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1. IDEA PROGRAMU

Myślą przewodnią Szkolnego Programu Profilaktycznego jest promocja zdrowia wśród
uczniów na poziomie indywidulanym, jak i zbiorowym. Promocja ta to nie tylko
podniesie świadomości zdrowotnej uczniów, krzewienie zdrowego stylu życia i tworzenie
warunków sprzyjających zdrowiu, ale aktywizacja całego środowiska szkolnego w celu
osiągnięcia trwałych zmian zachowań, rozpowszechnienie zachowań prozdrowotnych
oraz wprowadzanie zmian w najbliższym środowisku, które zmniejszyłyby lub
eliminowałyby społeczne i środowiskowe przyczyny zagrożeń.
2. OBSZARY I ZAKRES ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU
Poniższy program ukierunkowany jest na pracę w następujących obszarach:
1. Bezpieczeństwo.
2. Profilaktyka uzależnień.
3. Profilaktyka zdrowotna.
4. Niepowodzenia szkolne.
5. Przeciwdziałanie przemocy.
6. Preorientacja zawodowa.
7. Pomoc materialna uczniowi i rodzinie.
Program przewidziany jest do realizacji w Szkole Podstawowej, Gimnazjum Specjalnym oraz
Szkole Przyspasabiającej do Pracy.

Profilaktyka w naszej szkole koncentruje się na wzmocnieniu czynników chroniących:
– rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
(zainteresowania nauką szkolną, zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
profilaktyka niepowodzeń szkolnych),
– wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów – poszanowanie norm, wartości
i autorytetów (profilaktyka niepożądanych zachowań),
– stworzenie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych
(bezpieczeństwo, przeciwdziałanie przemocy),
– wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczowychowawczych (silne więzi z rodzicami)(pomoc materialna uczniom i ich rodzinom,
współpraca z rodzicami),
– ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego (bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień,
profilaktyka zdrowotna).

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną
w środowisku lokalnym. Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek szkoła nasza
współpracuje z następującymi instytucjami:
a) placówki kulturalno-oświatowe (Teatr „Kurtyna”, Lubuskie Biuro Koncertowe):
– uczestnictwo w spektaklach teatralnych,
– udział w konkursach, programach ogólnopolskich organizowanych przez placówki
kulturalno-oświatowe i MEN,
– uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze profilaktycznym.
b) placówki opiekuńczo-wychowawcze (PPP, PCPR, OPS, itp.):
– pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu, nauce i z problemami
zdrowotnymi,
– udzielanie pomocy rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej,
– organizowanie prelekcji, warsztatów dla uczniów i rodziców prowadzonych przez
psychologów, pedagogów, pielęgniarkę i innych specjalistów.
c) instytucje porządku publicznego i sprawiedliwości (Sąd Rejonowy, kuratorzy sądowi,
Policja, Straż Miejska):
– współpraca z kuratorami (pisanie opinii, udzielanie informacji o uczniach i środowisku
rodzinnym),
– udział uczniów, rodziców w spotkaniach prowadzonych przez Policję, Straż Miejską na
temat przeciwdziałania agresji i przestępczości, bezpieczeństwa, uzależnień,
– kierowanie spraw do Sądu, pisanie opinii,
d) profilaktyka zdrowotna (współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, pielęgniarką
szkolną, przedstawicielami służby zdrowia).
3. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: to Szkoła bezpieczna,
przyjazna uczniowi i jego rodzinie – wspomagająca jego rozwój psychiczny, fizyczny
i duchowy.
CELE SZCZEGÓŁOWE – OPERACYJNE:
– dbałość o zdrowie psychiczne jako podstawa dobrego rozwoju i zachowania,
– reagowanie na wszelkie przejawy zagrożeń: bezpieczeństwa, narkotyki, palenie, zagrożenia
związane z rozwojem cywilizacji, eliminowanie zachowań agresywnych,

– kształtowanie właściwych zachowań uczniów i postaw życiowych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym.
Adresaci działań profilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętności w trakcie trwania
programu:
a) Uczniowie:
- nabywają praktyczne umiejętności umożliwiające znajomość własnych praw,
obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem postaw

asertywnych wynikających z ról

i zadań społecznych, odpowiednie reagowanie w sytuacjach zagrożenia i przymusu,
- uczniowie integrują się, potrafią współdziałać zarówno z rówieśnikami jak i osobami
dorosłymi,
- uczniowie wykształcają postawy i umiejętności sprzyjające ochronie zdrowia fizycznego
i psychicznego (podejmowanie racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu,
paleniem i używaniem środków odurzających),
- uczniowie rozwijają takie umiejętności interpersonalne jak: chronienie siebie
w sytuacjach nacisku grupowego, otwartości, empatii, odreagowania, napięć i budowania
prawidłowych relacji z ludźmi,
- uczniowie są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego
związanymi z procesem dojrzewania i wyborami życiowymi,
- szkoła podnosi świadomość młodzieży na temat praw i obowiązków, skutków łamania
prawa, skutków używania środków odurzających
i podejmowania racjonalnych decyzji
-szkoła propaguje zdrowy styl życia, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego,
zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły
-uczniowie uczą się umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz
stresem
b) Rodzice
Pedagog i psycholog szkolny we współpracy z wychowawcami klas organizują spotkania ze
specjalistami, na których:
- rodzice informowani są na temat: „Skutków łamania prawa przez nieletnich,
odpowiedzialności prawnej rodziców” w ramach spotkań dotyczących poradnictwa dla
rodziców,
– rodzicom przekazywane są rzetelne informacje o uzależnieniach i ich wpływie na organizm
człowieka, o sposobie ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego,

