
Sprawozdanie z realizacji zadania 8 ,,Nie jesteś sam” w ramach                                                        
II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczny Uczeń- Bezpieczna Szkoła. 

 
Cel główny: 
 
Rozumienie problemu samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej osób 
znajdujących się w szkole i najbliższym otoczeniu. Rozumienie  potrzeby  pomocy 
osobom samotnym. 
 
 
 
 
Opis realizacji zadań. 
 
1. W  każdej klasie na lekcji z wychowawcą , a także na lekcjach wychowania do życia  w rodzinie w formie 

konserwatoriów, dyskusji podjęty był problem samotności. Uczniowie wypowiadali się na temat przyczyn 

samotności w społeczeństwie, prezentowali dramy mające na celu pokazanie właściwych zachowań, jak 

unikać przykrych sytuacji, jak pomóc innym. 

Uczniowie wchodzili w role osób samotnych , odrzuconych z powodu biedy, sieroctwa choroby.  Mówili o 

swoich odczuciach.  

 

2.  Każda klasa w szkole wykonała plakaty promujące walkę z samotnością. Najciekawsze prace zostały 

ukazane na wystawie szkolnych talentów . 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3. Spotkanie z przedstawicielem MOPS–u na temat  „Promocji walki z samotnością”. 

Dnia 12 kwietnia 2013 r. . Uczniowie sześciu klas  mieli możliwość spotkania się                   z 

przedstawicielem MOPS-u.  Prelegentem była pani pedagog Angelika Trawińska, pracująca w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku. 

Pani Angelika rozwinęła zaproponowany temat spotkania, który w pełni brzmiał: „Nie jesteś sam. Jak 

monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, 

chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub euro sieroctwa, gdzie szukać pomocy”.  

 

 

Etapy spotkania: 

- przedstawienie oferty MOPS w Ciechocinku 

- wyjaśnienie pojęcia „odrzucenie społeczne” 



- wskazanie praktycznych przykładów „odrzucenia społecznego” tj. bieda, uzależnienie rodziców, brak 

higieny osobistej 

- wskazanie na możliwości najbliższego otoczenia /co ja mogę zrobić, aby pomóc/: nie izolować się, 

wesprzeć, zainteresować się, porozmawiać z pedagogiem, wychowawcą, rodzicami; szukać pomocy i nie 

poddawać się. 

Pani Angelika Trawińska przygotowała i rozdała uczniom informacje z Powiatu Aleksandrowskiego, gdzie 

szukać pomocy w momencie chęci rozmowy z osobami kompetentnymi . Zachęcała do korzystania z jej 

pomocy w MOPS w Ciechocinku.  

 Uczniowie brali aktywny udział w spotkaniu. Wyjaśniali czym jest samotność, jak pomóc, co robić. 

Opowiadali również o własnych przeżyciach i doświadczeniach w chwilach poczucia osamotnienia. Dialog 

uczniów z profesjonalnie przygotowaną p. Angeliką przebiegał dynamicznie, a spotkanie cieszyło się 

wielkim zainteresowaniem. Uczniowie słuchając ciekawych odpowiedzi i przykładów z życia niechętnie 

opuszczali salę spotkania.      

     

                                                                                s. Joanna Kierbiec, Ewa Rogozińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


