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Zofia Szmidt 

                 HARMONOGRAM SIECI WSPÓŁPRACY DYREKTORÓW SZKÓŁ 

 

             Tytuł SIECI:    DZIAŁANIA SZKOLY NA RZECZ ZDROWIA 

                                             I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW 

 

Uczestnicy: 20 osób 

 

Cel ogólny: 

  Wymiana doświadczeń między uczestnikami  

 Analiza „dobrych praktyk” ze szkół uczestników 

 Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów  

 Poszerzanie kompetencji uczestników  

 Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci 

 Nawiązywanie bliskich kontaktów i wzajemnej współpracy pomiędzy szkołami 

 

Cele szczegółowe: 

 

 

Działania 

związane 

 z realizacją 

celu 

Forma realizacji 

 

 

Miejsce, 

Data/godz. 

Prowadzący/ 

Eksperci/ 

Prelegenci/ 

Dyskutanci 

Spotkanie nr 1: 

Integracja uczestników 

sieci 

Rozpoznanie potrzeb 

i zasobów 

Ustalenie celów, tematyki 

oraz harmonogramu pracy 

i działań na platformie 

 

 

 

 

Praca domowa 

1.Sporządzenie   

kontraktu 

2. ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

 

 

 

 

 

* Indywidualna 

praca na 

platformie 

Moodle 

* spotkanie 

stacjonarne – praca  

w grupach 

 

*jak  pracować  

 na platformie 

Moodle 

 

 

 

 

* Opracowanie 

własnych profilów 

dyrektorskich 

i samodzielne 

umieszczenie ich 

na platformie 

Moodle PODNiDM; 

 

* korekta 

harmonogramu 

SIECI 

 

PODNiDM, 

23.10.2013r. 

Godz.  

12.00- 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie do 

nast. spotkania 

Zofia Szmidt- 

koordynator 

SIECI 

 

Sławomir 

Krawczyk- 

ekspert  

ds. e-learningu 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy 

uczestnicy SIECI 

 

 

Spotkanie nr 2: 
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 Szkolny system 

zapobiegania 

zachowaniom 

problemowym 

uczniów 

Prezentacja  

procedur 

szkolnego 

systemu 

zapobiegania 

zachowaniom 

problemowym; 

 

- prezentacja 

multimedialna,  

- mini wykład/ 

pogadanka 

 

Prezentacja 

- przykłady dobrych     

praktyk, 

- wymiana 

doświadczeń, 

dyskusja 

Gimnazjum 

nr 2 

w Pabianicach 

ul. M. Curie-

Skłodowskiej 5 

05.12.2013r. 

Godz. 12.30 

Andrzej Stasiak 

 

 Procedury i konkretne 

działania 

przeciwdziałające 

paleniu papierosów 

Przygotowanie  

wystąpień  

w zakresie 

wybranej 

tematyki 

Barbara Antosik 

 

Paweł Szałecki 

 

 Wychodzenie poza 

teren szkoły 

Dariusz Wróbel 

 Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniów realizujących 

zajęcia poza terenem 

szkoły (w różnych 

miejscach) 

 *Przygotowa- 

 

   nie wystąpień 

  

  w zakresie 

  

  wybranej  

 

 tematyki 

* Prezentacja 

* przykłady dobrych     

praktyk, 

*wymiana 

doświadczeń, 

dyskusja 

 Mariola Seliga 

 

 Współpraca 

ze służbami 

porządkowymi 

Grzegorz Hanke  

 Działania szkoły 

w zakresie 

wychowania 

komunikacyjnego 

(turniej BRD) 

Jerzy Kaczmarek 

 

 

 

 

 Brak tolerancji 

i akceptacji w grupach 

klasowych/ 

rówieśniczych 

(zjawisko odrzucenia) 

 

 

Joanna 

Malinowska 

 

 Uczenie się tolerancji 

w grupach 

uczniowskich podczas 

realizacji projektów 

wychowawczych 

w szkole 

Joanna Skura-

Sądelska, 

Alicja Bujacz, 

Barbara 

Żwańska 

 Przegląd programów 

profilaktycznych 

i zdrowotnych 

Iwona Szynka 
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 Realizacja 

zewnętrznych 

programów 

profilaktycznych 

i zdrowotnych 

 

Dorota Kałużna 

 

 Współpraca 

z trudnymi rodzicami 

 

Elżbieta Habura 

 

Grzegorz Hanke  

 Sprawy nieobjęte 

procedurami…. 

 

 

Jakub Olejnik 

 

 Praca domowa: 

*Zgłoś problem 

na platformie;  

*udzielaj wsparcia 

swoją odpowiedzią 

innym  

 

Indywidualna 

praca 

na platformie 

Moodle  

Wymiana 

doświadczeń  

Między 

kolejnymi 

spotkaniami 

 

 

Wszyscy 

uczestnicy sieci 

Spotkanie nr 3: 

Praca z uczniem 

z zaburzeniami 

psychicznymi   

 

Pytania: 

1. Sposób postępowania/ 

pracy z dzieckiem 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

w klasie. 

2. Jakie instytucje mogą 

wspomóc szkołę 

w zakresie zdrowia 

ucznia i w jakim 

zakresie? 

Prelekcja, 

odpowiedzi na 

pytania 

 

 

Zadawanie 

pytań, 

podawanie  

przykładów  

 

Prezentacja 

 

 

 

 

Dyskusja, 

Wymiana 

doświadczeń 

 

19.02.2014r. 

Data i miejsce 

do ustalenia 

dr  Jacek 

Koprowicz 

(ekspert 

z zewnątrz) 

Spotkanie nr 4: 

 

 Praca z uczniem 

z niedostosowaniem 

społecznym 

 

  Współpraca z PPP 

w zakresie rozwoju 

systemu kryzysowego 

 

 

 

 

*Przygotowa- 

-nie prezentacji  

i materiałów 

dla dyrektorów  

do 

wykorzystania 

w pracy z 

uczniem z 

niedostosowani 

-niem społ. 

 

*Prezentacja 

multimedialna, mini 

wykład,  

 

*materiały 

dydaktyczne 

 

03.2013r. 

 

 

 

Mariusz 

Wielebski 

 

 

 

Marzenna 

Majchrzak, 
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 oraz propozycji 

skutecznych 

form 

współpracy 

PPP ze 

szkołami w 

zakresie 

systemu 

kryzysowego 

 

Magdalena 

Pintera- Wall 

 

 

 

 Podsumowanie 

całorocznej pracy, 

ewaluacja 

 

*przygotowa- 

  nie raportu 

  ze spotkań  

oraz ankiety 

ewaluacyjnej 

 prezentacja 

multimedialna  

z wnioskami 

 przeprowadzenie 

ankiet 

ewalucyjnych 

 

 

 

 

05/2014 

 

Zofia Szmidt 

i  wszyscy 

uczestnicy sieci 

 

http://www.podn-pabianice.pl/