– rodzice poznają możliwości i miejsca pomocy dla osób uzależnionych, z zaburzeniami
psychicznymi, zaburzeniami zachowania i emocji,
– rodzice są wspomagani przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa,
pracowników PPP w procesie wychowania dzieci (spotkania z rodzicami, wywiadówki,
warsztaty).
c) Nauczyciele
– nauczyciel stanowi swój osobisty przykład dla uczniów,
– nauczyciel potrafi postępować w kontaktach z uczniami w taki sposób, aby nie wyzwalać
agresji, natomiast jest mediatorem, negocjatorem w rozwiązywaniu problemów, trudnych
sytuacji na terenie klasy czy szkoły,
– nauczyciel doskonali się,
– nauczyciel zna sposoby interwencji i postępowania w sytuacjach zagrożeń,
– nauczyciel zna swój zespół klasowy.
4. REALIZATORZY PROGRAMU I ICH DZIAŁANIA
Dyrekcja szkoły:
 tworzy warunki dla wdrażania i upowszechniania kultury i świadomości prawnej
wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły,
 podejmuje kroki związane z kontrolą i usuwaniem przyczyn wywołujących
niepowodzenia szkolne i zaburzenia z zachowaniu uczniów,
 zabezpiecza warunki bazowe i organizacyjne dla prowadzenie pracy szkoły w zakresie
profilaktyki,
 współpracuje z instytucjami, które w swej działalności podejmują problemy związane
z ochroną dzieci i młodzieży przed demoralizacją,
 czuwa nad prawidłową realizacją zadań szkoły w zakresie profilaktyki.
Pedagog szkolny:
 prowadzi diagnozę problemu,
 współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną dzieci
i młodzieży przed demoralizacją,
 inicjuje podejmowane na zebraniach rady pedagogicznej i spotkaniach z rodzicami,
tematyki psychologicznej, pedagogicznej i prawnej związanej z problemami
rozwojowymi dzieci i młodzieży,

 czuwa nad rozwijaniem różnych form przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
wśród uczniów.
Psycholog:
 realizuje programy profilaktyczno- wychowawcze,
 współdziała w diagnozowaniu potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli
oraz w diagnozowaniu rzeczywistych problemów występujących na terenie szkoły.
Wychowawca klasy:
 koordynuje klasowy program profilaktyczny,
 organizuje celowe spotkania z rodzicami,
 pozyskuje materiały i środki dydaktyczne do edukacji prozdrowotnej,
 prowadzi

bieżące

rozpoznawanie

uczniów

z

niepowodzeniami

szkolnymi,

zagrożonych demoralizacją i o zaburzonych postawach w zachowaniu.
Pielęgniarka szkolna:
 dostarcza materiały i środki dydaktyczne do edukacji prozdrowotnej,
 włącza tematykę uzależnień do edukacji uczniów i nauczycieli,
 organizuje pomoc szkole w realizacji tematyki zdrowotnej związanej z potrzebami
rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów.

Świetlica szkolna:
 wspiera wychowawców klas w ich działaniach kontynuując pracę profilaktyczną na
zajęciach.
Biblioteka szkolna:
 wzbogaca i aktualizuje księgozbiór biblioteczny,
 rozpowszechnia literaturę tematyczną wśród nauczycieli, rodziców i młodzieży.
Pracownicy administracji i obsługi:
 dbają o bezpieczne warunki uczniów w szkole i w jej otoczeniu,
 ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły i nauczycielami w realizacji zadań
wychowawczych i profilaktycznych.

ZADANIA DO REALIZACJI:
 oparcie działań profilaktycznych na metodach aktywizujących dostosowanych do
możliwości dzieci ( piosenki, gry zespołowe i dydaktyczne, zajęcia plastyczne, bajka,
fabuła, drama – dzieci zawsze w roli pozytywnej ),
 promowanie zdrowia, prawidłowego żywienia i zdrowych nawyków,
 kształtowanie umiejętności dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami,
trucizną i środkami odurzającymi,
 popularyzowanie wiedzy o szkodliwości środków odurzających,
 dostarczanie informacji na temat sposobów unikania potencjalnie niebezpiecznych
przedmiotów, substancji i osób,
 wskazywanie możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiednich
osób,
 poznawanie zasad obowiązujących w domu i w szkole,
 przypominanie o konieczności informowania dorosłych o wszystkim, co zagraża
zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci,
 akceptowanie i rozumienie faktu, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną
i wartościową,
 tworzenie więzi z rówieśnikami, opieka nad młodszymi i słabszymi,
 stwarzanie sytuacji zmierzających do przekonania dziecka, że własny rozwój jest
wielką przygodą i że najlepiej się ją przeżywa w poczuciu bezpieczeństwa, obecności
bliskich, w pełni zdrowia i wolności od środków psychoaktywnych,
 rozwijanie osobistej odpowiedzialności,
 przekazywanie informacji o skutkach zażywania środków psychoaktywnych,
 wyjaśnianie

znaczenia

słowa

„uzależnienie”.

Zaznajamianie

z

instytucjami

pomagającymi osobom uwikłanym w ten problem,
 zapoznawanie z zasadami moralnymi i prawnymi obowiązującymi względem osób
zażywających substancje psychoaktywne,
 ukazywanie dobrych i złych stron reklamy,
 ukazywanie

problemów

związanych

z

presją

rówieśniczą

i

sposobów

przeciwstawiania się jej.
5. METODY REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
Nasze działania profilaktyczne będą realizowane w ramach następujących strategii i metod:
A. Strategie informacyjne (metody):

– pogadanki,
– spotkania ze specjalistami (prelekcje, warsztaty),
– prezentacje na lekcjach filmów video,
– prace w oparciu o tekst,
– prezentacje teatralne itp.
B. Strategie edukacyjne (metody):
– realizacja znanych programów edukacyjno-profilaktycznych (elementy),
– drama,
– przedstawienia,
– burza mózgów,
– dyskusja,
– gry i zabawy dydaktyczne,
– symulacja różnych sytuacji życiowych np. rozwiązywanie wymyślonego konfliktu itp.
– technika uzupełnień zdań,
– praca w grupach,
– uroczystości szkolne.
C. Strategie działań alternatywnych (metody):
– koła zainteresowań,
– wycieczki,
– zajęcia i zawody sportowe.
D. Strategie interwencyjne (metody):
– interwencja w środowisku domowym uczniach,
– interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
– interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego, problemów zdrowotnych,
– zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, pedagogiem szkolnym.
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TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY

Wrzesień
Wychowawcy
Pedagog szkolny

- uczeń wie, jak
prawidłowo
przechodzić przez
jezdnię,
- zna podstawowe
zasady ruchu
drogowego.

BEZPIECZEŃSTWO
1.

Bezpieczna droga do i ze
szkoły

• Pogadanki z Policją, Strażą
Miejską

• nauka przechodzenia przez
•
•

2.

Co jest przestępstwem w
pojęciu prawa?
Za co może być karany
małoletni?
Czym jest
„demoralizacja”?

3.
4.

