W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 odbyły się zajęcia realizujące treści
z Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 215
prowadzone przez instytucje współpracujące ze szkołą:
1. Zajęcia przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych
MANZANA


Program edukacyjno-wychowawczy „Różni – Równi” kształtujący
postawy akceptacji, otwartości, szacunku, i tolerancji wobec innych
kultur i narodowości ma na celu szerzenie edukacji wielokulturowej,
kształtowanie

zrozumienia

i

poszanowania

dla

innych

kultur,

narodowości; w szczególności budowanie/rozwijanie postaw otwartości,
poszanowania demokracji, akceptacji i empatii wobec innych oraz
integracja i włączenie społeczne. Program realizowany był w 7b, 4b, 4e.


Program edukacyjno-wychowawczy „Bądź Pomocny” kształtował
postawy otwartości i tolerancji w aspekcie przełamywania stereotypów
myślenia o osobach z niepełnosprawnością, rozwijał empatię w
stosunku do innych. Program realizowany był 8b, 6a,7c,4b, 4a, 5c.

2. Przedstawiciel policji prowadził zajęcia dotyczące odpowiedzialności karnej
nieletnich oraz współczesnych zagrożeń w następujących oddziałach: 4a, 8a,
8b, 8c
3. Straż Miejska zrealizowała następujące tematy
Zajęcia dla dzieci z klas 0 :
„Umiem wezwać pomoc” (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji
zagrożenia).
„Zasady bezpiecznej zabawy” (bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw).
Zajęcia dla uczniów I klas szkół podstawowych:
„Bezpieczna droga do szkoły” (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po
drodze).
„Spotkanie z nieznajomym” (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z
osobami nieznajomymi).
„Czy pies musi ugryźć?” (zasady właściwego zachowania się wobec psów,
obowiązki właściciela psa).

Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych:
„Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z
innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze
złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej).
Zajęcia dla uczniów III klas szkół podstawowych:
„Przyjaciele
zwierząt” (prawa
zwierząt,
postępowanie
wobec
zwierząt
wolnożyjących).
„Skąd się biorą góry śmieci” (kształtowanie postaw proekologicznych,
uświadomienie wpływu działania człowieka na ochronę środowiska naturalnego
roślin i zwierząt).
Zajęcia dla uczniów IV, V i VI klas szkół podstawowych (lub grup uczniów)
przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową:
„Rowerowy ruch drogowy”
. Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się
rowerem.
Zajęcia praktyczne - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy
egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie stacjonarnego
Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10.

Zajęcia dla uczniów V klas szkół podstawowych:
„Bezpieczeństwo
cyberprzemocy).

w

sieci” (bezpieczne

korzystanie

z

Internetu,

problem

Zajęcia dla uczniów VI klas szkół podstawowych:
„Wiem – pomagam - ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania
pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia
praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia,
skaleczenia, omdlenia).
Zajęcia dla uczniów VII klas szkół podstawowych:
„Współczesne
zagrożenia” (postępowanie
w
przypadku
zagrożenia
terrorystycznego, podejrzanego pakunku, powiadamianie służb ratowniczych, zasady
ewakuacji).

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

