Plan profilaktyki na rok szkolny 2009/2010
OBSZAR
DZIAŁANIA
Profilaktyka
wychowawcza

ZADANIA

Zapobieganie
przemocy i agresji
oraz niedostosowaniu
społecznemu i
demoralizacji
oraz nauka
umiejętności
Ŝyciowych.

FORMY REALIZACJI

OSOBY
REALIZUJĄCE

Zapoznanie nowych uczniów z Kodeksem szkoły bez
przemocy.
Nauka umiejętności społecznych radzenia sobie z
negatywnymi emocjami
-Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące asertywności
-Zajęcia radzenia sobie ze stresem.
-Zajęcia warsztatowe-„Jak radzić sobie z agresją?”
- Uczenie tolerancji – „Inny nie znaczy gorszy.”
-Indywidualne rozmowy ze sprawcami i ofiarami przemocy
oraz ich rodzicami

Nauczyciele
wychowawcy,
Pedagog,
Psycholog
szkolny

Zacieśnianie więzi w grupie
-Zajęcia integracyjne w formie zabaw interakcyjnych w
klasach IV i I gimnazjum.
-Wycieczki, imprezy klasowe.

Pedagog,
psycholog

Dzień Bezpiecznego Internetu – warsztaty „Stop
cyberprzemocy” w I klasach gimnazjum

Pani Agnieszka
Borek

Wychowawcy

Działania wychowawców dostosowane do potrzeb zespołu
klasowego.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem
Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i
nauczycieli:
-„Akademia dla rodziców”

Pani Beata
Jańczak

- prelekcja „Jak przygotować dziecko do roli ucznia?”
-Konsultacje indywidualne

Psycholog
szkolny

Przeciwdziałanie wagarom oraz ograniczenie nieobecności i
spóźnień:
-Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO oraz
Wewnątrzszkolnym Trybem Usprawiedliwiania.
-Współpraca z rodzicami – konsekwencje wobec uczniów
wagarujących

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Bezpieczeństwo Zapoznanie z
uczniów
zasadami
Zapoznanie uczniów z regulaminami szkolnymi
bezpiecznego
-Ustalanie klasowego regulaminu – zasady postępowania,
zachowania w
róŜnych sytuacjach w nagrody, kary
szkole i poza szkołą.
Nauka bezpiecznego poruszania się na ulicy:
-Karta rowerowa dla klas IV

Realizacja programów w klasach I – III SP:
-„Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”
- „Na wszelki wypadek” bezpieczeństwo w ruchu drogowym
- „Odnaleźć Zgubka”
- „Ratujemy i uczymy ratować”

Wychowawcy

Policja

Wychowawcy
Kształtowanie krytycznego stosunku do mediów:
-Uczenie bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego i pedagog
Wychowawcy
internetu
-Umiejętność selekcji programów telewizyjnych i filmów
Zapoznanie uczniów z prawem karnym dotyczącym
odpowiedzialności nieletnich:
Prelekcje „Nastolatek w konflikcie z prawem”

Policjant
prewencji

Zwiększanie
szans
edukacyjnych
uczniów

Pomoc
psychologiczno
pedagogiczna dla
uczniów zdolnych
oraz uczniów
mających trudności i
wyrównywanie
zaniedbań
środowiskowych.

System pomocy uczniom z dysleksją:
-rozpoznanie trudności
-diagnoza specjalistyczna
-organizacja pomocy.

Psycholog
pedagog,
nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy.

Badania przesiewowe programem „Widzę” i „Słyszę” oraz
badania funkcji percepcyjno motorycznych w klasach I

Psycholog,
pedagog PPP Nr1

Organizacja zajęć:
-zajęcia wyrównawcze
-terapia pedagogiczna klasy I – III i I gimnazjum
-zajęcia logopedyczne dla klas I – III
-gimnastyka korekcyjna
-zajęcia opiekuńcze – dodatkowa świetlica dla sześciolatków.
Realizacja przedmiotowych programów autorskich dla
uczniów zdolnych.

Profilaktyka
uzaleŜnień i
zdrowie
psychospołecze

Przeciwdziałanie
uzaleŜnieniom :
alkohol, nikotyna,
narkotyki

Edukacja zdrowotna – realizacja Szkolnego Programu
Prozdrowotnego „Zdrowy styl Ŝycia”
-Wzmacnianie czynników chroniących głównie:
-współpraca z rodzicami, pomoc w budowaniu silnej więzi
emocjonalnej z dziećmi, akcja „Kocham - mam czas”
-Zebrania z rodzicami, prelekcje, rozmowy indywidualne
Podejmowanie tematu uzaleŜnień w ramach zajęć
dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele
wychowawcy
Pedagog
Psycholog
szkolny

Nauczyciele
przedmiotu

Dostarczanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości Psycholog,
pedagog
środków psychoaktywnych – zajęcia z psychologiem,
pedagogiem.
Prelekcja lekarza toksykologa
Uczenie alternatywnego sposobu spędzania czasu
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