PROGRAM PROFILAKTYKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JABŁKOWIE
rok szkolny 2016/2017
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I.
1.
2.
3.
4.

CELE PROGRAMU:

Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce.
Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.
Zapobieganie uzależnieniom uczniów.
Zadania

Sposoby realizacji

I.
1. Rozbudzanie twórczej
postawy.

2. Organizacja kółek
zainteresowań













1. Otoczenie opieką
uczniów mających
problemy w nauce.







Odpowiedzialni

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

praca z uczniem zdolnym – kółko ortograficzne „Ortofanek”
działalność samorządu uczniowskiego;
udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;
udział w przedstawieniach, koncertach, uroczystościach;
organizowanie wyjazdów i spotkań z ciekawymi ludźmi;
organizacja spotkań „Poczytaj Bratkowi”;
Projekt edukacyjny „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”
Propagowanie akcji : „Cała Polska czyta dzieciom”
Działalność biblioteki szkolnej z włączeniem dzieci przedszkolnych
prowadzenie kółek zgodnie z planem;
prezentacja prac uczniów;

II.

Termin
realizacji



w ciągu roku
szkolnego






dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele,
specjaliści



w ciągu roku
szkolnego



opiekunowie
kółek






dyrektor,
specjaliści,
nauczyciele,
wychowawcy

PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOWODZENIOM W NAUCE

zajęcia specjalistyczne;
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze;
organizacja „cichej świetlicy”;
organizacja pomocy koleżeńskiej;
pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej (z dodatkowo
pozyskanych środków);



w ciągu roku
szkolnego,
stosownie do
potrzeb
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2. Rozwijanie
umiejętności
efektywnego uczenia się.

3. Budowanie poczucia
własnej wartości.











kierowanie uczniów (na wniosek rodziców) do poradni psychologiczno –
pedagogicznej, lekarzy specjalistów;
zapoznanie z metodami i technikami uczenia się oraz higieną pracy;
rozmowy, warsztaty z rodzicami, jak dziecko powinno się uczyć;
zajęcia doskonalące czytanie ze zrozumieniem
udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych;
uczestnictwo w przedstawieniach, uroczystościach szkolnych;
zajęcia na temat akceptacji samego siebie;
udział w kółkach zainteresowań;
udział w Akcji czytelniczej „Szkolniaki czytają przedszkolakom”
udział w akcjach charytatywnych, pomocowych (wyjazd do schroniska dla
zwierząt, „Szlachetna paczka”, zbiórka nakrętek, puszek, makulatury,
baterii)

III.
1. Poznanie środowisk
rodzinnych dzieci.




2. Wdrażanie do życia w
klasie i w szkole.



3. Rozpoznanie zagrożeń



w ciągu roku
szkolnego



w ciągu roku
szkolnego








wychowawcy,
nauczyciele,



Specjaliści
nauczyciele WF
wychowawcy,
nauczyciele
prowadzący
kółka,
specjaliści



ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE


w ciągu roku
szkolnego





dyrektor,
wychowawcy,
specjaliści




IX 2016r.
stosownie do
potrzeb





dyrektor,
pedagog,
wychowawcy




prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów,
organizowanie działań wychowawczych wspierających uczniów i rodziców
w dążeniach do rozwiązywania problemów i eliminowania negatywnych
zachowań;
zapoznanie dzieci i rodziców z zasadami:
 Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa;
 określającymi właściwe zachowanie w klasie i w szkole, co wolno,
czego nie wolno robić;
 bezpiecznego poruszania się na korytarzach, schodach, szatni i innych
pomieszczeniach;
 właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników
szkoły;
dotyczącymi stosownego stroju uczniowskiego;
zapoznanie uczniów klas I ze strukturą szkoły, pracownikami, budynkiem



IX 2016r.



zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po obiekcie i



w ciągu roku



dyrektor,
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w szkole i poza nią.




