowano w Szkole Podstawowej w Wiśniewie przy współpracy 

oraz dofinansowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, dnia 31.10.2012 r. Wzięli w nim 

uczniowie klas od O do VI (110 uczniów). 

Realizację projektu otworzył interaktywny spektakl teatralny nawiązujący do profilaktyki uzależnień, 

przygotowany i poprowadzony przez Grupę Teatralną z Fundacji „Pomarańczowy Cylinder” z Torunia. 

Uczniowie dowiedzieli się w zabawowy, żartobliwy i ciekawy sposób, jakie są rodzaje uzależnień, czym skutkują 

oraz jak im przeciwdziałać. 

Następnie na sali gimnastycznej odbyły się zajęcia fitness, z podziałem na dwie grupy wiekowe: klas 0 – 

III oraz IV – VI, zorganizowane przez „Shape Wellnes Club” z Sępólna, jako pomysł na pozytywne 

spożytkowanie zasobów energetycznych oraz ciekawe spędzanie czasu poza szkołą. Ćwiczenia wzbudziły 

prawdziwy entuzjazm wśród miłośników ruchu i rekreacji. W tej części naszego projektu wzięły także udział 

Panie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kr.: Beata Rogowska oraz Małgorzata Łopat. 

Przygotowania do „Szkolnego Dnia Profilaktyki” poprzedzone zostały we wszystkich klasach cyklem 

tematycznych lekcji i pogadanek. Ponadto Samorząd Szkolny przygotował wraz z opiekunem Panią Krystyną 

Kałaczyńską i stażystkami: Izabelą Karpacz oraz Mariolą Brzezińską happening profilaktyczny, na którym 

wykorzystano przygotowane przez uczniów plakaty, rysunki, hasła oraz prace literackie. Ogółem wpłynęło 85 

prac plastycznych oraz 32 prace literackie. Była więc to doskonała okazja do wyróżnienia najlepszych prac we 

wszystkich kategoriach. Oto wyniki: 

 

 konkurs plastyczny dla klas 0 – III: 

1. miejsce: Bartczak Agata 

2. miejsce: Jarska Marta 

3. miejsce: Letka Kornelia 

wyróżnienia: Aleksandra Czarnotta, Oliwia 

Figat, Olga Strawa, Hanna Zalewska, 



Arkadiusz Murek, Jakub Wirkus, Weronika 

Błażewska, Beata Pawełek 

 

 konkurs plastyczny dla klas IV – VI: 

1. miejsce: Natalia Figat 

2. miejsce: Julianna Siedlecka 

3. miejsce: Zuzanna Wysocka 

wyróżnienia: Julia Smuniewska, Zuzanna 

Wierzchucka, Weronika Czeszewska 

 konkurs literacki dla klas IV – VI  

wyróżnienia: Bożena Zwiefka, Julianna 

Siedlecka, Julia Kała 

 

Projekt podsumowano zdrową i pożywną niespodzianką: warzywną sałatką z bułką. Wszyscy uczestnicy 

projektu otrzymali także jogurt.  

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do wzrostu świadomości konieczności 

eliminowania w swoim zachowaniu działań nieaprobowanych społecznie (uzależnienia), ograniczenia zachowań 

agresywnych wśród dzieci, zwiększenia liczby dzieci krytycznie odnoszących się do przejawów niewłaściwych 

zachowań w grupie rówieśniczej, a także do rozwoju empatii i właściwych zachowań  w walce z przemocą. 

Wszystkie działania w obrębie szkolnego programu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy i 

zapobiegania uzależnieniom pt. „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” sponsorował Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. 

 

Marlena Grochowska     

Sekretarz Szkoły Podstawowej w Wiśniewie 

 

 


