Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.
Zadania
Zapobieganie agresji
i przemocy.

Sposób realizacji
• Ustalenie regulaminu klasowego i norm
postępowania zapobiegających przemocy w
klasie.
- Upowszechnianie wiedzy i doskonalenie
umiejętności wychowawczych nauczycieli
i rodziców;
- Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole
poprzez poprawę relacji interpersonalnych
i klimatu społecznego w szkole;
- Rozwijanie umiejętności i radzenia sobie
z własną i cudzą agresją poprzez zajęcia zespołowe
i indywidualnie;
- Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z
emocjami, stresem i zagrożeniami poprzez
realizację programów profilaktycznych,
wyświetlanie filmów, nagradzanie uczniów za
rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności;
- Zajęcia wychowawcze na temat radzenia sobie w
sytuacjach trudnych;
- Stała współpraca z Policją, Strażą Miejską, Poradnią
Psychologiczno — Pedagogiczną, psychologiem
szkolnym
- Konkurs plastyczny „Świat bez przemocy "
• Organizowanie spotkań indywidualnych i
prelekcji podczas zebrań klasowych na temat
przyczyn i przejawów agresji, przemocy
rówieśniczej;

Odpowiedzialni
Wychowawcy klas

Termin
wrzesień 2013

Pedagog szkolny

w ciągu całego roku
szkolnego

Zespół ds. ewaluacji

Wychowawcy dyżurujący na
przerwach nauczyciele, pedagog
szkolny, dyrektor szkoły

na bieżąco

pedagog szkolny

na bieżąco

Pedagog szkolny

jw.

Nauczyciel plastyki , wychowawcy
świetlicy

marzec 2014

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

w ciągu całego roku
szkolnego

• Pomoc pedagoga w rozwiązywaniu konfliktów,
spraw spornych;
• Diagnoza środowiska uczniowskiego i
rodziców nt. agresji w szkole, środowiska poza
szkolnego;
• Wzmacnianie pozytywnych zachowań i
wskazywanie alternatywnego systemu
wartości i postaw;
• Rozpowszechnianie wśród dzieci poprzez
zajęcia informacyjno – edukacyjne z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci.
- Redukowanie zachowań agresywnych rozmowy indywidualne z uczniami o zaburzonym
zachowaniu i ich rodzicami;
- Organizowanie pomocy pedagogiczno psychologicznej dla uczniów o zachowaniach
dysfunkcyjnych zagrożonych niedostosowaniem
społecznym
• Udostępnienie wychowawcom, rodzicom
możliwości korzystania z biblioteki pedagoga
szkolnego
• Przedstawianie dzieciom i rodzicom form
zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć
proponowanych przez świetlicę TPD, świetlicę
środowiskową

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny, wychowawcy klas
Psycholog szkolny

Pedagog szkolny, wychowawcy klas
Psycholog szkolny

w ciągu całego roku
szkolnego
w ciągu całego roku
szkolnego

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

Pedagog szkolny

w ciągu całego roku
szkolnego

Pedagog szkolny

na bieżąco

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

wrzesień 2013
na bieżąco

Promowanie zdrowego
stylu życia

• Realizacja programów profilaktycznych
- „Nie pal przy mnie proszę „— prezentacja prac
życia plastycznych a szkolnym korytarzu
- „Zawsze razem”
-„Wolność oddechu – Zapobiegaj astmie”
- „Znajdź właściwe rozwiązanie”
-„Trzymaj formę”,
- „Owoce w szkole”
- „Szklanka mleka”
• Konkursy plastyczne „Zagrożenia wokół nas”
• Współpracą ze stacją Sanitarno Epidemiologiczną
• Prelekcje dla rodziców -„ Jak chronić nasze
dziecko przed nałogami”

