Priorytetowe zadania w Plan profilaktyki w roku szkolnym 2016/2017
Na podstawie Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Krobanowie w roku szkolnym 2016/2017 realizowane będą zadania:
 Profilaktyka - zagrożenia współczesnego świata
 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka - zagrożenia współczesnego świata
Zadania do realizacji

Sposoby realizacji zadań

Poszerzenie wiedzy na
temat uzależnień od
substancji
psychoaktywnych oraz
usprawnienie umiejętności
rozpoznawania przejawów
zachowań ryzykownych
wśród młodzieży;
dostarczenie rodzicom
aktualnej wiedzy
dotyczącej pomocy
specjalistycznej, zwłaszcza
w zakresie
przeciwdziałania
używaniu
środków i substancji
psychoaktywnych

warsztat tematyczny cały rok,
dotyczący uzależnień od
substancji
psychoaktywnych
(narkotyki,
dopalacze,
substancje
zmieniające
świadomość i zachowanie)
jesień,
- informacje dotyczące
zagrożeń związanych z
uzależnieniami dostępne
dla rodziców uczniów na
tablicy przed gabinetem
pedagoga szkolnego
cały rok,
- poradnictwo i
informowanie o
dostępnych
specjalistycznych formach
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Termin realizacji zadań

Osoby odpowiedzialne
wszyscy nauczyciele,
pielęgniarka szkolna,
wychowawcy,
pedagog

pedagog,

wychowawcy,
pedagog

Wskaźniki

pomocy w ramach
dyżurów dla rodziców i
opiekunów uczniów
- zajęcia z zakresu
profilaktyki używania
substancji i środków
psychoaktywnych
prowadzone przez
pedagoga/psychologa w
ramach zebrań dla
rodziców
Uświadamianie zagrożeń
- indywidualna
związanych z okresem
psychoedukacja
dorastania oraz
rodziców/opiekunów
podnoszenie poziomu
prowadzona w czasie
wiedzy na temat
dyżurów pedagoga,
prawidłowości rozwoju i
psychologa z Poradni
zaburzeń zdrowia
Psychologicznopsychicznego w okresie
Pedagogicznej i
adolescencji
wychowawców.
Uświadomienie
- przekazanie informacji
konsekwencji prawnych
dotyczących
w/w
związanych z naruszaniem konsekwencji prawnych
przepisów ustawy o
oraz
procedur
przeciwdziałaniu
postępowania
podczas
narkomanii oraz procedur zebrań dla rodziców
postępowania
- ulotki i foldery
obowiązujących w sytuacji informacyjne dostępne dla
zagrożenia uzależnieniami rodziców uczniów na
tablicy przed gabinetem
pedagoga szkolnego
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jesień,

terminy wywiadówek

Cały rok szkolny

Pedagog
wychowawcy

Terminy wywiadówek

wychowawcy

Kształtowanie
umiejętności uczniów
pozwalających na
prawidłowe
funkcjonowanie w
środowisku cyfrowym

Przeciwdziałanie mowie
nienawiści w sieci
internetowej poprzez
edukację o prawach
człowieka

Propagowanie postawy
otwartości na drugiego
człowieka, działania na
rzecz społeczności
lokalnej
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- warsztaty tematyczne w W trakcie roku szkolnego
klasach
dotyczące
bezpiecznego korzystania
z
sieci,
mediów
społecznościowych,
używania
mediów
elektronicznych,
zagrożenia cyberprzemocą
i
cyberbullingiem;
przeprowadzenie
ankiet
określających zagrożenie
cyberbullingiem
- godziny z wychowawcą W trakcie roku szkolnego
poświęcone problematyce
praw
człowieka,
przeciwdziałaniu
dyskryminacji
i
mobbingowi
ulotki,
foldery
i
materiały
informacyjne o tematyce
praw
człowieka,
przeciwdziałaniu mowie
nienawiści
w
Sieci
dostępne na tablicy przed
pokojem
pedagoga
szkolnego
- działania charytatywne i Cały rok szkolny
wolontariat (m.in.
wolontariat w świetlicy,
udział w akcjach
charytatywnych)

Pedagog przy współpracy
PPP

wychowawcy

Pedagog
Wychowawcy
Wychowawcy świetlicy

Pobudzanie aktywnego
podejścia do działań
profilaktycznych;
tworzenie pozytywnej
atmosfery wokół
projektów mających na
celu propagowanie działań
profilaktycznych,
wspieranie
inicjatyw uczniowskich w
zakresie profilaktyki

- rozmowy pedagoga z
wychowawcami, mające
na celu określenie
bieżących potrzeb w
zakresie profilaktyki
- umieszczenie na stronie
internetowej szkoły
informacji o
realizowanych działaniach
profilaktycznych

Na bieżąco

Pedagog
wychowawcy

Podniesienie poziomu
bezpieczeństwo w szkole i
poza nią.

