SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016/2017
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomaniiwprowadzono do programu zmiany.
LP

TREŚCI PROGRAMU FORMY REALIZACJI

1.

Zachowanie
bezpieczeństwa w
drodze do szkoły i ze
szkoły

2.

Konstruktywne
rozwiązywanie
problemów i konfliktów

GRUPA
WIEKOW
A
Kl. I-VI
Przedszkole

ODPOWIED TERMINY
ZIALNY

-Spotkanie z policjantem nt
”Bezpieczeństwo na drodze”
-Omówienie zasad zachowania się w
ruchu drogowym, inscenizowanie
niebezpiecznych sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu i
życiu, sposoby ich unikania.
-Zabawy promujące wiedzę o ruchu Kl. I-VI
drogowym.

Dyrektor
Nauczyciele

W ciągu roku

p.J. Gorączko

Listopad

-Podnoszenie kultury osobistej
ucznia, dobrego zachowania się w
szkole i poza nią
-używanie zwrotów

Wychowawcy W ciągu całego
i nauczyciele roku

Kl. I- VI
przedszkole

Wychowawcy Styczeń przed
i nauczyciele okresem ferii
zimowych

3.

4.

Zachęcanie do
aktywnego spędzania
czasu wolnego

,, Cała Polska czyta
dzieciom”
- rodzice
- starsi uczniowie
- nauczyciele
Zapobieganie
uzależnieniom.

grzecznościowych
-rozmowy i dyskusje na lekcjach
wychowawczych nt. sposobów
rozwiązywania konfliktów między
uczniami
-praca w grupach na lekcjach,
zespołowe uczenie się, pomoc
koleżeńska
-kształtowanie postaw
prospołecznych poprzez akcje
charytatywne(zbiórka nakrętek z
plastiku).
- Poznanie zainteresowań
uczniów(koła zainteresowań,
organizacja konkursów)
rozwijanie czytelnictwa, stały
kontakt z biblioteką
-piesza wycieczka do Lanckorony,
-wyjazdy do kina, teatru, imprezy
szkolne i klasowe

-Pogadanki podczas godzin z
wychowawcą oraz pedagogiem
szkolnym, zaproszonymi

Kl. I- VI
przedszkole

Wychowawcy W ciągu całego
roku

Kl. I-VI

Wychowawcy

Kl. I-VI
przedszkole

Wychowawcy W ciągu całego
roku

Kl. I- VI

Nauczyciele
Wrzesień
prowadzący
kółka
zainteresowań

Kl. I-VI

Nauczyciele

przedszkole

Nauczyciele
p-la

Nauczyciele
Kl. IV-VI

Wrzesień
w ciągu roku

Cały rok

Zapobieganie
zachowaniom
problemowym dzieciom
i młodzieży:
- kształtowanie
umiejętności ucznia w
zakresie bezpiecznego
funkcjonowania w

specjalistami;
Kl. IV-VI
-rozpowszechnianie wśród uczniów
materiałów informacyjnych
dotyczących zagrożeń(ulotki, gazetki
ścienne)
-konkurs plastyczny
Kl. IV-VI
nt przeciwdziałania uzależnieniom.

Nauczyciele
Pedagog
szkolny

- profilaktyka uzależnienia od gier
komputerowych, Internetu
(wzbudzenie u uczniów i rodziców
potrzeby aktywnego spędzania
wolnego czasu np. poprzez wspólne
zajęcia ruchowe dziecka i rodzica,

Nauczyciele
klas I - III

- zachęcenie do zabaw manualnych
w rodzinie – organizacja konkursów
i warsztatów plastycznych dla dzieci
i rodziców w okresie Świąt Bożego
Narodzenia oraz Świąt
Wielkanocnych).

- Opracowanie i upowszechnienie

Kl. I-III

III

Przedszkole, Wychowawcy
Kl. I – VI
Pedagog

Zgodnie z
harmonogramem
imprez
Dyrektor
Nauczyciele Wychowawcy
przedszkola i przedszkola i
wych. kl. I – klas I-VI
VI

5.

6.

środowisku mediów;
- profilaktyka agresji i
przemocy, w tym
cyberprzemocy,

materiałów edukacyjnych
dotyczących zachowań związanych z Pedagog
okresem adolescencji.
szkolny

Promowanie zdrowego
stylu życia
Żywność i żywienie

-Gazetki klasowe
-Spotkanie z pracownikami Służby
Zdrowia
-Organizowanie zajęć sportoworekreacyjnych, konkursy sportowe
-Organizowanie wycieczek,
dyskotek, wyjazdów do kina,
imprezy szkolne:
Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, I
dzień wiosny
-kąciki przyrodnicze
-uczestnictwo w programach:
„Owoce w szkole”„Szklanka mleka”
- udział w projekcie szkolnym
„Odżywiamy się zdrowo”
-Pogadanki na lekcjach
wychowawczych oraz na lekcji
techniki
-Filmy
-Prelekcje

Uświadomienie
zagrożeń:
-w kontaktach z
osobami obcymi
-w czasie obsługi
urządzeń gospodarstwa
domowego i rolnego

Kl. I-VI

KL. I-VI
Kl. I-VI

Nauczyciele
przedszkola
i
wychowawcy
kl. I – VI
Wychowawcy Kwiecień
Nauczyciele
W ciągu roku
wych.
fizycznego
Wychowawcy
klas,

Dyrektor

Kl. I-VI
przedszkole

Nauczyciele
techniki,
wychowawcy
klas

Październik
2016r.
Cały rok

7.
8.

9.

10.

11.

Radzenie sobie ze
stresem i agresją
Pedagogizacja
nauczycieli i uczniów w
zakresie pierwszej
pomocy
przedmedycznej.

-Pogadanki na lekcjach

Kl. I-VI

Wychowawcy W ciągu roku

-ćwiczenia praktyczne dla uczniów i
nauczycieli

nauczyciele

Dyrektor

listopad

Kl. I-VI

Zaproszeni
specjaliści

styczeń 2017 r.

Wyrównywanie szans
edukacyjnych:
- doskonalenie
nauczycieli w zakresie
pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami.
Próba ewakuacji
uczniów
Zespołu Placówek
Oświatowych

-Praca dydaktyczna w oparciu o
opracowane wymagania zgodnie ze
wskazaniami poradni IPET,
- pomoc w analizie opinii/ orzeczeń
PPP

Kl. I-VI

Nauczyciele,
pedagog,
zaproszeni
specjaliści,

W ciągu roku

Próbna ewakuacja

Kl. I-VI
przedszkole

Dyrektor
E.
ZakrzewskaŻywot
J. Gorączko

Kształtowanie postaw.
Wychowanie do
wartości.

Zajęcia organizowane przez
pedagoga szkolnego zgodnie z
potrzebami uczniów.

Kl. I-VI
przedszkole

Pedagog
W ciągu roku
Wychowawcy
klas
psycholog

IX/X