•

•
•

jezdnię
rozdawanie oznaczeń
odblaskowych
poznawanie znaków
drogowych
pogadanki z pracownikami
wydziału prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Krośnie
Odrz.
spotkanie z dzielnicowymi
spotkanie z kuratorem
zawodowym
pogadanki dla rodziców

•
Jak bezpiecznie spędzić • Pogadanki z Policją
• Przygotowanie plakatu
wakacje?
Jak się zachować w
czasie pożaru?

Uczniowie klas I-VI

• Przeprowadzenie alarmu
•
•

p. poż. z udziałem Straży
(symulowany alarm)
Wycieczka do Straży Pożarnej
Pogadanki z
przedstawicielami Straży
Pożarnej

Wych. świetlicy

Uczniowie klas III-VI

I semestr
pedagog szkolny
rodzice

- uczeń wie, co jest
przestępstwem w
pojęciu prawa,
-wie, jakie kary
grożą małoletnim,
-wie, jakie są
przejawy
demoralizacji

Uczniowie klas I-VI

Ostatni tydzień roku szkolnego
Wychowawcy, pedagog szkolny,
wych. świetlicy
Listopad
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog szkolny

- uczeń wie, w jaki
sposób bezpiecznie
spędzić wakacje
-uczeń wie, jak
należy bezpiecznie
opuścić budynek w
razie pożaru,
- zna numer
telefonu do straży i
wie, jak zgłosić
ewentualny pożar

Uczniowie klas I-VI

L.P.

TEMAT- ZADANIE

5.

Jak się nie stać ofiarą
przestępstwa?

6.

Bezpieczne ferie zimowe

SPOSÓB REALIZACJI

• Pogadanki z Policją „nie

DO KOGO
ADRESOWANY
Uczniowie klas I-VI

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
Początek roku szkolnego
Pedagog szkolny
Wychowawcy

• Pogadanki z wychowawcami

Cała szkoła

Przed feriami zimowymi
Wychowawcy
Dyrekcja (podczas apelu przed
rozpoczęciem ferii), wych.
świetlicy

• Przygotowanie do uzyskania

Klasy III-VI

w zależności od potrzeb
nauczyciel techniki

• w trakcie roku szkolnego:

Cała szkoła

Cały rok
Dyrekcja, nauczyciele, opiekun
świetlicy

odchodzę z nieznajomy, nie
otwieram drzwi obcym”

•

7.

Dbamy o
bezpieczeństwo swoje i
innych

8. o

Organizacja czasu
wolnego uczniom

w ramach lekcji
wychowawczych dotyczące
bezpiecznych zabaw
zimowych
Przygotowanie plakatu

karty rowerowej

•

zajęcia pozalekcyjne:
sportowe, taneczne,
muzyczne, przedmiotowe itp.
Zajęcia świetlicowe (zajęcia
artystyczne, pogadanki,
rebusy, czytanie książek)

OCZEKIWANE
EFEKTY
- uczeń wie, że nie
należy ufać
obcym,
- wie, jak się
zachować kiedy
ktoś obcy próbuje
zabrać go np. na
lody, spacer, do
samochodu
- uczeń wie, jak
należy bezpiecznie
spędzić ferie,
- zna podstawowe
zasady
bezpieczeństwa
przebywania na
lodzie, podczas
zjazdów na
sankach w pobliżu
ulic
- uczeń otrzymuje
kartę rowerową
uprawniającą do
samodzielnego
poruszania się po
drodze

L.P.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY

Klasy IV-VI

Cały rok szkolny
Wychowawcy,
Nauczyciele przyrody, WDŻ,
Opiekun koła PCK
Pedagog szkolny
Psycholog, bibliotekarz

- uczeń zna skutki
spożywania
alkoholu,
- zna skład
chemiczny
alkoholu

Cała szkoła

Maj, wychowawcy

Klasy I-III

I półrocze, pedagog szkolny
Maj, pedagog szkolny, psycholog,
bibliotekarz

- uczeń zna skutki
palenia
papierosów,
- wie czym jest
palenie bierne i
czynne

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
1.

Choroba alkoholowaskutki nałogu

• Pogadanki z uczniami w

Profilaktyka
antyalkoholowa

•
•
•

2.

Profilaktyka
antynikotynowa

•
•
•

3.

Środki uzależniające
(dopalacze, narkotyki)skutki i przyczyny
uzależnienia

•

•

ramach lekcji
wychowawczych, lekcji
przyrody i wychowania do
życia w rodzinie
Prezentacje audiowizualne
Pogadanki z pielęgniarką
szkolną
Spotkanie z
przedstawicielami Stacji
Sanitarno- epidemiologicznej
w Krośnie Odrz.
Pogadanki z uczniami w
ramach lekcji
wychowawczych,
Przeprowadzenie programu
„Nie pal przy mnie, proszę”
Zorganizowanie „Światowego
dnia bez tytoniu”
Pogadanki z pedagogiem
szkolnym, psychologiem,
wychowawcami w ramach
lekcji wychowawczych
Pogadanki z Policją

Cała szkoła
Klasy IV-VI

Cały rok szkolny (w zależności od
potrzeb)
Pedagog
Psycholog, wychowawcy,
bibliotekarz

- uczeń zna skutki
przyjmowania
środków
uzależniających,
- wie czym są
narkotyki i
dopalacze.

W ciągu roku szkolnego
Pielęgniarka szkolna, nauczyciel
przyrody, opiekun koła PCK,
rodzice

-uczeń zna
podstawowe
zasady higieny
osobistej
- rodzice zwrócą
większą uwagę na

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
1.

Higiena osobista i
higiena wieku
dorastania

• Pogadanki z pielęgniarką
szkolną

• Pogadanki w ramach lekcji
•

przyrody
Pogadanki z opiekunem koła

Cała szkoła

L.P.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY
zachowanie
czystości u swoich
dzieci

Cała szkoła

W ciągu roku szkolnego
Pielęgniarka szkolna, nauczyciel
wychowania fizycznego

- uczeń utrzymuje
prawidłową
postawę, koryguje
postawę

Cała szkoła

Grudzień
Pielęgniarka szkolna,
Pedagog szkolny

-uczeń wie, jakie
są przyczyny i
objawy choroby
- wie, jak uniknąć
zakażenia

Cała szkoła

W ciągu całego roku
Pielęgniarka szkolna,
wychowawcy, rodzice

Cała szkoła

W ciągu całego roku
Wychowawcy, rodzice,
pielęgniarka szkolna

- uczeń wie, jak
należy dbać
o czystość zębów,
- jak prawidłowo
szczotkować zęby,
- rodzic
przypomina
dziecku o
konieczności
systematycznego
mycia zębów
- uczeń zna zasady
prawidłowego
odżywiania

PCK

• Pogadanki z rodzicami w
•
2.

