Lp.
1

Zrealizowane zadania

2

Dbanie o sprawność monitoringu wewnątrz budynku
szkoły i w jej pobliżu- naprawa kamery zewnętrznej.

Grudzień 2015 r.

3

Naprawa podłóg w łazienkach i na korytarzu.
Zabezpieczenie ściany w bibliotece gimnazjum.

Grudzień 2015 r.
Styczeń 2016 r.

4

Ponowienie starań o wyznaczenie przejścia dla
pieszych, postawienie znaku ograniczenia prędkości
lub znaku uwaga szkoła (dzieci) przed budynkiem
gimnazjum.

Marzec 2016 r

5

Udział w próbnych ewakuacjach szkoły.

10 listopada 2015 r.

6

Dopracowywanie planu rozmieszczenia nauczycieli
podczas dyżurów ze szczególnym uwzględnieniem
miejsc o dużym nasileniu liczby uczniów.
Dostosowujemy organizację dyżurów do planu
nauczania.

Na bieżąco

7

Prowadzono apele porządkowe, na których były
przekazywane uczniom informacje wpływające na
ich bezpieczeństwo.

8

Wprowadzano zmiany wynikające z uwag
pokontrolnych- zabezpieczanie kaloryferów.

2 września 2015 r.
9 listopada 2015 r.
25 lutego 2016 r.
6 kwietnia 2016
Marzec 2016 r,

9

Analizowane są informacje przekazywanych do
skrzynki zaufania.

Na bieżąco

10

Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów:

II b- 16 i 23 lutego 2016 r.

Rozbudowa monitoringu wewnętrznego obiektu
szkolnego.

Termin realizacji
Marzec 2016 r.

- pogadanki w ramach zajęć z wychowawcą,

11

Realizacja programów i projektów profilaktycznych
-„CUDER”

30 listopada 2015 r.

-„Trzymaj formę”,

Kwiecień 2016 r.

„Teatr profilaktyczny „W krainie bajtów”

8 luty 2016 r.

12

Udział konkursach związanych z bezpieczeństwem:
Konkurs plastyczny;

13

„Bezpieczna droga do szkoły-przez pasy do klasy” ,

6 listopada 2015 r.

„Torowisko to nie boisko”

23 marca 2016 r.

Zorganizowanie spotkania dzieci i młodzieży
z policją na temat:

14

15

„Odpowiedzialności karnej nieletnich”,

9 października 2015r-w
gimnazjum, 28 kwietnia w SP

„ Zagrożenia w sieci”

28 kwietnia2016 r. w SP

Spotkania z policją w sytuacji pojawiających się
niepożądanych zachowań uczniów – rozmowy
dyscyplinujące.

16marca 2016 r.
28 kwietnia 2016 r.

Udział w zajęciach edukacyjnych
„Lawinowe ABC”.

23 marca 2016 r.

16

Zajęcia dotyczące pierwszej pomocy
przedmedycznej.

IIa-28 kwietnia 2016 r.

17

Udział gimnazjalistów w eliminacjach powiatowych
XXXIX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej:

18

„Młodzież zapobiega pożarom”.

30 marca 2016 r.

III miejsce dla Julii Hamrol z klasy IIIa gimnazjum
Udział w eliminacjach powiatowych XXXIX
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym.

23 kwietnia 2016 r.

V miejsce dla drużyny gimnazjum.

VII miejsce indywidualnie dla Mateusza Budz z
klasy Ia

19

20

Prowadzenie pogadanek na wywiadówkach na temat
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zagrożeń dla
młodego człowieka:

19 listopada 2015 r.

-Spotkania z pracownikami PPP „Jak zapobiegać
zagrożeniom u młodzieży?”
Nauczyciele brali udział w radach szkoleniowych:
„Dziecko nadpobudliwe w klasie szkolnej. Objawy
nadpobudliwości. Strategie radzenia sobie z
objawami.”,

21 października 2015 r.

Nauczyciele i rodzice brali udział w szkoleniu

21

„Profilaktyka zintegrowana uzależnień
behawioralnych.”

