Falochron
dla Rybnika

Prezentacje szkoły
•
•
•
•
•
•
•

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego jest placówką, w której panuje
bardzo miła, rodzinna atmosfera. Goście odwiedzający szkołę podkreślają
wysoki poziom kultury osobistej uczniów
Jesteśmy jedyną szkołą w Rybniku, w której przeprowadzane są mediacje
rówieśnicze.
Jesteśmy Szkolnym Ośrodkiem Mediacji Rówieśniczych im. Janiny Waluk
pod patronatem Polskiego Centrum Mediacji
Nasza placówka została umieszczona na liście Ministerstwa
Sprawiedliwości jako szkoła, w której promowane są działania mediacyjne
Szeroko rozwinięte akcje wolontariatu
Co roku szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie Centrum Edukacji
Obywatelskiej, w ramach której organizujemy wybory do samorządu
uczniowskiego
Jesteśmy nr 1 jeśli chodzi o zawody w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Ilość przebadanych osób:
Ankiecie poddano uczniów z dwóch klas I
• Uczniowie: 51
• Nauczyciele: 11
• Rodzice: 32

Co robimy dobrze?
Prawie wszyscy ankietowani (94%)wskazali, że są zadowoleni z poziomu nauki w
szkole, atmosfery panującej w gimnazjum oraz sposobu traktowania przez
nauczycieli.

Nad czym pracujemy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W ankietach za główny problem pojawiający się w szkole wskazano używanie
wulgaryzmów, oraz palenie papierosów.
Promowanie zdrowego stylu życia
Obchody w szkole ogólnoświatowych dni dotyczących uzależnień
Prelekcje specjalistów z dziedziny uzależnień
Organizacja spektaklu profilaktycznego o tematyce uzależnień
Zminimalizowanie używania niewłaściwego słownictwa przez uczniów
Lekcje ,,savoir – vivru”
Konsekwentne i systematyczne reagowanie na każdy przejaw agresji słownej
Godziny wychowawcze poświęcone dobremu zachowaniu
Nad ubogaceniem zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do zainteresowań uczniów.

Rekomendacje dla Falochronu
•
•
•
•
•
•
•
•

Podniesienie własnych kompetencji zawodowych, możliwość dzielenia się
z nauczycielami zdobytymi wiadomościami. Zyskaliśmy narzędzie
diagnostyczne jeśli chodzi o ankiety
Poprawa efektywności wychowawczej w szkole
Dążenie do zlikwidowania niewłaściwych wzorców postępowania
uczniów
Planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na ucznia, jego
środowisko w celu przygotowania uczniów do zdrowego stylu życia
Doskonalenie procesu dydaktycznego i wychowawczego
Eliminowanie agresywnych zachowań uczniów(AGRESJA SŁOWNA)j
Poprawa relacji między uczniami w szkole
Stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń

Falochron dla Gimnazjum nr. 13
im. Jana III Sobieskiego w Rybniku
„Razem przeciwko sztormom i
burzom życia szkolnego.”