Zapobieganie wadom
postawy

•
•
•

3.

Porozmawiajmy o Aids

•
•

4.

Profilaktyka
stomatologiczna

•
• Fluoryzacja
• Pogadanki z pielęgniarką
•
•
•
•

5.

Zdrowe odżywianie

ramach poradnictwa dla
rodziców
Przeprowadzenie konkursu
„Czysta klasa”
Pogadanki z pielęgniarką
szkolną
Ćwiczenia prawidłowej
postawy podczas zajęć z
wychowania fizycznego
Dostosowanie krzeseł do
wysokości ławeczek
Pogadanki z pielęgniarka
szkolną
Pogadanki z
przedstawicielami Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej
Gazetki szkolne

szkolną
Pogadanki dla rodziców
Gazetki tematyczne
Wycieczka do gabinetu
stomatologicznego
Nauka szczotkowania zębów

• Kontynuacja programów
„Owoce w szkole”

• Kontynuacja programu
„Szklanka mleka”

L.P.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY

• Kontynuacja założeń „Szkoły
•
•
•
•
6.

7.

Udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej

Higiena wypoczynku,
nauki i pracy

•

promującej zdrowie”
Przygotowanie gazetki
ściennej „Jedz kolorowo”
Praktyczne zajęcia z zakresu
przygotowania zdrowych
posiłków
Przeprowadzenie pogadanek
na temat zasad zdrowego
odżywiania
Wykonywanie prac
plastycznych w ramach zajęć
świetlicowych
Udział w zajęciach
praktycznych
Konkursy
Pogadanki

•
•
• Realizacja projektu „Trzymaj
formę”

• Udział w turnusach
•

Wych. świetlicy

Klasy IV-VI

Październik/ listopad
Opiekun koła PCK, pielęgniarka
szkolna

- uczeń zna zasady
udzielania
pierwszej pomocy

Cała szkoła

Cały rok
p. Magda Rycyk
rodzice, wychowawcy

- uczeń zna zasady
aktywnego
wypoczynku

Wychowawcy, nauczyciele,
pedagog szkolny, specjaliści

- uczeń wie, do
kogo może
zwrócić się o
pomoc w razie
trudności,
- nabywa nowe
umiejętności

Wg harmonogramu

rehabilitacyjnych
Organizowanie imprez
rekreacyjnych

NIEPOWODZENIA SZKOLNE
1.

Poznajemy problemy
dzieci klas I,
Pomagamy
przezwyciężyć trudności
w szkole

• Wstępne obserwacje dzieci
•

przez wychowawców,
pedagoga szkolnego
Prowadzenie zajęć
dydaktycznowyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych,
logopedycznych,
reedukacyjnych, itp.

Cała szkoła

L.P.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY

Cały rok

-uczeń zna swoje
wady i zalety,
-potrafi
współdziałać w
grupie
- uczy się
asertywności,
- potrafi
prawidłowo
komunikować się z
innymi ludźmi,
potrafi radzić sobie
ze stresem, agresją

PRZECIWDZIAŁNIE PRZEMOCY
1.

Mówimy „Stop
przemocy w szkole i
poza nią”

• Realizacja założeń programu
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
2.

Bezpieczny internet

•

•

„Szkoła bez przemocy”
Obchody „Dnia szkoły bez
przemocy”
Przeprowadzenie konkursu
wewnątrzszkolnego
Pogadanki na temat
poszanowania godności
ludzkiej i koleżeństwa
Przeprowadzenie cyklu zajęć
warsztatowych „Jak żyć z
ludźmi”
Pogadanki z Policją
Pogadanki z psychologiem
szkolnym
Przeprowadzanie ankiet
wśród uczniów i rodziców
dot. agresji, bezpieczeństwa w
szkole
Pogadanki dla rodziców
Zorganizowanie spektakli
profilaktycznych
„Tydzień Życzliwości”pogadanki, konkursy
Pogadanki w ramach
informatyki, kół
komputerowych, lekcji
wychowawczych
Obchody Dnia Bezpiecznego
Internetu

Cała szkoła

czerwiec
Pedagog szkolny, psycholog,
wychowawcy, rodzice, wych.
świetlicy

Cała szkoła

Cały rok
p. Magdalena Rycerz,
wychowawcy

POMOC MATERIALNA UCZNIOWI I RODZINIE

- uczeń zna zasady
bezpiecznego
korzystania z
internetu

L.P.

TEMAT- ZADANIE

1.

Pomagamy w trudnych
sytuacjach życiowych

SPOSÓB REALIZACJI

• Organizowanie darmowych
•
•
•

obiadów
Zbiórki odzieży
Wnioskowanie o pomoc dla
rodziny w OPS
Współpraca z PCK

DO KOGO
ADRESOWANY
Dotyczy uczniów,
którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji
materialnej

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
Cały rok
Wychowawcy, pedagog szkolny,
Szkolne Koło PCK, Samorząd
Uczniowski

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
GIMNAZJUM SPECJALNEGO NR 2
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROK SZKOLNY 2015/2016

OCZEKIWANE
EFEKTY
- uzyskanie
pomocy dla rodzin
w trudnych
sytuacjach
materialnych,
życiowych

L.P.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY

Uczniowie klas I-III

I semestr
pedagog szkolny
rodzice

- uczeń wie, co jest
przestępstwem w
pojęciu prawa,
-wie, jakie kary
grożą małoletnim,
-wie, jakie są
przejawy
demoralizacji

Uczniowie klas I-III

Ostatni tydzień roku szkolnego
wychowawcy
pedagog szkolny
Listopad
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog szkolny

- uczeń wie, w jaki
sposób bezpiecznie
spędzić wakacje
-uczeń wie, jak
należy bezpiecznie
opuścić budynek w
razie pożaru,
- zna numer
telefonu do straży i
wie, jak zgłosić
ewentualny pożar
- uczeń wie, że nie
należy ufać
obcym,
- wie, jak się
zachować kiedy
ktoś obcy próbuje
zabrać go np. na
lody, spacer, do
samochodu
- uczeń wie, jak
należy bezpiecznie
spędzić ferie,
- zna podstawowe
zasady
bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO
9.

