Plan Profilaktyczny na rok szkolny 2013/2014
Plan Profilaktyczny na rok szkolny 2013/2014 został opracowany na bazie wniosków z ewaluacji Programu Profilaktycznego w roku
szkolnym 2012/2013 oraz priorytetów MEN na rok szkolny 2013/2014.
Następujące wyniki ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego uwzględnia Plan Profilaktyczny
na rok szkolny 2013/2014 :
• Zwracanie uwagi na zachowania niewłaściwe
• Szerzenie wśród rodziców wiedzy dotyczącej stosowanych w szkole form i metod pomocy uczniom
• Zachęcanie rodziców do większego zainteresowania problemami dzieci
W Planie Profilaktycznym na rok szkolny 2013/2014 zostały uwzględnione następujące priorytety:
a) Rozporządzenia MEN
• Wspieranie rozwoju dziecka młodszego związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
• Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
• Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
b) Działania z inicjatywy dyrektora szkoły - cyfrowa szkoła
•

Wprowadzenie dzienników elektronicznych

c) Działania z inicjatywy nauczyciela biblioteki – wytyczne Wydziału Edukacji
•

Zajęcia w bibliotece szkolnej –„Bajkowe spotkania”

Obszar

Zadanie

Sposób realizacji

Termin
realizacji

- gry i zabawy stymulujące rozwój
intelektualny i sprawność fizyczną
- gry i zabawy stymulujące rozwój
społeczny (integracja grupy)
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
w związku z obniżeniem wieku realizacji
obowiązku szkolnego

cały rok

- gry i zabawy logopedyczne

Szkoła
przyjazna
dla ucznia.

cały rok

- Metoda Dobrego Startu „Piosenki do
rysowania”
w
oddziałach cały rok
przedszkolnych (zajęcia świetlicowe)
- Metoda Dobrego Startu „Piosenki do
rysowania” w kl. pierwszych (zajęcia
świetlicowe)
- cyfrowa szkoła

- dostosowanie wymogów
edukacyjnych do możliwości dziecka
niepełnosprawnego

cały rok

wrzesień

Osoby
odpowiedzialne
i realizatorzy.
nauczyciele oddziałów
„0”, nauczyciele klas I,
wychowawcy świetlic,
pedagog szkolny, S. Brzeska, nauczyciel
gimnastyki korekcjnej
– B. Obszański
logopeda E. Lis

M. Ucal – nauczyciel
świetlicy

Dyrektor szkoły E. Wasilewska,
nauczyciele

wychowawcy,
nauczyciele

2. Kształcenie dzieci młodszych
i uczniów niepełnosprawnych
w szkołach ogólnodostępnych.

- zapewnienie uczniom
niepełnosprawnym zajęć
rewalidacyjnych
- promowanie wśród uczniów szkoły
postaw tolerancji i życzliwości poprzez
akcje w ramach programu „Stop
agresji” oraz zajęcia świetlicy szkolnej
i profilaktycznej

- otoczenie wsparciem i akceptacją
ucznia niepełnosprawnego w grupie
rówieśniczej

cały rok

cały rok

E. Lis- logopeda,
B. Serafin n-l świelicy
szkolnej, wychowawcy
świetlicy szkolnej i
profilaktycznej
wychowawcy klas,
pedagog S .Brzeska

cały rok
wychowawcy klas,
wychowawcy świetlicy
szkolnej i
profilaktycznej,
pedagog szkolny
S. Brzeska

- współpraca z PPP

- włączenie rodziców do udziału w
imprezach klasowych, szkolnych,
festynach,

nauczyciele specjaliści
oligofrenopedagogiki

cały rok

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny,
S.Brzeska opiekun
szkolnego koła TPDK.Sarna, G. Kierejsza

- objęcie uczniów znajdujących się w
trudnej sytuacji finansowej programem
,,Wyprawka szkolna”, stypendium

wrzesień, cały rok

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny
S. Brzeska

cały rok

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny
S. Brzeska

- pomoc w zakupie podręczników
szkolnych – TPD

wrzesień

opiekun szkolnego koła
TPD - K.Sarna,
G. Kierejsza

- wsparcie materialne – odzież uczniów
z rodzin o złej kondycji finansowej

cały rok

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny
S. Brzeska

- dofinansowanie wycieczek i wyjść
klasowych dla uczniów z rodzin o złej
kondycji finansowej

cały rok

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny
S. Brzeska
opiekun szkolnego koła
TPD K.Sarna,
G. Kierejsza

