Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach
Rządowego Programu „Bezpieczna Plus” w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku:
Rozszerzenie aktywności artystycznej uczniów i współpracy
ze środowiskiem lokalnym.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

Lp.
1.

Wykaz działań

Przygotowanie programu artystycznego słownomuzyczno-tanecznego pn. „Ekonomik dla Włocławka”
i zaprezentowanie go społeczności lokalnej ( tytuł
szczegółowy: „Witajcie w naszej bajce, czyli jeden dzień
z życia Ekonomika”)

Termin
30 listopada
2017,
godz. 13. 00

Integracja uczniów artystycznie uzdolnionych i rozwinięcie
współpracy następujących kół artystycznych i agend szkoły:
 Koło Taneczne
 Koło Teatralne Drama Group English
 Koło Muzyczne
 Ponadto prezentacja Koła Ekonomicznego
i Logistycznego

3.

4.

Zorganizowanie dwóch konkursów międzyszkolnych (dla uczniów
gimnazjum i szkoły podstawowej):



Konkurs wiedzy: „Czy znasz historię Włocławka?”



Konkurs fotograficzny „Mój dom, moje miasto, mój
Włocławek”

Prezentacja twórczości lokalnych artystów wśród społeczności
szkolnej:



Poranek poetyki „Pamiętajcie o ogrodach…”
z włocławską poetką Agnieszką Jankowską,



Spotkanie z artystami Włocławskiego
Integracyjnego Stowarzyszenia Artystów „Pasja”
wraz z pokazem ich twórczości.

Przeprowadzenie wywiadów z lokalnymi artystami
i przedstawicielami życia społecznego oraz
zaprezentowanie przeprowadzonych wywiadów w mediach
szkolnych.

Scenariusz i reżyseria p. B. Szczepańska,
muzyka -p. J. Lubomski,
taniec – p. M. Krzeszewska
prezentacja multimedialnap. Monika Otto ;
przedstawienie teatralnep. I. Czerwińska, pomoc- p. B.
Kuś
prezentacja Koła Ekonomicznegop. Ag. Gołembiewska,
logistycznego- p. M. Otto
p. J. Lubomski

Zorganizowanie chóru nauczycielskiego.

2.

Osoby odpowiedzialne

Etap szkolny –
15 listopada
Finał -27listopada

do 28 listopada,
finał 30 listopada

p. I. Łopuszyńska-Urban,
p. M. Jabłońska
p. Alicja Gołębiewska,
p. J. Lewandowska-Makowska
p. M. Otto, p. Monika
Krzeszewska, p. A. Brenda

8 listopada
p. D. Galczak, p. K. Rażewska

16 listopada

p. Monika Krzeszewska

Październik
/grudzień

p. M. Otto, p. Monika
Krzeszewska, p. Mariola
Krzeszewska,

Szkolny YouTube
Strona internetowa zsewloclawek@poczta.onet.pl
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5.

Zajęcia warsztatowe rozwijające w uczniach poczucie
pewności siebie, samoakceptacji i konsekwencji w dążeniu
do celu- klasy I ( zajęcia prowadzone przez psychologa
PPP).

23, 24, 30
października

p. G. Cudna -PPP

04,05, 06, grudnia
2017

p. M. Harmacińska,
p. D. Andrzejewska

6.

Trening
umiejętności
społecznychcykl
zajęć
warsztatowych - głównie klasy II i III ( pedagodzy szkolni).

7.

Zakup sprzętu elektronicznego umożliwiającego nagrywanie
i fotografowanie szkolnych programów artystycznych
i wspomagających pracę dziennikarską ( kamera cyfrowa
i cyfrowy aparat fotograficzny).

Zrealizowano
do 20 listopada

wybór sprzętu p. M. Otto

8.

Zakup tkanin i strojów dla zespołu Tanecznego i Koła Teatralnego
Drama Group English.

Zrealizowano
do 20 listopada

9.

Zakup pomocy muzycznych ułatwiających nagłośnienie imprez
szkolnych i prezentowanie dokonań młodzieży ( tuner –
wzmacniacz, mikrofony bezprzewodowe, statywy).

Zrealizowano
do 20 listopada

wybór strojów
p. M. Krzeszewska,
p. I. Czerwińska
wybór sprzętu
p. J. Lubomski

10.

Nawiązanie i rozszerzenie współpracy z instytucjami
lokalnymi wspomagającymi szkołę:
 Dom Pomocy Społecznej: wystąpienie uczniów

6 grudnia

p. I. Czerwińska i p. B. Kuś

22 listopada

A. Brenda

5 grudnia

p. K. Rażewska i p. A. Chojnacka

30 listopada

p. M. Walczak

Grudzień/ styczeń

p. Monika Krzeszewska

z przedstawieniem teatralnym dla mieszkańców
placówki



Stowarzyszenie Miłośników Włocławka:
Udział w spotkaniu z prezesem Stowarzyszenia p.
Zbigniewem Brendą nt. „Działalność Stowarzyszenia
Miłośników Włocławka i WTN na rzecz społeczności
lokalnej”.



Organizacja „Dnia Pluszowego Misia” we
włocławskich przedszkolach nr 12 i nr 17.



Centrum Kultury Browar B, które umożliwiło szkole
pokazanie programu artystycznego „Ekonomik dla
Włocławka”



Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza,
w gmachu której zorganizowana została wystawa
pokonkursowa „Mój dom, moje miasto, mój Włocławek”



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: dzięki

październik

przychylności placówki zostały przeprowadzone przez
pedagoga PPP zajęcia warsztatowe dla uczniów;


Telewizja Kujawy, CW24, Radio HIT, Radio RFM
MAXX, Gazeta Pomorska, które relacjonowały szkolne

cały czas

p. M. Harmacińska

p. M. Harmacińska

wydarzenia.

Koordynatorzy projektu: Maria Walczak- wicedyrektor, Magdalena Harmacińska- pedagog szkolny
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