Co jest przestępstwem w • pogadanki z pracownikami
pojęciu prawa?
Za co może być karany
małoletni?
Czym jest
„demoralizacja”?

10.

•
•

wydziału prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Krośnie
Odrz.
spotkanie z dzielnicowymi
spotkanie z kuratorem
zawodowym
pogadanki dla rodziców

•
Jak bezpiecznie spędzić • Pogadanki z Policją
wakacje?

11.

Jak się zachować w
czasie pożaru?

• Przeprowadzenie alarmu
•
•

12.

Jak się nie stać ofiarą
przestępstwa?

13.

Bezpieczne ferie zimowe

Uczniowie klas I-III

p. poż. z udziałem Straży
(symulowany alarm)
Wycieczka do Straży Pożarnej
Pogadanki z
przedstawicielami Straży
Pożarnej

• Pogadanki z Policją „nie

Uczniowie klas I-III

Początek roku szkolnego
Pedagog szkolny
Wychowawcy

• Pogadanki z wychowawcami

Cała szkoła

Przed feriami zimowymi
Wychowawcy
Dyrekcja (podczas apelu przed
rozpoczęciem ferii)

odchodzę z nieznajomy, nie
otwieram drzwi obcym”

w ramach lekcji
wychowawczych dotyczące
bezpiecznych zabaw
zimowych

L.P.

14. o

TEMAT- ZADANIE

Organizacja czasu
wolnego uczniom

SPOSÓB REALIZACJI

• w trakcie roku szkolnego:

•

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

Cała szkoła

Cały rok
Dyrekcja, nauczyciele, opiekun
świetlicy

zajęcia pozalekcyjne:
sportowe, taneczne,
muzyczne, przedmiotowe itp.
Zajęcia świetlicowe

OCZEKIWANE
EFEKTY
przebywania na
lodzie, podczas
zjazdów na
sankach w pobliżu
ulic

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
4.

Choroba alkoholowaskutki nałogu

• Pogadanki z uczniami w

Profilaktyka
antyalkoholowa

•
•
•

5.

Profilaktyka
antynikotynowa

•
•
•

6.

Środki uzależniające
(dopalacze, narkotyki)-

•

ramach lekcji
wychowawczych, lekcji
przyrody i wychowania do
życia w rodzinie
Prezentacje audiowizualne
Pogadanki z pielęgniarką
szkolną
Spotkanie z
przedstawicielami Stacji
Sanitarno- epidemiologicznej
w Krośnie Odrz.
Pogadanki z uczniami w
ramach lekcji
wychowawczych,
Przeprowadzenie programu
„Znajdź właściwe
rozwiązanie”
Zorganizowanie „Światowego
dnia bez tytoniu”
Pogadanki z pedagogiem
szkolnym, psychologiem,

Klasy I-III

Cały rok szkolny
Wychowawcy,
Nauczyciele przyrody, WDŻ,
Opiekun koła PCK
Pedagog szkolny
Psycholog, bibliotekarz

- uczeń zna skutki
spożywania
alkoholu,
- zna skład
chemiczny
alkoholu

Cała szkoła

Maj, wychowawcy

Cała szkoła

I półrocze, pedagog szkolny
Maj, pedagog szkolny, psycholog,
bibliotekarz

- uczeń zna skutki
palenia
papierosów,
- wie czym jest
palenie bierne i
czynne

Klasy I-III

Cały rok szkolny (w zależności od
potrzeb)
Pedagog

- uczeń zna skutki
przyjmowania
środków

L.P.

TEMAT- ZADANIE
skutki i przyczyny
uzależnienia

SPOSÓB REALIZACJI

•

DO KOGO
ADRESOWANY

wychowawcami w ramach
lekcji wychowawczych
Pogadanki z Policją

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
Psycholog, wychowawcy,
bibliotekarz

OCZEKIWANE
EFEKTY
uzależniających,
- wie czym są
narkotyki i
dopalacze.

W ciągu roku szkolnego
Pielęgniarka szkolna, nauczyciel
przyrody, opiekun koła PCK,
rodzice

-uczeń zna
podstawowe
zasady higieny
osobistej
- rodzice zwrócą
większą uwagę na
zachowanie
czystości u swoich
dzieci
-wie, że okres
dorastania to czas
nasilających się
problemów i
trudności, zna
sposoby radzenia
sobie z
problemami i
trudnościami
- zna podstawy
rozwoju
psychoseksualnego
okresu
młodzieńczego
- uczeń umie
rozpoznawać
reakcje swojego
ciała i właściwie je
interpretować,
uwrażliwia się na
potrzeby i
oczekiwania

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
8.

Higiena osobista i
higiena wieku
dojrzewania

• Pogadanki z pielęgniarką
•
•
•
•
•
•

szkolną
Pogadanki z opiekunem koła
PCK
Pogadanki z rodzicami w
ramach poradnictwa dla
rodziców
Przeprowadzenie konkursu
„Czysta klasa”
Niepokoje okresu dorastania
„Kochać jak to łatwo
powiedzieć?
Wyrażanie miłości czy drogą
własnej seksualności?

Cała szkoła

Kl. I
Kl. II
Kl. III

nauczyciel WDŻ,
wg. planu wynikowego
przedmiotu WDŻ dla klas: I,II,III

L.P.

9.

TEMAT- ZADANIE

Zapobieganie wadom
postawy

SPOSÓB REALIZACJI

• Pogadanki z pielęgniarką

Porozmawiajmy o
HIV/AIDS

•
•

•
•
•

Profilaktyka
stomatologiczna

Cała szkoła

W ciągu roku szkolnego
Pielęgniarka szkolna, nauczyciel
wychowania fizycznego

Kl. I

Nauczyciel WDŻ

szkolną

•

11.

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

• Ćwiczenia prawidłowej
•

10.

