SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA
I EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO
PN. „ŚRODOWISKOWY PIKNIK CZERWCOWY,
CZYLI ZABAWY PODRÓŻNIKÓW
Z INDIANĄ PLĄSEM I TONYM SZALIKIEM”

Termin i miejsce planowanej realizacji zadania:08.06.2013 r., Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Osoby odpowiedzialne: Grochowska Marlena, Kałaczyńska Krystyna, Zawadzka – Tymecka Aleksandra

Szkolny program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy i zapobiegania uzależnieniom pt.
„Środowiskowy piknik czerwcowy, czyli zabawy podróżników z Indianą Pląsem i Tonym Szalikiem”
zrealizowano w Szkole Podstawowej w Wiśniewie przy współpracy oraz dofinansowaniu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, dnia 08.06.2013 r. Poza tym sponsorami imprezy byli także: Sołectwo Wsi
Wiśniewa, Bank Spółdzielczy w Więcborku oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie.
Wzięli w nim udział uczniowie, absolwenci oraz przyszli uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, a także
ich rodziny i środowisko lokalne – ok. 250 osób.
Realizację projektu otworzyły występy artystyczne uczniów, ukazujące szkolne talenty. Następnie
rozstrzygnięto
–

„Uzależnienia
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– „Mój dzienniczek lektur” (kl. I – III). Po wielkich emocjach na piknikową scenę wkroczył Indiana Pląs, który
wywołał Tonego Szalika (aktorów z „Pomarańczowego Cylindra” z Torunia) i wspólnie zaprosili wszystkich
uczestników pikniku do wspólnego balu podróżników. Następnie odbyły się zajęcia fitness na świeżym
powietrzu, 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. Uczestniczyli w nich i dzieci i dorośli. Podobnie było podczas
zorganizowanych rozgrywek sportowo – rekreacyjnych takich jak kwadrant, w którym dzieci grały kontra
rodzice oraz rodzinny tor przeszkód. W między czasie na terenie szkoły można było zobaczyć

wystawę

plastyczną „Szkolne talenty”, wystawę prac plastycznych uczniów: „Uzależnienia pod lupą” (prace laureatów
konkursu) oraz wystawę tematyczną programu Unicef „Dzień zmian”. Dodatkowi sponsorzy zapewnili
uczestnikom pikniku dodatkowe atrakcje, takie jak: wesoły plac zabaw (zjeżdżalnia, zamek, trampolina),
kawiarenka z domowym ciastem, grill, grochówka, chleb ze smalcem, napoje, lody, popcorn, wata cukrowa,
konie, przejażdżki bryczką, stoiska: ręcznie robionej biżuterii oraz bransoletek przyjaźni.
Przygotowania do „Szkolnego Dnia Profilaktyki” poprzedzone zostały we wszystkich klasach cyklem
tematycznych lekcji i pogadanek z wychowawcami klas.
Zainteresowanie konkursem plastycznym „Uzależnienia pod lupą” było bardzo duże, jednak nagrodzone
zostały tylko najlepsze prace. Oto wyniki:
klasy 0 – III – nagrody:
o Górniak Julianna
o Jarska Marta
o Lubińska Klaudia
o Madej Wojciech
klasy IV – VI:
o I miejsce – Trzos Magdalena
o II miejsce – Bożena Zwiefka
o III miejsce – Natalia Figat
Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do wzrostu świadomości konieczności
eliminowania w swoim zachowaniu działań nieaprobowanych społecznie (uzależnienia), zwiększenia liczby
dzieci krytycznie odnoszących się do przejawów niewłaściwych zachowań w grupie rówieśniczej, a także do
rozwoju empatii i właściwych zachowań w walce z uzależnieniami oraz do kreatywnego zarządzania wolnym
czasem, promowania aktywnego i zdrowego trybu życia, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez
zabawy integracyjne, międzypokoleniowe i budowanie pozytywnych relacji oraz wzmacnianie czynników
chroniących, szczególnie: więzi emocjonalnej, zainteresowania nauką i własnym rozwojem, poszanowania norm
i wartości.
Zrealizowano wszystkie założone cele i efekty w złożonej przez Szkołę Podstawową w Wiśniewie
ofercie.

Marlena Grochowska
Sekretarz Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

