
SzkoSzkołła bez przemocya bez przemocy

SOSW nr 1 w GnieSOSW nr 1 w Gnieźźnienie



Od kilku lat realizujemy w naszej placOd kilku lat realizujemy w naszej placóówcewce
program program 

„„SzkoSzkołła bez przemocya bez przemocy””..

Celem programu jest przeciwdziaCelem programu jest przeciwdziałłanie przemocy anie przemocy 
przez zmianprzez zmianęę postaw wobec agresjipostaw wobec agresji

oraz zwioraz zwięększenie kszenie śświadomowiadomośści problemu.ci problemu.



RealizujRealizująąc ten projektc ten projekt
zwracamy szczegzwracamy szczegóólnlnąą uwaguwagęę na dostosowanie na dostosowanie 

zadazadańń i trei treśści ci 
do modo możżliwoliwośści naszych ucznici naszych ucznióów.w.



W ramach programu W ramach programu 
systematycznie podejmujemy systematycznie podejmujemy 

nastnastęępujpująące dziace działłania:ania:



Zapoznajemy uczniZapoznajemy ucznióóww
z z „„Kodeksem SzkoKodeksem Szkołła bez Przemocya bez Przemocy””..



Prowadzimy cykliczne pogadankiProwadzimy cykliczne pogadanki



oraz projekcje filmoraz projekcje filmóów edukacyjnych.w edukacyjnych.



Organizujemy spotkania z osobami, ktOrganizujemy spotkania z osobami, któóre pomagajre pomagająą w trudnych sytuacjach, w trudnych sytuacjach, 
stojstojąą na strana strażży porzy porząądku i bezpieczedku i bezpieczeńństwa.stwa.







Organizujemy wycieczki edukacyjne, Organizujemy wycieczki edukacyjne, npnp. do Komendy Policji w Gnie. do Komendy Policji w Gnieźźnie.nie.







Dla caDla całłej spoej społłecznoecznośści szkolnej ci szkolnej 
organizujemy organizujemy 

WALENTYNKI, WALENTYNKI, 
jako dziejako dzieńń żżyczliwoyczliwośści i niesienia pomocy.ci i niesienia pomocy.





KaKażżdego roku dla cadego roku dla całłej spoej społłecznoecznośści szkolnej ci szkolnej 
organizujemy takorganizujemy takżżee

„„DzieDzieńń dobrych uczynkdobrych uczynkóóww””





Na przykNa przykłład w 2012 roku, uszyliad w 2012 roku, uszyliśśmy pimy pięękne kne „„Lalki dla ElizyLalki dla Elizy””..

DochDochóód ze sprzedad ze sprzedażży lalek przeznaczony jest na zakup leku ratujy lalek przeznaczony jest na zakup leku ratująącego cego żżycie Elizie Banickiej       ycie Elizie Banickiej       
http://http://elizabanicka.plelizabanicka.pl/lalki/lalki



Wszystkie podejmowane dziaWszystkie podejmowane działłania przyczyniajania przyczyniająą sisięę
w znacznym stopniu do zwiw znacznym stopniu do zwięększenia kszenia śświadomowiadomośści ci 
uczniucznióów na temat przemocy oraz agresji i zachowaw na temat przemocy oraz agresji i zachowańń
nieakceptowanych sponieakceptowanych społłecznie. ecznie. 

Uczniowie uczUczniowie ucząą sisięę radziradzićć ze zze złłymi emocjami ymi emocjami 
i zasti zastęępowapowaćć je pozytywnymi.je pozytywnymi.


