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Informacja o wykonaniu zadania konkursowego numer  10.   

Zadanie 10 

Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na 

zdrowie i kondycję dziecka, temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja. 

Wykonanie: 

Liczba spotkań: 2 

Liczba uczestników: 48 na pierwszym spotkaniu, na drugim spotkaniu 

Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 10 września 2014 r. psycholog 
PPPP w Rogoźnie pani Ewa Kaiser poprowadziła spotkanie dla rodziców, którego głównym 
tematem było „Niedostosowanie społeczne dziecka, izolacja w grupie, agresja”  Pani psycholog 
zwróciła szczególną uwagę na objawy społecznego niedostosowania, takie jak: lękliwość, 

agresja, lenistwo, ucieczki ,wagary, kłamstwa, itp., a więc formy zaburzenia zachowania. 

Rodzice poznali także przyczyny niedostosowania społecznego oraz nieprawidłowe postawy 

rodzicielskie.  

 



 

Spotkanie z rodzicami „Niedostosowanie społeczne dziecka, izolacja w grupie, 
agresja” 10 września 2014 r. 

                       

Lista obecności – spotkanie z rodzicami 10 września 2014 r. 



 

29 stycznia 2015 r. odbyło się drugie spotkanie z rodzicami, na które została zaproszona 

pracownica Ośrodka Profilaktyki i Uzależnień w Rogoźnie pani Karolina Lorkowska. , która 

przedstawiła rodzicom temat „Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka”. 

Rodzice zostali zapoznani z możliwymi konsekwencjami braku aktywności fizycznej oraz 

nadmiernego korzystania ze środków multimedialnych. Zostały również przypomniane 

zagrożenia jakie niesie ze sobą Internet oraz środki uzależniające.  

 

 



 

 

Rodzice, którzy przybyli na zebrania z dużym zainteresowaniem słuchali porad 

specjalistów. Wywiązała się dyskusja w trakcie, której padały pytania, gdzie należy szukać 

pomocy w sytuacjach trudnych wychowawczo, jak kontrolować dziecko, na co zwracać uwagę, 

jak zachęcić dzieci do aktywności ruchowej oraz wspólnego spędzania wolnego czasu?  
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