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Projekt  

profilaktyczny 

dotyczący  

tolerancji 
 

 

 

1. Miejsce realizacji :  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach 

2. Tytuł projektu:   

„Prawo, przyjaźń, tolerancja” 

3. Cele projektu: 

-rozwijanie zachowań prospołecznych  

-wyrabianie zdolności łatwego wchodzenia w kontakty z innymi ludźmi,  

 w tym z osobami niepełnosprawnymi, osobami innej narodowości, innego 

wyznania  

-uwrażliwienie na doznania i przeżycia innych  

-poznanie swoich reakcji w różnych sytuacjach  
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-dostrzeganie i akceptacja różnic między ludźmi  

-ośmielanie uczniów i zwiększanie ich otwartości 

-wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych 

-uświadomienie przyczyn oraz konsekwencji zachowań aspołecznych 

-kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości 

-kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych 

-rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się  

-ukazywanie niepowodzenia nie jako źródła stresu, ale jako doświadczenia na 

drodze rozwiązywania problemów i pokonywania trudności  

-doskonalenie umiejętności porozumiewania się, komunikowania, wyrażania i 

nazywania własnych uczuć, myśli, przekonań 

-dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz 

procedur postępowania w przypadku łamania zasad. 

-wyposażenie ucznia w wiedzę na temat kulturalnego zachowania się w 

różnych sytuacjach  

-wyrabianie szacunku dla siebie i innych  

4. Osoby pracujące przy realizacji projektu: 

- Marta Szmich - pedagog szkolny- koordynator projektu 

- Marta Borkowska- psycholog szkolny 

- Anna Chędzelewska-Rzecznik Praw Ucznia 

- wychowawcy klas I-VI 

 5.  Adresaci projektu: uczniowie klas I-VI 

 6. Termin realizacji: październik 2016 –czerwiec 2017    

 7. Działania w ramach projektu:  

-zajęcia warsztatowe w klasach prowadzone przez pedagoga i psychologa 

szkolnego  

-spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych 

-zajęcia warsztatowe prowadzone dla rodziców przez psychologa z Ośrodka 

Edukacyjno-Psychologicznego   

-organizacja „Międzynarodowego Tygodnia Tolerancji” 

-organizacja „Dnia bez przemocy i praw dziecka” 

-udział w programie profilaktycznym „Bezpieczny Puchatek”  

-wykonanie przez uczniów klas I-VI tablic informacyjnych w klasach na 

temat „Posłuchaj kolego-toleruj każdego”” 

 

 

 



3 
 

8. Harmonogram działań: 

 

Lp. Zaplanowane 

zadania 

Sposoby 

realizacji 

Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1 Warsztaty 

profilaktyczne dla 

uczniów 

Zajęcia 

przeprowadzone 

w klasach I-VI  

Październik klasa I 

Listopad Klasa II 

a i IIb 

Grudzień klasa 

IIIa i IIIb 

Styczeń klasa IV 

Luty klasa V 

Marzec klasa VI 

Pedagog szkolny 

 

2 Warsztaty 

profilaktyczne dla 

uczniów 

Zajęcia 

przeprowadzone 

w klasach I-VI 

Październik klasa I 

Listopad Klasa II 

a i IIb 

Grudzień klasa 

IIIa i IIIb 

Styczeń klasa IV 

Luty klasa V 

Marzec klasa VI 

Psycholog szkolny 

3 Spotkanie 

edukacyjne dla 

rodziców i 

nauczycieli  

Zajęcia 

przeprowadzone 

dla rodziców i 

nauczycieli przez 

funkcjonariuszy 

Policji   

Grudzień 2016 Pedagog szkolny 

4 Warsztaty 

profilaktyczne dla 

rodziców i uczniów 

Zajęcia 

przeprowadzone 

przez psychologa 

z Ośrodka 

Psychologiczno 

Edukacyjnego 

Marzec 2017 Pedagog szkolny 

5 Spotkanie 

profilaktyczne z 

uczniami 

Spotkanie z 

Dobromirem 

„Mak” 

Makowskim  

 Pedagog szkolny 

6 Rada szkoleniowa Szkolenie 

przeprowadzone 

przez pedagoga 

szkolnego na 

temat zasad 

postępowania w 

przypadku 

zagrożenia 

terrorystycznego 

i procedur 

postępowania w 

sytuacjach 

zagrożenia dzieci 

Grudzień 2016 Pedagog szkolny 
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i młodzieży  

7 Zajęcia 

socjoterapeutyczne  

Zajęcia 

przeprowadzone 

dla wybranych 

uczniów 

Cały rok szkolny p. Aneta Pecyna 

8  Organizacja 

„Międzynarodowego 

Tygodnia Tolerancji” 

pod hasłem 

„Posłuchaj kolego-

toleruj każdego „ 

1. W ramach 

tygodnia 

tolerancji 

uczniowie 

ubierają się w 

poszczególne 

kolory: 

Poniedziałek- 

Dzień Nadziei 

zielony 

Wtorek-Dzień 

Szacunku 

biały 

Środa-Dzień 

Przyjaźni 

niebieski 

Czwartek-Dzień 

Miłości 

czerwony 

Piątek- Dzień 

Dziwnego 

Wyglądu 

2. Stworzenie 

Wielkiej Księgi 

Tolerancji  

Klasa I, II i III 

Ilustracje do 

bajek z różnych 

stron świata  

Klasa IV 

Bajka o tolerancji 

Klasa V 

Wierszyki na 

temat tolerancji 

Klasa VI 

Odpowiedź na 

pytanie czym jest 

dla mnie 

tolerancja? 

3.Przygotowanie 

„Tęczy 

tolerancji” każda 

klasa 

przygotowuje 

jeden kolor tęczy 

14-18 Listopad 

2016 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Rzecznik Praw 

Dziecka 
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(koloruje kartki 

A4 na 

przydzielony 

kolor)  

I-fioletowy 

IIa-zielony 

IIb- 

pomarańczowy 

IIIa-granatowy 

IIIb -żółty 

IV-żółty 

V-niebieski 

VI-czerwony 

Podsumowanie- 

zaprezentowanie 

strojów przez 

każdą klasę, 

prezentacja 

Wielkiej Księgi 

Tolerancji, 

prezentacja tęczy 

  

9 Udział w programie 

profilaktycznym 

„Bezpieczny 

Puchatek” 

Zajęcia 

przeprowadzone 

w klasie I 

   Listopad 2016 p. Marta Stasiak 

10 Tablice informacyjne 

na temat „Posłuchaj 

kolego-toleruj 

każdego” 

Wykonanie  

plakatu przez 

klasy I-VI 

obrazującego 

wybrane przez 

siebie hasło na 

temat tolerancji 

na 14 Listopad 

2016 

Wychowawcy klas 

I-VI 

11 Organizacja „Dnia 

bez przemocy i praw 

dziecka” 

Spotkanie z 

funkcjonariuszem 

Policji, 

przedstawienie 

profilaktyczne , 

recytacja wiersza, 

okrzyk i 

puszczanie 

balonów na znak 

pożegnania z 

agresją. 

Marzec 2017 Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Rzecznik Praw 

Dziecka 

 

 

              


