GIMNAZJUM NR 3 IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W SKIERNIEWICACH
Nazwa instytucji
realizującej zadanie/
nazwa partnera
(jeśli występuje)

Nazwa zadania i
krótka informacja o
zadaniu

Gimnazjum nr 3

rozeznanie
środowiska
rodzinnego, diagnoza
psychologicznopedagogiczna

Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 3

pomoc
psychologicznopedagogiczna

Osoba
odpowiedzialna za
realizację zadania
pedagog, psycholog,
terapeuta,

pedagog, psycholog,
terapeuta,

Termin realizacji
zadania

Miejsce realizacji
zadania

Liczba odbiorców
zadania

cały rok

szkoła

wszyscy, szczególnie
zaniedbani i społecznie

cały rok

szkoła

wszyscy potrzebujący
uczniowie

Program Profilaktyki
i procedury poprawy
zachowania w szkole,
Program
Wychowawczy

pedagodzy, Zespół
Wychowawczy,
nauczyciele

cały rok

szkoła

wszyscy uczniowie

Program Bezpieczna
Klasa:
Bezpieczeństwo.

Zespół
Wychowawczy

cały rok

szkoła

wszyscy uczniowie

zajęcia cały rok

szkoła

14 uczniów

szkoła

15 osób

Gimnazjum nr 3

Program klasy
terapeutycznej

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci

Świetlica
profilaktycznowychowawcza

Zespół pomocy
psychologicznopedagogicznej,

p. Sieradzka, oraz
inni prowadzący

Od 10.09.do
15.12.2012 oraz od
III-VI, IX-XII.2013

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci

Fundacja Chodźmy
Razem”
Polskie Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej

Gimnazjum nr 3

koła- zajęcia
pozalekcyjne
zajęcia sportowoprofilaktyczne
2 godzinne warsztaty
nt. uzależnień, hivaids
wyjazd
profilaktycznointegracyjny

pedagog i nauczyciele
prowadzący zajęcia

opiekunowie
prowadzonych zajęć
pedagodzy i osoby
prowadzące zajęcia
nauczyciele religii,
wychowawcy klas
pierwszych

III-XII. 2013

szkoła

45 osób

w ciągu całego roku

szkoła

wybrane klasy

do uzgodnienia

szkoła

klasy II

19 października

Częstochowa

uczniowie klas I

zbiórki zabawek,
„Góra grosza”, „I ty
możesz być
Mikołajem”

wolontariusze, SU

Centrum
Wolontariatu,
Samorząd
Uczniowski
Gimnazjum nr 3

działalność uczniów
na rzecz
potrzebujących

psycholog, opiekun
szkolnego
wolontariatu
opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego oraz
pedagog

Komenda Miejska
Policji oraz Straż
Miejska

Spotkania
profilaktyki-ustawa
ds. nieletnich,
bezpieczeństwo w
szkole i mieście

pedagodzy szkolni

do uzgodnienia

szkoła i budynek
OHP

Klasy I i OHP

Program profilaktyki
alkoholowej „NOE”

pedagodzy

kwiecień 2013

szkoła

klasy I i OHP

Stowarzyszenie
Rozwoju Rodziny
„Fokus”

cały rok

Stowarzyszenie
Rozwoju
Rodziny „Fokus
Gimnazjum Nr 3
wraz z komendantem
OHP

Program „Odczuwaj,
ufaj, mów”

pedagodzy

IX- X. 2013

szkoła

klasy II i OHP

wycieczka do
Zakładu Karnego w
Łowiczu

pedagog
p. A. Hycak –
komendant OHP

11.12.2013

szkoła

30 z OHP i 10 z
gimnazjum

Gimnazjum nr 3

zajęcia
profilaktycznowychowawcze
elementy Programu
„Spójrz inaczej oraz
programu autorskiego
pedagoga Program
kształtowania
osobowości i
wspierania rozwoju
gimnazjalisty”.,
„Przeciw
narkotykom”.

p. pedagog

w ciągu całego roku

szkoła

spotkania
indywidualne i w
grupach- uczniowie
klas

Gimnazjum nr 3

spektakle teatralne

pedagodzy

26.X. i inne do
uzgodnienia

szkoła

wszyscy uczniowie

Gimnazjum nr 3

wieczorki tanecznedyskoteki

opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego i
nauczyciele

23.X., 29.XI.,
07.II.2013
15.VI.2013

szkoła

wszyscy

Fundacja „Chodźmy
Razem”
Salos Faustina

zajęcia „Masz wybór”