1.Godziny wychowawcze
pogadanki na temat:
„Moje zachowanie w
szkole i poza nią”;
„Bezpieczny marsz do
szkoły i ze szkoły”;
„ Bawimy się
bezpiecznie”;
„Nie ufam obcym.”
2.Spotkania klas z
policjantem.
3.Sprawowanie dyżurów
na korytarzach przez
nauczycieli.
4.Konkursy

Cały rok szkolny

Wychowawcy

Jesień

Pedagog przy współpracy
KPP
Nauczyciele

- Uświadamianie potrzeby
oraz wdrażanie uczniów
do bezpiecznego
zachowania się w szkole i
poza nią.
- Odpowiednie
zachowanie w drodze do
szkoły i ze szkoły.
- Zachowanie ostrożności
w kontaktach z
nieznajomymi.
- Bezpieczeństwo w sieci.
- Uświadomienie o
działalności grup
destrukcyjnych.
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Cały rok szkolny

nauczyciele przedmiotowi

Doskonalenie umiejętności
zawodowych nauczycieli
w zakresie realizacji
szkolnej interwencji
profilaktycznej w
sytuacjach używania
substancji
psychoaktywnych oraz
podejmowania przez
uczniów zachowań
ryzykownych
Realizacja programów
profilaktycznych w szkole
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udział
pedagoga zima
szkolnego i nauczycieli w
specjalistycznych
szkoleniach
i
konferencjach z zakresu
profilaktyki,
w
tym
profilaktyki narkomanii

Pedagog
nauczyciele

Udział uczniów w
programach
profilaktycznych
realizowanych w szkole
np.:,,Trzymaj Formę’’
,,Znajdź właściwe
rozwiązanie’’
,,Nie pal przy mnie
proszę’’
,,Cukierki’’
,,Czyste powietrze wokół
nas’’
„Domowi detektywi”
„Odczuwaj, ufaj, mów”

Pedagog
wychowawcy

W trakcie roku szkolnego

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji zadań

Termin realizacji zadań

Osoby odpowiedzialne

Zachęcanie uczniów do
korzystania z zasobów
biblioteki szkolnej.

1. Zapoznanie uczniów

początek września,

Bibliotekarz

cały rok

Wychowawcy

cały rok

Bibliotekarz
Wychowawcy

cały rok

Wychowawcy

Promowanie czytelnictwa
wśród uczniów
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z regulaminem biblioteki
i czytelni

2. Organizowanie zajęć
w bibliotece szkolnej
3. Redagowanie gazetki
szkolnej „Lustereczko
szkolne”
4. Zachęcanie do
czytania książek z
programu „Książki
naszych marzeń”
5. Przystąpienie do
ogólnopolskiego
programu „Narodowy
Rozwój Czytelnictwa”
na lata 2016-2020
1.Organizowanie
konkursów czytelniczych i
bibliotecznych
2.Udział w ogólnopolskich
akcjach i programach
propagujących
czytelnictwo
3.Zachęcanie uczniów i
ich rodziców do tworzenia
domowych biblioteczek

na bieżąco

cały rok
na bieżąco

cały rok

Bibliotekarz, dyrektor

Bibliotekarz,
wychowawcy, nauczyciel
języka polskiego
Bibliotekarz,
wychowawcy, nauczyciel
języka polskiego
Bibliotekarz,
wychowawcy

Wskaźniki

Rozwijanie współpracy
bibliotek szkolnych z
bibliotekami publicznymi
oraz publicznymi
bibliotekami
pedagogicznymi
Kształtowanie pożądanych
zachowań czytelniczych
uczniów

1. Udział w wydarzeniach
organizowanych w
bibliotekach publicznych i
pedagogicznych
2. Doskonalenie metod
doskonalenia techniki
czytania i koncentracji.

Na bieżąco

Bibliotekarz,
wychowawcy

Cały rok

1. Krzewienie kultury słowa

marzec

– konkursy recytatorskie.
2. Zapoznanie uczniów z
zasadami poprawnego i
kulturalnego czytania.

cały rok,

Bibliotekarz, nauczyciel
języka polskiego
nauczyciel języka
polskiego, bibliotekarz
wychowawcy,

II semestr

bibliotekarz

październik

bibliotekarz

3. Prowadzenie akcji ,,
Starszy czyta młodszemu’’
4. Plebiscyt „Czytelnicza
lista przebojów”

Opracował zespół: M.Klimczak, L.Błońska, A.Musalewski, B.Rybak, E.Urbańska
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