Koordynator pedagog szkolny
Wychowawca klasy II
Wychowawca klasy I
Wychowawcy klas III
Wychowawcy klas IV - VI

październik –2013
listopad 2013
listopad 2013
grudzień2013

wrzesień –
październik 2013
Nauczyciel plastyki
Higienistka, pedagog szkolny

kwiecień 2014
w ciągu roku

Higienistka szkolna, nauczyciel
przyrody

Pedagog szkolny
• Pogadanki na temat higieny okresu
dojrzewania
• Zajęcia warsztatowe, pogadanki, filmy
wychowawcy klas, nauczyciele
- Wyświetlanie filmów nt. potrzeby zdrowego
odżywiania się, wypoczynku i zaburzeń
chorobowych;
• Prezentacja gazetek o tematyce pro —
zdrowotnej
• Promowanie aktywnych form wypoczynku
- Zajęcia integracyjne podczas wspólnych wyjazdów,
zawodów sportowych, zajęć SKS
Zespół Promocji Zdrowia
• Kontynuacja tygodnia warzywno – owocowego
„Święto jabłka”
• Udział w akcji sprzątanie świata wyjazd na
piknik do Radawy „”

w ciągu całego roku

październik 2013
wrzesień 2013

• Organizacja zajęć „Bądź ostrożny na drodze
poznanie zasad ruchu drogowego i
bezpiecznego poruszania się po drodze.
• Przygotowanie uczniów do egzaminu na Kartę
rowerową.
• Prezentacja materiałów na gazetce ściennejDzień bez papierosa 31X .
• Konkurs plastyczny o tematyce
antynikotynowej.
• Współpraca ze Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w celu pozyskania
materiałów oświatowych
Integrowanie zespołu
klasowego, całej
społeczności szkolnej
i lokalnej

• Ustalenie z klasą kontaktu, który uwzględnia
zasady obowiązujące obie strony uczeń —
nauczyciel.
• Organizacja godzin wychowawczych
poświęconych lepszemu poznaniu, się np.
zajęcia integracyjne.
• Sporządzenie list uczniów wymagających
pomocy Pedagoga ;
-Współpraca z MOPS
-Współpraca z Sądem Rodzinnym Wydział ds.
nieletnich
-Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
• Zapoznanie rodziców z programem
profilaktycznym
• Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji
interpersonalnej w szkole:
- Tolerancja

Nauczyciel techniki

maj 2014

Pedagog szkolny, higienistka

październik 2013

Nauczyciel plastyki, wychowawcy
świetlicy
Pedagog szkolny, higienistka szkolna

w ciągu całego roku

wrzesień 2013
Wychowawcy klas
Wychowawcy klas
październik 2013
Pedagog szkolny

cały rok szkolny

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

wrzesień 2013

Pedagog, wychowawcy klas

w ciągu całego roku
szkolnego

- Mówienie
- Słuchanie
- Konstruktywne rozwiązywanie sporów
- Kreowanie postaw zgodnych z pożądanymi
wartościami, normami, wzorcami osobowymi
• Uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego
człowieka — udział w akcjach charytatywnych
np. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę",
„Wielkanocny dar serca”
• Przybliżenie problemów osób
niepełnosprawnych
- Zajęcia warsztatowe przybliżające problemy dzieci i
dorosłych niepełnosprawnych
• Pedagogizacja
rodziców
nt.:
zagrożeń
płynących z niewłaściwego i nie dozorowanego
przez rodziców
sposobu spędzania czasu
wolnego przez dzieci (niewłaściwe korzystanie
z mediów, niebezpieczeństw związanych z
korzystania z Internetu , używki, toksyczna
grupa rówieśnicza, itp.)
• Zorganizowanie zimowiska szkolnego
• Zabawa karnawałowa dla uczniów z klas 0 III, zaproszenie dzieci z przedszkoli.
• Kontynuowanie tradycji szkolnejzorganizowanie pikniku rodzinnego

SU, wychowawcy świetlicy

na bieżąco

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Wychowawcy klas pedagog szkolny

w ciągu roku

Dyrektor szkoły

styczeń 2014

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

czerwiec 2014

