Załącznik do programu wychowawczego szkoły

Program profilaktyki w zakresie wychowania dzieci i młodzieży
w Szkole Podstawowej im. ks. Krakowskiego w Handzlówce
w roku szkolnym 2014/2015
I.

Wstęp do programu.

W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom
zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży istnieje konieczność
kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkoły.
Program profilaktyki w Szkole Podstawowej w Handzlówce powstał
w wyniku:
 diagnozy środowiska lokalnego
 wywiadów z uczniami i rodzicami
 bieżących obserwacji czynionych przez nauczycieli
Uzyskane w ten sposób dane pozwalają określić stan zagrożenia uczniów
w szkole i poza nią.
Stwierdzono:
 przypadki nieprzestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po
drogach;
 nieprzestrzeganie regulaminu klasopracowni i sali gimnastycznej;
 brak znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
w zakresie podstawowym;
 brak umiejętności rozpoznawania swoich emocji i panowania nad
nimi;
 brak umiejętności rozwiązywania problemów na drodze dialogu
i kompromisu;
 zaniedbania w zakresie przestrzegania zasad zdrowego trybu życia:
praca umysłowa, nawyki żywieniowe, higiena osobista, wypoczynek.

zaniedbania wychowawcze oraz zagrożenia złym przykładem ze
strony najbliższej rodziny
Nie stwierdzono:
 palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków
 przypadków wagarowania

II.

Szczegółowe cele programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profilaktyka dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły.
Profilaktyka w zakresie bezpiecznych warunków nauki.
Profilaktyka uzależnień.
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Profilaktyka przeciwdziałająca zaniedbaniom rodzinnym
Profilaktyka z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu.

III. Plan działań profilaktycznych:
Lp

Zadania
1. Profilaktyka
dotycząca
bezpiecznej drogi
do szkoły.

Forma realizacji
Tematyczne pogadanki
i rozmowy na godzinach
wychowawczych, zajęciach
zintegrowanych i innych
przedmiotach.
Organizowanie spotkań z
funkcjonariuszem policji .

Odpowiedzialni

Termin

wychowawcy klas
wszyscy
nauczyciele

IX
cały rok

wychowawcy klas
I-III

IX-X

Udział w konkursach o ruchu wychowawcy klas
w miarę
drogowym organizowanych na
możliwości
terenie gminy i kraju.
przez cały
rok
Udział w eliminacjach
Halina Sobek
kwiecień –
Ogólnopolskiego Konkursu
czerwiec
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym.
Praktyczne zapoznanie
2. Profilaktyka
uczniów klasy I z obiektem
w zakresie
szkolnym.
bezpiecznych
warunków nauki.

wychowawca kl. I

3 – 4 IX

Przypomnienie zasad
bezpiecznego przebywania w
szkole i jej otoczeniu.

dyrektor,
wychowawcy klas

Opiekunowie klasopracowni
zapoznają z regulaminami
przebywania w
poszczególnych
pomieszczeniach.

opiekunowie
klasopracowni

Zapoznanie z zasadami
bezpiecznego użytkowania
sprzętu elektrycznego.

nauczyciel
techniki

Zapoznanie uczniów z
procedurami postępowania w
przypadku zagrożeń np.
pożarem, powodzi.

wychowawcy klas

Przeprowadzenie raz w roku
Maciej Kusiak
próbnych alarmów z ewakuacją
uczniów ze szkoły.

3. Profilaktyka
uzależnień.

Przeprowadzenie
podstawowego szkolenia w
zakresie udzielania pierwszej
pomocy.

higienistka
szkolna,
nauczyciel
techniki

Zapoznanie uczniów ze
szkodliwością stosowania
używek i leków.

higienistka,
wychowawcy klas

IX
cały rok

IX

cały rok

X

X

X-XI

X

4. Profilaktyka
agresji i
przemocy
w szkole.

Zapoznanie uczniów
z problematyką uzależnień od
komputera i internetu.

wychowawcy klas

cały rok

Udział w akcjach
profilaktycznych
organizowanych przez
instytucje zewnętrzne.

wszyscy
nauczyciele

Udział w spektaklach
profilaktycznych.

dyrektor

Nabywanie umiejętności
rozpoznawania swoich emocji
i panowania nad nimi.

wychowawcy klas
oraz świetlicy

cały rok

Spotkania z psychologiem,
pedagogiem.

dyrektor

w miarę
potrzeb

Udział w spektaklach
edukacyjnych.

dyrektor

2 razy do
roku

cały rok
(zgodnie z
propozycja
mi)
XI

Przeprowadzenie zajęć na
wychowawcy klas I półrocze
temat właściwego traktowania oraz świetlicy
innych ludzi, budowania więzi
z innymi, pomagania
i współdziałania.
Zajęcia edukacyjne na temat
wychowawcy klas na bieżąco
„Jak pomagać i jak się bronić?”

