Falochron
dla Rybnika

Prezentacja szkoły
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku
Gimnazjum funkcjonuje w rybnickiej dzielnicy Boguszowice Stare, środowisku
dostarczającym tradycyjnego wychowania i pozytywnych wartości rodzinnych. Mieści
się w dwukondygnacyjnym budynku o nowoczesnej architekturze. Wyposażone jest w
środki dydaktyczne i obiekty sportowe współczesnej generacji. Uczęszczają także do
niego uczniowie z innych dzielnic oraz ze względu na zorganizowane oddziały
integracyjne młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Misją szkoły jest przede
wszystkim wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, wdrażanie do samodzielności,
kształtowanie postaw prospołecznych i integrowanie społeczności szkolnej.
Nauczyciele wraz z uczniami podejmują również szerokie działania, które społecznie i
kulturalnie integrują, aktywizują i promują dzielnicę.

Ilość przebadanych osób:
• Uczniowie: 125
• Nauczyciele: 18
• Rodzice: 140

Co robimy dobrze?
Ankietowani rodzice i nauczyciele najwyżej ocenili;
• poziom bezpieczeństwa wśród rówieśników
• poziom nauki w szkole
• atmosfera panująca w szkole i dobre relacje z nauczycielami
Ankietowani uczniowie najwyżej ocenili;
• poziom życia swojej rodziny
• zadowolenie ze szkoły i dzielnicy
• możliwość rozwoju swoich zainteresowań

Nad czym pracujemy?
•
•
•

zachowaniem
komunikacją interpersonalną
kształtowaniem pozytywnych postaw

Rekomendacje dla Falochronu
• dalsze integrowanie społeczności szkolnej
• realizacja profilaktyki uzależnień i asertywnych zachowań
• pogłębianie świadomości uczniów na temat konsekwencji i
zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych

Falochron dla „Kolorowych Dni Integracji”
Żółty poniedziałek / symbol radości i słońca /.
•
quiz o integracji
•
wspólny taniec uczniów „Belgijka”
•
audycja szkolnego radia na temat integracji
Niebieski wtorek / symbol niezawodności, mądrości i lojalności /.
•
wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej Przystanek 7
•
opracowanie przez każdą klasę Kodeksu Życzliwości
•
utworzenie przez zespół uczniów szkolnego Kodeksu Życzliwości na podstawie kodeksów klasowych i
wywieszenie na tablicy informacyjnej
Zielona środa / symbol wzrostu i natury /.
•
debata uczniów na temat współpracy i integracji w naszej szkole
•
przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasach na temat sukcesów i tradycji w naszej szkole
•
zorganizowanie Otwartego Dnia Szkoły dla uczniów szkół podstawowych i rodziców
Czerwony czwartek / symbol energii i miłości /.
•
przeprowadzenie w klasach ankiety na temat wartości „Co jest dla mnie ważne teraz i w przyszłości” /.
•
utworzenie przez zespół uczniów szkolnej piramidy wartości na podstawie wyników klasowych ankiet i
wywieszenie na tablicy informacyjnej
•
konkurs poetycki wierszy autorstwa uczniów na temat miłości, życzliwości i integracji.
Biały piątek / symbol bezpieczeństwa /.
•
turniej sportowy z uwzględnieniem zasady Fair Play i kulturalnego kibicowania.
•
konkurs plastyczny na temat integracji i życzliwości

