KALEJDOSKOP
Gazeta dla rodziców
Witamy !
To już piąty rok wydawania szkolnej
gazetki dla rodziców. Zapraszamy do czytania naszych artykułów i mamy nadzieję, że
nadal spotkają się one z Państwa zainteresowaniem.
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„Zero tolerancji dla przemocy”
Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na
ulicy, to obecnie coraz powszechniejsze zjawiska
w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys
wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, frustracja spowodowana ubóstwem, pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami. Dodatkowo agresywne wzorce upowszechniają i promują środki masowego przekazu, które
zamiast piętnować negatywne zachowania, często
je nagłaśniają w poszukiwaniu sensacji.
W dniu 7 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 186/2006 w sprawie
działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach, zobowiązującą Ministra Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodami, do
niezwłocznego podjęcia działań mających na celu
dokonanie przeglądu i oceny szkół i placówek pod
względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz
sprawowania nad nimi prawidłowej opieki, a także
pomocy szkołom i placówkom w wypracowaniu
skutecznych metod współpracy z właściwymi organami w celu eliminowania w nich aktów przemocy i podniesienia poziomu bezpieczeństwa
uczniów.
Program ten nosi nazwę „Zero tolerancji
dla przemocy w szkole”. Ma na celu zaakcentowanie braku zgody ze strony państwa na niepożądane
zjawiska w szkole: na agresję, przemoc fizyczną
i psychiczną, używanie narkotyków i alkoholu,
prześladowanie, itp.
Celem programu jest także przywrócenie właściwych proporcji pomiędzy prawami i obowiązkami
uczniów. Każde prawo stanowione obejmuje, w
odpowiednich proporcjach, z jednej strony uprawnienia, z drugiej zaś zobowiązania. Te proporcje
zostały zarówno w polskim prawie oświatowym,
jak również w praktyce szkolnej poważnie zachwiane.

działywanie na sprawców przemocy,
3) podnoszenie wrażliwości i odpowiedzialności
wszystkich podmiotów szkolnych w odniesieniu
do wszystkich przejawów agresji i przemocy rówieśniczej,
4) poprawę skuteczności działalności wychowawczej i profilaktycznej szkół, w szczególności
w zakresie agresji i przemocy,
5) podniesienie kompetencji dyrektorów szkół,
nauczycieli i pracowników administracyjnych
szkoły w zakresie zapobiegania i interweniowania
w sytuacjach zagrożenia,
6) upowszechnienie narzędzi i metod ochrony bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach,
7) nowelizację obowiązujących aktów prawnych
pod kątem tworzenia warunków
zapobiegających i przeciwdziałających zjawiskom
agresji i przemocy.
Realizacja programu dotyczy różnych obszarów, miedzy innymi szkoły. Zadania, jakie postawiono przed szkołą to: poprawa stanu bezpieczeństwa oraz poprawa jakości działalności wychowawczej i zapobiegawczej poprzez:
 wprowadzenie monitoringu wizyjnego,
 przypomnienie i rekomendowanie istniejących
instrumentów możliwych do wykorzystania wobec
uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zagrożone, np. procedury reagowania
w sytuacjach trudnych
 szkolenie nauczycieli, edukacja prawna rodziców i uczniów,
 informowanie na bieżąco Policji o zdarzeniach
noszących znamiona przestępstwa,

Cele programu będą realizowane przez:
1) systematyczne diagnozowanie zjawiska agresji
i przemocy oraz innych zjawisk patologicznych w
szkołach i placówkach,
2) udzielanie pomocy ofiarom przemocy oraz odStr. 2
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 zapewnienie nauczycielom ochrony przewidzianej w Kodeksie Karnym dla funkcjonariuszy
publicznych,
 zapewnienie klimatu wychowawczego, w którym zasady funkcjonowania są powszechnie znane
i przyjęte do stosowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej, pracownicy szkoły kategorycznie i konsekwentnie stosują te same zasady wobec wszystkich uczniów i w każdej sytuacji,
zachowania pozytywne są promowane i wzmacniane, a niezgodne z przyjętymi zasadami – spowodują poniesienie konsekwencji stosownie do
rangi wykroczenia,
 wzmocnienie roli rodziców w życiu społeczności szkolnej dzięki nowelizacji kompetencji rad
rodziców,
 ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie poprzez stosowanie oprogramowania zabezpieczającego komputery,
 podniesienie poziomu dyscypliny poprzez ujmowanie praw ucznia w kontekście czytelnie określonych obowiązków,

 redukowanie zachowań agresywnych poprzez
stosowanie kontraktów i konsekwencji; nowoczesna profilaktyka proponuje kary zastąpić konsekwencjami. Różnica pomiędzy nimi polega głównie na tym, że konsekwencje są dziecku dobrze
znane (kontrakt) i można przyjąć, że są nieuchronnym skutkiem zachowania niepożądanego.

