Działania realizowane w Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa
Malewskiego w Olsztynie
w ramach podniesienia bezpieczeństwa
w roku szkolnym 2018/2019
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oba budynki są monitorowane, zarówno
na zewnątrz jaki i wewnątrz. Każdy uczeń wyposażony został w kartę magnetyczną, która
umożliwia wejście i wyjście ze szkoły. Osoby postronne, aby wejść do budynku muszą
zgłaszać się na dyżurkę.
W celu podnoszenia wiedzy i świadomości uczniów klas młodszych dot. doskonalenia
umiejętności społecznych i emocjonalnych, a także rozpoznawania własnych uczuć, radzenia
sobie z emocjami i współdziałania w grupie rówieśniczej klasy w szkole prowadzone
są zajęcia, na których realizowany jest program rekomendowany pt. „Przyjaciele Zippiego”.
Ponadto realizowane są zajęcia wychowawczo – profilaktycznego dla kl. IV-VI. Zajęcia
wspierają rozwój dzieci i młodzieży, rozwijają umiejętności które pomagają w nawiązywaniu
relacji z rówieśnikami, radzeniu sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami życiowymi,
rozwijaniu potencjału i mocnych stron młodego człowieka. Zajęcia służą również
wzmocnieniu więzi uczeń – nauczyciel.
W klasach VI –VIII zrealizowano zajęcia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień,
prowadzone przez terapeutę i instruktora terapii uzależnień ze Stowarzyszenia Monar.
Ponadto w tym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest projekt „Projektuję swoją
przyszłość”, w którym uczestniczą rodzice, nauczyciele i uczniowie klas V-VII. W trakcie
szkoleń, warsztatów ww. uczestnicy mają możliwość uczestniczyć w zajęciach rozwijających
umiejętności informatyczne, zapoznać się z nowoczesnymi technologami informacyjno –
komunikacyjnymi, zagrożeniami w sieci oraz wykorzystania różnych narzędzi.
Kolejnym programem adresowanym do rodziców i realizowanym w tym roku szkolnym
w naszej placówce, są zajęcia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W warsztatach biorą
udział chętni rodzice, którzy pragną prawidłowo kształtować swoje relacje z dzieckiem, chcą
lepiej się z nim komunikować i poznać jego potrzeby.
Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
uczy dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnictwo
w warsztatach jest również okazją do refleksji nad własną postawą wychowawczą
i wzajemnej wymiany doświadczeń.