DO KOGO
ADRESOWANY

postawy podczas zajęć z
wychowania fizycznego
Dostosowanie krzeseł do
wysokości ławeczek
AIDS i inne choroby
przenoszone drogą płciową
Określenie podstawowych
pojęć HIV/AIDS
Społeczeństwo a problem
HIV/AIDS, innych chorób
przenoszonych droga płciową
Pogadanki z pielęgniarką
szkolną
Pogadanki z
przedstawicielami Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej
Gazetki szkolne

• Pogadanki z pielęgniarką
szkolną

Pielęgniarka szkolna,
Pedagog szkolny
Cała szkoła

Cała szkoła

W ciągu całego roku
Pielęgniarka szkolna,
wychowawcy

OCZEKIWANE
EFEKTY
drugiej osoby,
- zna
uwarunkowania
płodności u kobiet
i u mężczyzn,
- rozumie istotę
odpowiedzialnego
rodzicielstwa
- uczeń utrzymuje
prawidłową
postawę, koryguje
postawę

-uczeń rozumie
podstawowe
pojęcia wiązane z
problematyka
HIV/AIDS
-wie, jakie są
przyczyny i
objawy choroby
- wie, w jaki
sposób uniknąć
zakażenia
-kształtuje postawę
tolerancji i
zrozumienia
wobec osób
zakażonych
wirusem HIV i
chorych na AIDS
- uczeń wie, jak
należy dbać
o czystość zębów,

L.P.

12.

TEMAT- ZADANIE

Zdrowe odżywianie

SPOSÓB REALIZACJI

• Kontynuacja założeń „Szkoły
•

13.

14.

Udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej

Higiena wypoczynku,
nauki i pracy

•

promującej zdrowie”
Przeprowadzenie pogadanek
na temat zasad zdrowego
odżywiania
Udział w zajęciach
praktycznych
Konkursy
Pogadanki

•
•
• Realizacja projektu „Trzymaj
•
•

formę”
Udział w turnusach
rehabilitacyjnych
Organizowanie imprez
rekreacyjnych

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

Cała szkoła

W ciągu całego roku
Wychowawcy, rodzice,
pielęgniarka szkolna

OCZEKIWANE
EFEKTY
- jak prawidłowo
szczotkować zęby
- uczeń zna zasady
prawidłowego
odżywiania

Klasy I-III

Październik/ listopad
Opiekun koła PCK, pielęgniarka
szkolna

- uczeń zna zasady
udzielania
pierwszej pomocy

Cała szkoła

Cały rok
p. Magda Rycyk
rodzice, wychowawcy

- uczeń zna zasady
aktywnego
wypoczynku

Wychowawcy, nauczyciele,
pedagog szkolny, psycholog
szkolny, inni specjaliści

- uczeń wie, do
kogo może
zwrócić się o
pomoc w razie
trudności,
- nabywa nowe
umiejętności
- kształtuje
poczucie
tożsamości z klasą
i społecznością
szkolną, buduje
poczucie w
własnej wartości,
rozwija
komunikację

Wg harmonogramu

NIEPOWODZENIA SZKOLNE
2.

Poznajemy problemy
dzieci klas I-III

• Wstępne obserwacje dzieci

Cała szkoła

•

Kl. I

•

przez wychowawców,
pedagoga
szkolnego/psychologa
Integracja ucznia z zespołem
klasowym
Aktywny udział uczniów i
nauczycieli w
uroczystościach, imprezach,
akcjach szkolnych i
klasowych

Cała szkoła

L.P.

3.

TEMAT- ZADANIE

Pomagamy
przezwyciężyć trudności
w szkole

SPOSÓB REALIZACJI

•
•

•
•
4.

Przeciwdziałanie
zjawiskom wagarowania

5.

Brak zainteresowania
nauką

•

Rozpoznawanie
możliwości
intelektualnych uczniów
Prowadzenie zajęć
dydaktycznowyrównawczych,
korekcyjnokompensacyjnych,
logopedycznych,
reedukacyjnych, itp.
Udział w różnych
formach zajęć
rewalidacyjnych
Organizacja samopomocy
koleżeńskiej w klasie i w
szkole
Monitorowanie realizacji
obowiązku szkolnego
przez uczniów

• Aktywizowanie uczniów do

nauki przez stosowanie
aktywnych metod pracy.
• Włączanie uczniów w różne
formy aktywności dostępne
na terenie klasy i szkoły
• Organizacja cyklu zajęć
wzmacniających samoocenę,
samoakceptację.

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

Cała szkoła

Wychowawcy, nauczyciele,
pedagog szkolny, psycholog
szkolny, inni specjaliści

Cała szkoła

Wychowawcy klas, pedagog

Kl. I-III

Cały rok szkolny
Wychowawcy, nauczyciele,
pedagog szkolny, psycholog

OCZEKIWANE
EFEKTY
interpersonalną na
płaszczyźnie
uczeń-uczeń oraz
uczeń-gronopedagogiczne
- uczeń nabywa i
doskonali
umiejętności
szkolne
- wie, do kogo
może zwrócić się o
pomoc w trudnych
sytuacjach

- uczeń przestrzega
zasad realizacji
obowiązku
szkolnego
- uczeń chętnie
uczestniczy w
zajęciach
- zna swoje mocne
i słabe strony,
akceptuje siebie,
takim, jakim jest

L.P.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY

Cały rok

-uczeń zna swoje
wady i zalety,
-potrafi
współdziałać w
grupie
- uczy się
asertywności,
- potrafi
prawidłowo
komunikować się z
innymi ludźmi,
potrafi radzić sobie
ze stresem, agresją

PRZECIWDZIAŁNIE PRZEMOCY
3.

Mówimy „Stop
przemocy w szkole i
poza nią”

• Realizacja założeń programu
•
•
•
•
•
•

•
•
4.

Eliminowanie przemocy
wśród uczniów,
zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu i
mobbingowi

•

•
•

5.

Zapobieganie wszelkim
przejawom agresji

•

„Szkoła bez przemocy”
Obchody „Dnia szkoły bez
przemocy”
Pogadanki na temat
poszanowania godności
ludzkiej i koleżeństwa
Przeprowadzenie cyklu zajęć
warsztatowych „Jak żyć z
ludźmi”
Pogadanki z Policją
Pogadanki z psychologiem
szkolnym
Przeprowadzanie ankiet
wśród uczniów i rodziców
dot. agresji, bezpieczeństwa w
szkole
Pogadanki dla rodziców
Zorganizowanie spektakli
profilaktycznych
Pogadanki na temat
asertywności, postaw
tolerancyjnych z
poszanowanie praw
człowieka, dziecka, ucznia
Wzmocnienie dyżurów
nauczycielskich na przerwach
Realizacja programu
bezpieczeństwa w szkole
Organizacja zajęć z
elementami socjoterapii

Cała szkoła

czerwiec
Pedagog szkolny, psycholog,
wychowawcy, rodzice

Uczniowie kl. I-II

Wychowawcy
Pedagog/psycholog
Wszyscy nauczyciele

Cała szkoła

Pedagog/psycholog

- uczeń zna zasady
asertywnej
odmowy i
uszanowania praw
drugiej osoby,

- uczeń zna i
uświadamia sobie
mechanizm

L.P.