uregulowanie przepisów wewnątrzszkolnych, np. sposobu usprawiedliwiania nieobecności,

wykorzystania oceny z zachowania jako środek dyscyplinujący,

wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego.
Przed szkołą stoi wiele zadań, jednak bezpieczeństwo to sprawa każdego z nas. Od wrażliwości i
konsekwencji w reagowaniu na przejawy niepożądanych zachowań zależy czy będziemy czuli się
bezpiecznie.
Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych w rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach.

Grupa wsparcia dla Rodziców
w Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach informuje, że na terenie szkoły z inicjatywy pedagoga szkolnego Pani Aleksandry Światowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z ADHD i innymi Dysfunkcjami "Niezwykłe Dzieci", zostaje uruchomiona Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, ZA i innymi zaburzeniami, która swoim zasięgiem obejmie miasto Tychy wraz z okolicą i dotyczyć będzie rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym po późny wiek szkolny.
Udział w grupie wsparcia jest bezpłatny. Spotkania odbywają się w każdą trzecią
środę miesiąca od godziny 17.00. Uczestniczący w grupie rodzice będą mogli wymienić wzajemne doświadczenia w pokonywaniu trudności wychowawczych oraz wziąć udział w treningu skutecznej komunikacji, co wzbogaci ich wiedzę na temat efektywnej współpracy ze
szkołą i pozwoli poznać elementy terapii behawioralno-poznawczej, które będą mogli wykorzystać w codziennym życiu wychowując swoje dziecko.
Najbliższe spotkania odbędą się:
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21 listopada 2007 roku
19 grudnia 2007 roku

Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno, proszę pana.
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Punkt konsultacyjny
Pragniemy poinformować, iż w naszym mieście
w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy
w szkole” rozszerzona i wzbogacona zostanie pomoc
psychologiczno-pedagogiczna poprzez wzmocnienie
i upowszechnienie doradztwa, poradnictwa i konsultacji
psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.
W ramach programu pilotażowego utworzony został
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tychach punkt konsultacyjny na terenie miasta zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy al. Piłsudskiego 21.
Nowoutworzony punkt konsultacyjny ma tworzyć dodatkowe ogniwo kontaktu ze specjalistami. Ma na celu:
a) zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania
przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad,
informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej,

c) umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,
d) wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu
kompetencji wychowawczych i przebudowie
nieprawidłowych relacji rodzic-dziecko, nauczyciel-uczeń,
e) pomoc rodzicom w eliminowaniu sytuacji,
w których brak wsparcia skutkuje generowaniem i kumulacją trudności wychowawczych.
Każdy, kto zwróci się o pomoc do punktu konsultacyjnego będzie mógł skorzystać z porad udzielanych przez
wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów i psychologów pracujących na co dzień w tyskiej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Punkt konsultacyjny czynny będzie w poniedziałki
i piątki w godzinach od 15.00 do 19.00
od 22 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi przy al. Piłsudskiego 21 w Tychach.

RADA RODZICÓW SP 17
Przewodniczący: Anetta Żelazek
Zastępcy: Andrzej Fułek, Artur Lisowski
Skarbnik: Ewa Laskowska
Komisja rewizyjna: Bogusława Popczyk, Piotr Pakuła, Violetta Żmojda
Członkowie: Ewelina Szczołko, Maria Stolorz, Katarzyna Świerczyńska, Roman Dziędzioł, Celina Krajewska, Joanna Bobek-Gil, Arkadiusz Kościański, Jolanta
Balcerzak, Małgorzata Rebizant, Grzegorz Kałamucki
Ciekawe strony dla rodziców:
http://rada-rodzicow.codn.edu.pl/Player.html
http://www.rodzice.codn.edu.pl/rodzice2.php
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- "Powtórzmy tabliczkę mnożenia" mówi ojciec do Jasia - "na pewno
wiesz, że dwa razy dwa jest cztery, a
ile to będzie sześć razy siedem?"
- "Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze przykłady?!"
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