30 listopada 2015 r.

Uczniowie biorą udział w:

Na bieżąco

a) zajęciach rozwijające i wyrównawcze z
poszczególnych przedmiotów
b) zajęciach korekcyjno –kompensacyjnych,
c) zajęciach logopedycznych.,
d) zajęciach sportowych ( w Klubie Sportowym
Hetman, w ramach zajęć z ministrantami)
e) zajęciach w ramach świetlicy profilaktycznej
f) zajęciach w ramach zespołu regionalnego
Zawaternik
g) zajęciach tanecznych-Akademia Tańca
,,SPRING TATRY CUP 2016'' w Poroninie
I miejsce w kategorii KIDS 2 Alicja Rychtarczyk - Krystyna
Pańszczyk
II miejsce w kategorii KIDS 1 Alicja Rychtarczyk - Krystyna

2 kwietnia 2016 r.

Pańszczyk
I miejsce w kategorii KIDS 2 Izabela Bukowska - Zuzanna Bieniek

Tatry Cup Dance Festival 2016,
I miejsce w kategorii Kids 2 Alicja Rychtarczyk i Krystyna
Pańszczyk

21 kwietnia 2016r

II miejsce w kategorii Kids 2 Izabela Bukowska i Julia
Brzyzek
III miejsce w kategorii Kids 2 Anita Topór i Łukasz Jurzec

-projekt „Pierwsze pływanie”.

22

jesień 2015r.

Uczniowie brali udział:
a) w wycieczkach szkolnych do:
-Nowego Targu i Niedzicy kl. Ia

23 października 2015 r.

-Nowego Targu klasy IV-VI,

19 lutego 2016 r.

-Rabki (historycy),

16 marca 2016r.

- Niedzicy -Spiska Kraina, klasa Ib

25 kwietnia

b) w zawodach sportowych:
- piłkarki gimnazjum II Runda Eliminacyjna Turnieju
COCA COLA CUP 2016.

27 kwietnia 2016 r.

Leśnica - Piekielnik 3 : 0
Leśnica - Budzów 7 : 0
Leśnica - Tenczyn 6 : 1

- etap eliminacji turnieju Coca Cola Cup chłopców
w Maniowach,

- 1 RUNDA ELIMINACYJNA Coca Cola Cup
dziewcząt w Maniowach.

22 marca 2016 .

16 marca 2016 r.

- XIII Zimowej Spartakiady Dzieci i Młodzieży
Gminy Bukowina Tatrzańska (snowboard i narty)

9 marca 2016 r.

- łyżwiarstwo szybkie -Białka T.
- Gminne Zawody Tenisa Stołowego-Bukowina T.

3 marca 2016 r.

-Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu
Tatrzańskiego- Biały Dunajec

12 lutego 2016 r.

7 grudnia 2015 r.

c) w programie TPN „Bliżej Tatr”.
- Ptaki wokół nas – skrzydlaci przyjaciele, klasy I SP
-"Kultura i natura". klasa V

23,24 lutego 2016 r.
27 kwietnia 2016 r.

Udział w akcjach wolontariackich:
Szlachetna Paczka

12 grudnia 2015 r.

Góra grosza-XVI edycja

23.11.2015r– 4. 12.2015 r.

Dzieło pomocy św. Ojca Pio

Grudzień 2015 r.

Organizacja spotkań z ciekawymi
ludźmi: p. Celina Sordyl- emerytowana nauczycielka 11 kwietnia 2016 r.
Zespołu Szkół w Leśnicy
Prowadzenie zakładki na stronie internetowej szkoły Na bieżąco
na temat osiągnięć uczniów naszej szkoły:
„Uczniowie z pasjami”
Współudział rodziców w organizowaniu akcjizabawa karnawałowa

Styczeń 2016 r.

Organizacja wspólnych imprez:
-sparingi ze szkołami partnerskim.
gościmy w naszej szkole uczniów Gimnazjum nr 24
w Olsztynie wraz z trenerem Panem Łukaszem
Muszyńskim. Są to uczniowie trenujący
koszykówkę.

3 luty 2016 r.