6.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

uczniowskiej

• Zajęcia indywidualne dla

Bezpieczny internet

• Pogadanki w ramach

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

Cała szkoła

Cały rok
p. Magdalena Rycerz,
wychowawcy

uczniów przejawiających
zachowania agresywne,
nieumiejętność radzenia sobie
z emocjami

•

informatyki, kół
komputerowych, lekcji
wychowawczych
Obchody Dnia Bezpiecznego
Internetu

OCZEKIWANE
EFEKTY
powstawania
zachowań
agresywnych,
- zna sposoby
radzenia sobie z
negatywnymi
emocjami
- uczeń zna zasady
bezpiecznego
korzystania z
internetu

PREORIENTACJA ZAWODOWA
1.

Dostarczenie wiedzy
uczniom na temat
czynników trafnego
wyboru zawodu i drogi
dalszego kształcenia

•

•

2.

I co dalej po
gimnazjum?

•

•

Przeprowadzenie zajęć
wychowawczych na temat
trafnego wyboru zawodu,
poznawania przez uczniów
swoich mocnych i słabych
stron
Nawiązanie współpracy z
PPP w celu
przeprowadzenia zajęć z
orientacji zawodowej w kl.
III przez doradcę
zawodowego.
Przeprowadzenie zajęć w
kl. III na temat aktualnej
oferty szkół
ponadgimnazjalnych
Udostepnienie młodzieży
informatorów, ulotek, na
temat oferty szkół
ponadgimnazjalnych

uczniowie kl. III

Cały rok szkolny
pedagog
psycholog
doradca zawodowy z PPP
wychowawcy klas

- uczniowie znają
swoje mocne
strony dotyczące
dalszej drogi
kształcenia,

uczniowie kl. III

Cały rok szkolny

- uczniowie znają
ofertę dalszego
wyboru kierunku
kształcenia

pedagog
psycholog
wychowawcy klas

L.P.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY

POMOC MATERIALNA UCZNIOWI I RODZINIE
2.

Pomagamy w trudnych
sytuacjach życiowych

• Organizowanie darmowych
•
•
•

obiadów
Zbiórki odzieży
Wnioskowanie o pomoc dla
rodziny w OPS
Współpraca z PCK

Dotyczy uczniów,
którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji
materialnej

Cały rok
Wychowawcy, pedagog szkolny,
Szkolne Koło PCK, Samorząd
Uczniowski

- uzyskanie
pomocy dla rodzin
w trudnych
sytuacjach
materialnych,
życiowych

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROK SZKOLNY 2015/2016
L.P.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY

I semestr
pedagog szkolny

- uczeń wie, co jest
przestępstwem w

BEZPIECZEŃSTWO
1.

Co jest przestępstwem w
pojęciu prawa?

• pogadanki z pracownikami

wydziału prewencji Komendy

Uczniowie klas I-III

L.P.

TEMAT- ZADANIE
Za co może być karany
małoletni?
Czym jest
„demoralizacja”?

2.

SPOSÓB REALIZACJI

•
•

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
rodzice

OCZEKIWANE
EFEKTY
pojęciu prawa,
-wie, jakie kary
grożą małoletnim,
-wie, jakie są
przejawy
demoralizacji

Uczniowie klas I-III

Ostatni tydzień roku szkolnego
wychowawcy
pedagog szkolny
Listopad
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog szkolny

- uczeń wie, w jaki
sposób bezpiecznie
spędzić wakacje
-uczeń wie, jak
należy bezpiecznie
opuścić budynek w
razie pożaru,
- zna numer
telefonu do straży i
wie, jak zgłosić
ewentualny pożar
- uczeń wie, że nie
należy ufać
obcym,
- wie, jak się
zachować kiedy
ktoś obcy próbuje
zabrać go np. na
lody, spacer, do
samochodu
- uczeń wie, jak
należy bezpiecznie
spędzić ferie,
- zna podstawowe
zasady
bezpieczeństwa
przebywania na
lodzie, podczas
zjazdów na
sankach w pobliżu

Powiatowej Policji w Krośnie
Odrz.
spotkanie z dzielnicowymi
spotkanie z kuratorem
zawodowym
pogadanki dla rodziców

•
Jak bezpiecznie spędzić • Pogadanki z Policją
wakacje?

3.

Jak się zachować w
czasie pożaru?

• Przeprowadzenie alarmu
•
•

4.

Jak się nie stać ofiarą
przestępstwa?

5.

Bezpieczne ferie zimowe

Uczniowie klas I-III

p. poż. z udziałem Straży
(symulowany alarm)
Wycieczka do Straży Pożarnej
Pogadanki z
przedstawicielami Straży
Pożarnej

• Pogadanki z Policją „nie

Uczniowie klas I-III

Początek roku szkolnego
Pedagog szkolny
Wychowawcy

• Pogadanki z wychowawcami

Cała szkoła

Przed feriami zimowymi
Wychowawcy
Dyrekcja (podczas apelu przed
rozpoczęciem ferii)

odchodzę z nieznajomy, nie
otwieram drzwi obcym”

w ramach lekcji
wychowawczych dotyczące
bezpiecznych zabaw
zimowych

L.P.

6. o

TEMAT- ZADANIE

Organizacja czasu
wolnego uczniom

SPOSÓB REALIZACJI

• w trakcie roku szkolnego:

•

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

Cała szkoła

Cały rok
Dyrekcja, nauczyciele, opiekun
świetlicy

zajęcia pozalekcyjne:
sportowe, taneczne,
muzyczne, przedmiotowe itp.
Zajęcia świetlicowe

OCZEKIWANE
EFEKTY
ulic

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
1.

Choroba alkoholowaskutki nałogu
Profilaktyka
antyalkoholowa

• Pogadanki z uczniami w
•
•
•

2.

Profilaktyka
antynikotynowa

•
•
•

3.