4. Rozwijanie
umiejętności
prawidłowego
komunikowania się.
5. Zapobieganie
zachowaniom
agresywnym.















przepisami przeciwpożarowymi;
pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć;
przekazywanie informacji związanych z bezpiecznym poruszaniem się w
ruchu ulicznym;
przeprowadzenie egzaminu na Kartę rowerową;
bezpieczeństwo w sieci Internet:
 zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;
w zgodzie z innymi – dyskusja na temat przyjaźni, tolerancji, współpracy;
wskazywanie na korzyści płynące z poprawnych relacji koleżeńskich;
zajęcia warsztatowe z asertywności;
„Debaty przy szkolnej ławie” – tematyka pogadanek zgodnie z potrzebami
bieżące korygowanie niewłaściwych zachowań agresywnych;
rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień;
tworzenie kodeksów klasowych
stosowanie nagród i kar;
wskazywanie na korzyści płynące z poprawnych stosunków koleżeńskich;
prowadzenie zajęć o sposobach radzenia sobie z własną i cudzą agresją;
rozwijanie umiejętności zwracania się do osoby dorosłej o pomoc;
organizowanie wspólnych uroczystości z rodzicami;
organizacja Szkolnego Dnia Profilaktyki;

IV.
1. Profilaktyka uzależnień. 






szkolnego





wychowawcy,
nauczyciele,
specjaliści





wychowawcy,
nauczyciele,
specjaliści



w ciągu roku
szkolnego,
stosownie do
potrzeb
w ciągu roku
szkolnego
IX 2016r.







dyrektor
wychowawcy,
nauczyciele,
specjaliści
rodzice



specjaliści



kwiecień 2017r.





wychowawcy,
nauczyciele,
specjaliści





ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIOM UCZNIÓW

udział w realizacji programów ogólnopolskich:

 Zachowaj Trzeźwy Umysł;
Dopalacze – niebezpieczeństwo teraźniejszości (zapoznanie z negatywnym i
niebezpiecznym działaniem, a także skutkami zażywania dopalaczy, uczenie
asertywnej odmowy zażycia – spróbowania)
zapoznanie uczniów z negatywnym wpływem środków uzależniających
uczenie dzieci umiejętności obrony przed zagrożeniami ze strony
rówieśniczej i dorosłych;
działania wspierające rodziców dotyczące zapobiegania uzależnieniom;
dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu;

w ciągu roku
szkolnego
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2. Działania mające na

celu dbałość o właściwy 
rozwój.





organizacja:
 wyjazdów do kina, teatru,
 festynów szkolnych,
 przeglądu sceny szkolnej
 międzyszkolnych zawodów sportowych;
współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Wągrowcu;
organizowanie imprez sportowych;

organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych;
rozmowy na lekcjach wychowawczych na temat aktywnego wypoczynku na
świeżym powietrzu;
organizowanie lekcji w terenie, wycieczek, wyjazdów;
radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
kształtowanie nawyków racjonalnego odżywiania się:
 rozmowy i zajęcia wychowawcze na temat zdrowego odżywiania;
 zapewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków;
 pozyskiwanie środków na dofinansowanie posiłków dla dzieci;

w ciągu roku
szkolnego








dyrektor,
wychowawcy,
nauczyciele WF,
opiekunowie
kółek
zainteresowań,
pielęgniarka
specjaliści

II.
Efekty:
Uczeń:

Umie przestrzegać norm i zasad współdziałania w grupie.

Uświadamia sobie konieczność dbania o zdrowie własne i innych.

Potrafi radzić sobie z własnymi emocjami i prezentuje postawę życzliwości wobec drugiego człowieka.

Potrafi właściwie wykorzystać swój wolny czas.

Prezentuje postawę asertywną.

Unika kontaktu z nałogami.

Zna zasady ewakuacji w stanie zagrożenia.

Potrafi bezpiecznie korzystać z technologii informatycznej i środków masowego przekazu.

Zna negatywny wpływ środków odurzających
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Program został przyjęty na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu ........................... (Uchwała nr ................................) do realizacji w roku szkolnym
2016/2017.
Program został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ........................... (Uchwała nr ................................) do realizacji w roku szkolnym
2016/2017.
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