osoby prowadzące

do uzgodnienia

szkoła

wybrane grupy

zajęcia w wodzie

ratownicy

cały rok

basen miejski

wszyscy chętni

wyjazd –pielgrzymka

nauczyciele religii i
wychowawcy klas III

16 kwiecień

Szymanów

uczniowie klas III

zajęcia tanecznetaniec nowoczesny

osoby prowadzące

cały rok

szkoła

wszyscy chętni

zajęcia fotograficzne

osoby prowadzące

cały rok

szkoła

wszyscy chętni

szkolenia dla
rodziców

osoby prowadzące

w ciągu roku

szkoła

rodzice uczniów z
problemami

Rodzinny Rajd
Rowerowy

osoby prowadzące

czerwiec

miasto Skierniewice

wszyscy chętni

kwiecień

szkoła

rodzice „trudnej”
klasy

Gimnazjum Nr 3
Fundacja „Chodźmy
Razem”
Fundacja „Chodźmy
Razem”
Fundacja „Chodźmy
Razem”
Fundacja „Chodźmy
Razem”
Salos Faustina
Gimnazjum nr 3

szkolenie dla
rodziców

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci

szkolenie dla uczniów
i rodziców

Gimnazjum Nr 3

Dzień dobrych
obyczajów
Debata „Wpływ
zachowania uczniów
w szkole na poczucie
bezpieczeństwa”

Gimnazjum Nr 3

psycholog lub
pedagog

Centrum
Zapobiegania
Uzależnień
Zespół
Wychowawczy
nauczyciele
bibliotekarze

Styczeń- luty 2013

szkoła

16 listopada

szkoła

uczniowie
wybranych klas i klas
OHP oraz ich rodzice
wszystkie klasy

styczeń 2013

szkoła

wszyscy uczniowie

Gimnazjum Nr 3

Dzień walki z AIDS

nauczyciele biologii

3 grudnia

szkoła

wszystkie klasy

Gimnazjum Nr 3

Pierwszy Dzień
Wiosny „Ale talent”
turniej sportowy dla
klas VI

Samorząd
Uczniowski
nauczyciele
wychowania
fizycznego
w-fiści nauczyciele

21 marzec

szkoła

wszystkie klasy

15 marca

szkoła

VI klasy

14.XII.2012

szkoła

wszystkie klasy

Gimnazjum Nr 3

Gimnazjum Nr 3

turniej tenisa
stołowego, turniej
szachowy

18.01.2013

Gimnazjum Nr 3

Dzień Patrona Szkoły

nauczyciele

14 marca

szkoła

uczniowie i rodzice

Gimnazjum Nr 3

Debata samorządowa
władz miasta,
rodziców i uczniów

nauczyciele

07 maja 2013

szkoła

wszystkie klasy

Gimnazjum Nr 3

Dzień Służb
Mundurowych- festyn

nauczyciele

17 maja

szkoła

uczniowie i rodzice

Gimnazjum Nr 3

Dzień Dziecka i
Dzień Sportu

nauczyciele

3 czerwca

szkoła

wszystkie klasy

Gimnazjum Nr 3

Tydzień turystyki

nauczyciele

szkoła

wszystkie klasy

Gimnazjum Nr 3

„Frekwencja
kontrolowana”

szkoła

wszystkie klasy

Gimnazjum Nr 3

Współpraca z
rodzicami

pedagog,
nauczyciele,
wychowawcy
wychowawcy,
nauczyciele,
specjaliści pomocy pp

20-24.05. oraz 0407.06.2013
cały rok
każda pierwsza środa
miesiąca

szkoła, gazetki,
internet

wszystkie klasy

Liga Obrony Kraju

Liga strzelecka

nauczyciel w-f

w ciągu roku

LOK

10 osób

Państwowa Straż
Pożarna

Pierwsza pomoc
przedmedyczna

wychowawca klasy
„mundurowej”

do uzgodnienia

PSP

klasa I e

Państwowa Straż
Pożarna

Młodzieżowa
Drużyna Strażacka

nauczyciele „edukacji
dla bezpieczeństwa”

cały rok

PSP

15 osób

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci

Profilaktyczne
projekty

pedagog

III- XI.2013

szkoła

wybrane klasy i
uczestnicy świetlicy

Gimnazjum Nr 3 i
Zespół Szkół nr 4

Bieg na unijnoekologiczną
orientację
Konkursy jako dobra
i bezpieczna forma
spędzania czasu
wolnego

p. Chojnacka

maj 2013

poligon

chętni według
zgłoszeń

nauczyciele

26.IX. Pieśń Wojenna
05.X . K. Różańcowy
24.XI. K. Piosenki w
językach. obcych
07.01.13 K. Kolęd
16 i 23.01.13
Konkurs Poprawnej
Polszczyzny
04.02.13 Konkurs
Rachunkowy
01.03.13 Konkurs
Czytania w Językach
Obcych
12.03.13 Konkurs
Chemiczno-Fizyczny
„Omnibus”
03.04.13 Konkurs

szkoła

chętni uczniowie

Gimnazjum Nr 3

Plastyczny
12.IV.13 Konkurs
Ortograficzny
Fundacja „Chodźmy
Razem”

Teatr RETRO

Dominika
Dawidowicz

cały rok

szkoła

20 uczniów

Gimnazjum nr 3

Zajęcia sportowe

Nauczyciele
wychowania
fizycznego

cały rok

Szkoła, obiekty
sportowe na terenie
miasta Skierniewice

Wszyscy uczniowie