Środki uzależniające
(dopalacze, narkotyki)skutki i przyczyny
uzależnienia

•

•

ramach lekcji
wychowawczych
Prezentacje audiowizualne
Pogadanki z pielęgniarką
szkolną
Spotkanie z
przedstawicielami Stacji
Sanitarno- epidemiologicznej
w Krośnie Odrz.
Pogadanki z uczniami w
ramach lekcji
wychowawczych,
Przeprowadzenie programu
„Znajdź właściwe
rozwiązanie”
Zorganizowanie „Światowego
dnia bez tytoniu”
Pogadanki z pedagogiem
szkolnym, psychologiem,
wychowawcami w ramach
lekcji wychowawczych
Pogadanki z Policją

Klasy I-III

Cały rok szkolny
Wychowawcy,
Opiekun koła PCK
Pedagog szkolny
Psycholog, bibliotekarz

- uczeń zna skutki
spożywania
alkoholu,
- zna skład
chemiczny
alkoholu

Cała szkoła

Maj, wychowawcy

Cała szkoła

I półrocze, pedagog szkolny
Maj, pedagog szkolny, psycholog,
bibliotekarz

- uczeń zna skutki
palenia
papierosów,
- wie czym jest
palenie bierne i
czynne

Klasy I-III

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Cały rok szkolny (w zależności od
potrzeb)
Pedagog
Psycholog, wychowawcy,
bibliotekarz

- uczeń zna skutki
przyjmowania
środków
uzależniających,
- wie czym są
narkotyki i
dopalacze.

L.P.
1.

TEMAT- ZADANIE
Higiena osobista i
higiena wieku
dojrzewania

SPOSÓB REALIZACJI

• Pogadanki z pielęgniarką
•
•
•

2.

Porozmawiajmy o
HIV/AIDS

•
•
•
•
•

3.

Profilaktyka
stomatologiczna

4.

Zdrowe odżywianie

szkolną
Pogadanki z opiekunem koła
PCK
Pogadanki z rodzicami w
ramach poradnictwa dla
rodziców
Przeprowadzenie konkursu
„Czysta klasa”
AIDS i inne choroby
przenoszone drogą płciową
Określenie podstawowych
pojęć HIV/AIDS
Społeczeństwo a problem
HIV/AIDS, innych chorób
przenoszonych droga płciową
Pogadanki z pielęgniarką
szkolną
Pogadanki z
przedstawicielami Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej

• Pogadanki z pielęgniarką

DO KOGO
ADRESOWANY
Cała szkoła

•

promującej zdrowie”
Przeprowadzenie pogadanek

OCZEKIWANE
EFEKTY
-uczeń zna
podstawowe
zasady higieny
osobistej
- rodzice zwrócą
większą uwagę na
zachowanie
czystości u swoich
dzieci

Pielęgniarka szkolna,
Pedagog szkolny

-uczeń rozumie
podstawowe
pojęcia wiązane z
problematyka
HIV/AIDS
-wie, jakie są
przyczyny i
objawy choroby
- wie, w jaki
sposób uniknąć
zakażenia
-kształtuje postawę
tolerancji i
zrozumienia
wobec osób
zakażonych
wirusem HIV i
chorych na AIDS
- uczeń wie, jak
należy dbać
o czystość zębów,
- jak prawidłowo
szczotkować zęby,
- uczeń zna zasady
prawidłowego
odżywiania

Cała szkoła

Cała szkoła

W ciągu całego roku
Pielęgniarka szkolna,
wychowawcy

Cała szkoła

W ciągu całego roku
Wychowawcy, rodzice,
pielęgniarka szkolna

szkolną

• Kontynuacja założeń „Szkoły

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
W ciągu roku szkolnego
Pielęgniarka szkolna, nauczyciel
przyrody, opiekun koła PCK,
rodzice

L.P.

5.

6.

TEMAT- ZADANIE

Udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej

Higiena wypoczynku,
nauki i pracy

SPOSÓB REALIZACJI

•

na temat zasad zdrowego
odżywiania
Udział w zajęciach
praktycznych
Konkursy
Pogadanki

•
•
• Realizacja projektu „Trzymaj
•
•

formę”
Udział w turnusach
rehabilitacyjnych
Organizowanie imprez
rekreacyjnych

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE
EFEKTY

uczniowie PDP

Październik/ listopad
Opiekun koła PCK, pielęgniarka
szkolna

- uczeń zna zasady
udzielania
pierwszej pomocy

Cała szkoła

Cały rok
p. Magda Rycyk
rodzice, wychowawcy

- uczeń zna zasady
aktywnego
wypoczynku

Cały rok

-uczeń zna swoje
wady i zalety,
-potrafi
współdziałać w
grupie

Wg harmonogramu

PRZECIWDZIAŁNIE PRZEMOCY
1.

Mówimy „Stop
przemocy w szkole i
poza nią”

• Realizacja założeń programu
•
•
•
•

•
•

Cała szkoła

„Szkoła bez przemocy”
Udział w programie „Stop
przemocy w rodzinie”
Obchody „Dnia szkoły bez
przemocy”
Pogadanki z Policją
Przeprowadzanie ankiet
wśród uczniów i rodziców
dot. agresji, bezpieczeństwa w
szkole
Pogadanki dla rodziców
Zorganizowanie spektakli
profilaktycznych

Wychowawcy, pedagog szkolny,
psycholog, rodzice

PREORIENTACJA ZAWODOWA
2.

Co dalej, gdy skończę
szkołę?

•

Kształtowanie postaw
przedsiębiorczych wśród
uczniów PDP na
godzinach

Uczniowie PDP

Cały rok szkolny
Wychowawca, pedagog /
psycholog

- uczniowie znają
ofertę możliwych
kierunków
kształcenia, ofert

L.P.

TEMAT- ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

•

•

DO KOGO
ADRESOWANY

TERMIN REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI

wychowawczych
Porady
indywidualne/grupowe
dotyczące dalszych
wyborów życiowych
Współpraca z
Powiatowym Urzędem
Pracy, placówkami
działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych (WTZ,
„Integracja”)

OCZEKIWANE
EFEKTY
pracy, placówek
działających na
rzecz osób
niepełnosprawnych

POMOC MATERIALNA UCZNIOWI I RODZINIE
3.

Pomagamy w trudnych
sytuacjach życiowych

• Organizowanie darmowych
obiadów

• Zbiórki odzieży
• Wnioskowanie o pomoc dla
•

rodziny w OPS
Współpraca z PCK

Dotyczy uczniów,
którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji
materialnej

Cały rok
Wychowawca, pedagog szkolny,
Szkolne Koło PCK, Samorząd
Uczniowski

- uzyskanie
pomocy dla rodzin
w trudnych
sytuacjach
materialnych,
życiowych

