HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”
Czas trwania 1 kwietnia – 30 listopada 2015r.
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PRZYROWIE
GIMNAZJUM
Hasło wiodące: „Grajmy w jednej drużynie!”
Opracował: Wiesław Stanuchiewicz

Lp.

Nazwa
działania

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Powołanie
zespołu do
przeprowadzenia
kampanii

marzec/
kwiecień
2015

dyrektor szkoły

- przekazanie materiałów
edukacyjnoprofilaktycznych
- przydzielenie osób
odpowiedzialnych

2.

Ułożenie
harmonogramu
przebiegu
kampanii
w Gimnazjum

kwiecień/
maj 2015

koordynator:
W. Stanuchiewicz
zespół ds. kampanii
J. Sowińska,
A. StępniewskaNawaratne

- ułożenie harmonogramu
- wyznaczenie osób
odpowiedzialnych
za poszczególne
konkursy
- przydzielenie
materiałów

3.

Kampania
informacyjna

kwiecień/
maj 2015

koordynator szkolny,
zespół ds. kampanii

- wywieszenie plakatów
i ulotek o kampanii
- rozmowy z uczniami

4.

Konkurs
internetowy
o tematyce
sportowej „ Zagrywka
w punkt”

do 20
czerwca
2015

wychowawcy klas,
nauczyciel informatyki

5.

Konkurs
plastycznoliteracki dla
uczniów
gimnazjum
„Razem lepiej”

do 20
czerwca
2015

6.

Bieg „Uciekaj
przed nałogiem”

8 maja 2015

wychowawcy klas,
nauczyciel
j. polskiego,
nauczyciel plastyki,
nauczyciel biblioteki,
nauczyciel świetlicy
szkolnej
A. Sosnowska
W. Stanuchiewicz
J. Sikorski
Ł. Ślęzak

- zarejestrowanie się na
stronie internetowej
www.TrzezwyUmysl.pl/
regulaminy
- udzielenie odpowiedzi
na 5 podchwytliwych
pytań o siatkówkę
- praca z ulotką
profilaktycznokonkursową zachęcająca
do wzięcia udziału
w konkursie
o wartościach płynących
ze współpracy
- biegi przełajowe wg
kategorii wiekowych
i z podziałem na dystanse

7.
8.

9.

10.

Rajd rowerowy
„Uciekaj przed
nałogiem”
Zajęcia
z ulotką
profilaktyczną
„Co dwie głowy,
to nie jedna”

16 maja
2015

J. Sikorski

- rajd rowerowy po
wyznaczonym szlaku

do 20
czerwca
2015

wychowawcy klas

Badanie
ankietowe
w kl. III „Młodzi
i substancje
psychoaktywne”
Akcja
edukacyjna
dla rodziców

czerwiec
2015

koordynator szkolny,
wychowawcy klas,
nauczyciel informatyki

- pogadanka o tym, że
z kimś łatwiej znaleźć
rozwiązanie jakiegoś
problemu niż samemu.
Rozwijanie motywacji do
współdziałania,
udzielania
i przyjmowania pomocy
- badanie ankietowe
w klasach III gimnazjum
drogą elektroniczną

na zebraniu
z rodzicami
maj 2015

dyrektor szkoły,
wychowawcy klas

wrzesień/
październik
2015

wychowawcy klas

wrzesień
2015

koordynator szkolny
zespół ds. kampanii,
wychowawcy klas,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
dyrektor szkoły,
chętni nauczyciele:
pedagog, wychowawca
świetlicowy, koszt
kursu 150 zł.

11. Konkurs

zespołowy
„Nawzajem”

12.

Finał kampanii
„Marsz
Trzeźwości”
2015

13. „Akademia
Profesjonalnego
Nauczyciela” –
kurs on-line

14. Sprawozdanie
z udziału
w kampanii
w 2015

zgłoszenia
do
31 marca
2015

październik
2015r

koordynator szkolny

- rozdanie rodzicom
ulotek edukacyjnych:
„Jak pomagać
dzieciom?” o tym jak
uczyć dzieci empatii,
pomagania innym
i samodzielności
- przekazanie ulotek
edukacyjnokonkursowych
o działalności organizacji
pozarządowych i fundacji
- marsz ulicami Przyrowa
z plakatami
- wręczenie dyplomów
i nagród laureatom
konkursów
- wysłanie zgłoszenia do
udziału w kursie
internetowym
„Warsztaty:
Rozwiązywanie
konfliktów w szkole –
mediacje rówieśnicze”
- wysłanie sprawozdania
drogą elektroniczną do
biura kampanii
E-mail: kontakt
@trzezwyumysl.pl

