Sprawozdanie z realizacji projektu pod nazwą: Dzień Otwartej Szkoły
pt. „Rozumieć i być rozumianym” w ramach Rządowego Programu
„Bezpieczna +”
w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach
W Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach w terminie: od

1.10.2015r. do 11.12.2015r.

zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania z Projektu Rządowego „Bezpieczna +” pod
nazwą „Dzień Otwartej Szkoły: Rozumieć i być rozumianym.” W październiku zostały
przeprowadzone szkolenia w formie warsztatów z komunikacji interpersonalnej dla
wychowawców klas Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach, w tym 31 nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 11, 48 nauczycieli Gimnazjum nr 5 i IV Liceum Ogólnokształcącego.
Następnie nauczyciele przeprowadzili zajęcia z uczniami dotyczące komunikacji według
pisemnych propozycji zajęć. Kolejnymi szkoleniami były warsztaty dla 85 specjalistów z
poszczególnych szkół pt. „Włączanie w życie społeczne uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.(26.11.205r i 2.12.2015r).Wiedza pozyskana w ramach w/w szkoleń
uwzględniana jest systematycznie w pracy z uczniami. Kolejnym typem doskonalenia w
placówce były warsztaty dla 9 specjalistów dotyczące mediacji rówieśniczej, których
następstwem jest stworzenie punktu mediacyjnego dla uczniów, który będzie funkcjonować w
szkole. W ten sposób będzie propagowana alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów po
zakończeniu realizacji projektu.
W ramach projektu przeprowadzono 8.12.2015r. Dzień Otwartej Szkoły pt. „Rozumieć
i być rozumianym”, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna. Ponadto udział w nim
wzięli uczestnicy spoza szkoły - z innych szkół i warsztatów terapii zajęciowej z miasta
Suwałk i powiatu suwalskiego konkursu plastycznego „Żyję bezpiecznie.” Łączna liczba
uczestników imprezy to 1060 osób (w tym 678 uczniów SP11, 355 uczniów Gimnazjum nr 5 i
IV liceum Ogólnokształcącego). Dzięki środkom finansowym z projektu uczestnicy konkursu
plastycznego, quizu o zasadach bezpieczeństwa otrzymali satysfakcjonujące nagrody, a
uczniowie I – III otrzymali elementy odblaskowe, poprawiające bezpieczeństwo
najmłodszych na drodze.
W dniu otwartej szkoły uczestniczyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w
Suwałkach, Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Wydziału Ratownictwa Państwowej
Szkoły

Zawodowej

w

Suwałkach,

Stowarzyszenia

ZAMIAST,

Uczniowskiego

Międzyszkolnego Klubu Szachowego „JAĆWIEŻ”, Stowarzyszenia Aktywności Społecznej

PRYZMAT. Ponadto swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Wydziału Oświaty,
Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Rady Rodziców ZS nr3. W
zajęciach z edukacji drogowej dla najmłodszych zaangażowała się nauczycielka, opiekun
szkolnego koła wolantariatu. Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego zaznaczyli swój udział
poprzez prowadzenie tańców integracyjnych wśród młodzieży.
Dzięki Rządowemu Projektowi „ Bezpieczna +”zakupiono nowe, pomoce dydaktyczne,
które uatrakcyjniły zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na każdym
etapie szkolnym.
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