Wdrażanie do kulturalnego
udziału w imprezach
sportowych.

Maciej Kusiak

cały rok

Stwarzanie okazji do
odnoszenia przez dzieci
mniejszych lub większych
sukcesów jako formy
minimalizowania przyczyn
agresji.

wszyscy
nauczyciele

cały rok

Skuteczny dyżur podczas
nauczyciele
przerw. Podejmowanie
dyżurujący
interwencji przez nauczycieli
pełniących dyżur w sytuacjach
konfliktowych między
uczniami.

cały rok

Przestrzeganie zasad
kulturalnego zachowania na
terenie szkoły.

cały rok

Apele połączone z
pogadankami na temat
bezpiecznego i kulturalnego
zachowania.
5. Propagowanie
zdrowego stylu
życia.

nauczyciele,
wychowawcy
świetlicy
dyrektor

cały rok

Zapoznanie z zasadami higieny wszyscy
pracy umysłowej i
nauczyciele
zagrożeniami wynikającymi
z ich nieprzestrzegania.

cały rok

Zapoznanie z zasadami
zdrowego odżywiania się i
skutki nieprzestrzegania ich.

cały rok

higienistka
wszyscy
nauczyciele

Poznanie zasad dotyczących
higieny osobistej.

higienistka
wszyscy
nauczyciele

Rola i znaczenie czynnego
wypoczynku.

wszyscy
nauczyciele

XI
cały rok

cały rok

Poznanie zasad i roli higieny
jamy ustnej.

higienistka
IX
wszyscy
cały rok
nauczyciele
Program edukacyjny dla klas I- wychowawcy klas
cały rok
III pt. „Zawsze razem”, którego
I-III
głównym celem jest
promowanie i kształtowanie
wśród dzieci właściwych
postaw i zachowań wobec
słabszych i chorych.
Udział w przedstawieniach
dyrektor,
zgodnie z
6. Profilaktyka
wychowawcy klas propozycjaprzeciwdziałająca profilaktycznych
mi
zaniedbaniom
rodzinnym.
Objęcie pomocą
nauczyciele I-IV
psychologiczno- pedagogiczną
dzieci zaniedbanych
wychowawczo.

cały rok

Przeprowadzenie zajęć
wychowawcy,
uświadamiających jak ważna
wychowawcy
jest kultura osobista każdego
świetlicy
człowieka. Używanie zwrotów
grzecznościowych: proszę,
dziękuję, przepraszam.

I półrocze

7. Profilaktyka z
zakresu
bezpiecznego
korzystania z
internetu.

IV.

Eliminowanie postaw braku
wszyscy
tolerancji wobec innych.
nauczyciele
Uczenie się pozytywnego
postrzegania innych.
Uświadamianie, że słowem też
można zranić.

cały rok

Pogadanki na temat zagrożeń
wynikających z korzystania z
internetu, uświadamiające to,
czego należy w sieci unikać
oraz jak bezpiecznie i
efektywnie z niego korzystać

wychowawcy
klas, nauczyciel
informatyki

cały rok

Szkolenie dla rodziców
i dzieci na temat zagrożeń ze
strony internetu.

dyrektor

do
uzgodnienia

Przewidywane efekty działań związanych z realizacją programu
profilaktycznego:

Uczniowie:
1. Przestrzegają zasad i norm przyjętych w szkole.
2. Bezpiecznie poruszają się po drogach.
3. Świadomie eliminują agresywne zachowania w środowisku szkolnym
i poza nim.
4. Troszczą się o bezpieczeństwo własne i innych.
5. Znają i stosują zasady zdrowego stylu życia.
6. Potrafią bezpiecznie, pożytecznie i twórczo organizować czas wolny.

7. Potrafią dokonywać właściwych wyborów w sytuacjach
problematycznych, są asertywni.
8. Potrafią w kulturalny sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe.
9. Znają i stosują zasady fair play podczas rywalizacji.
10. Wiedzą jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Zaktualizowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 23.09.2014r.
Program uzgodniono z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