3. Współpraca z rodzicami i społecznością
lokalną.
- objęcie uczniów potrzebujących
możliwością korzystania z obiadów
refundowanych przez MOPR, szkolne
obiady

- cyfrowa szkoła - poinformowanie
rodziców o wprowadzeniu dzienników cały rok
elektronicznych,
zapoznanie
ze
sposobem funkcjonowania dziennika

dyrektor szkoły
E. Wasilewska
wychowawcy klas

1.Przeciwdziałanie agresywnym
zachowaniom uczniów na terenie szkoły.

Szkoła
bezpieczna
dla ucznia.

2. Podejmowanie działań zapobiegającym
niepowodzeniom szkolnym.

- realizacja programów profilaktyczno cały rok
– wychowawczych: „Stop agresji”,
„Jestem super”, „Klub Bezpiecznego
Puchatka”, „Moc Bazera”, „Warto się
dzielić”

Pedagog szkolny S.
Brzeska, wychowawcy
klas, nauczyciele
prowadzący świetlicę
profilaktyczną,

- realizacja programu świetlicy
profilaktycznej

cały rok

wychowawcy świetlicy
szkolnej

- uczenie zasad bezpiecznego używania
Internetu „Edukacja z Internetem TP”

cały rok

wice dyrektor –
S. Zając, nauczyciele
klas I - III

- akcje z udziałem Straży Miejskiej:
Eko – klasa, Eko – strażnik,
Odpowiedzialność karna nieletnich,

wrzesień

Pedagog szkolny
S. Brzeska

- cyfrowa szkoła – zachęcanie rodziców cały rok
do korzystania z informacji zawartych
w dzienniku elektronicznym,
kontaktów z wychowawcą klasy i
nauczycielami

Dyrektor szkoły,
E. Wasilewska
nauczyciele

- zajęcia dodatkowe ( wyrównawcze)

cały rok

Wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów

-Zajęcia w bibliotece szkolnej
dla kl .II, III – „Bajkowe spotkania”
-Książka w życiu pomaga” –
bohaterowie książek uczą jak
rozwiązywać problemy. dla klas IV-VI

cały rok

Nauczyciel biblioteki
E. Soboń

-„Kulturalne spotkania” - spotkania z
uczniami, udział w imprezach
kulturalnych organizowanych przez
BW, PBW i inne instytucje

3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
w szkole i w drodze do niej.

Nauczyciel biblioteki
E. Soboń

-zwiększenie bezpieczeństwa w
miejscach szczególnie zagrożonych
poprzez:
- prowadzenie przez wychowawców
zeszytów uwag i pochwał wg podanych
wytycznych

cały rok

Wychowawcy klas,
nauczyciele

- informacje niepedagogicznych
pracowników szkoły

cały rok

Pracownicy szkoły

- analiza zapisu monitoringu

cały rok

Dyrektor szkoły
E. Wasilewska

- przekazywanie przez nauczycieli rad,
wskazówek na bezpieczne wakacje,
ferie,

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny
wrzesień, czerwiec S. Brzeska

- Postępowanie ze zwierzętami,
Autochodzik, Bezpieczna droga do
szkoły, Bezpieczne wakacje

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny
S. Brzeska

„Baw się i bądź bezpieczny zimą i
latem”” – konkursy między klasowe

styczeń, czerwiec

------------------------------------------------

Szkoła
propagująca
zdrowy styl
życia.

1.Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne
uczniów.

E. Lis logopeda
B. Serafin nauczyciel
świetlicy szkolnej

----------------------------

- pogadanki, warsztaty, filmy, konkursy
i inscenizacje dotyczące higieny
osobistej i zdrowego odżywiania

cały rok

nauczyciele,
wychowawcy świetlic,

- pogadanka pielęgniarki szkolnej,
fluoryzacja

cały rok

pielęgniarka szkolna,
dyrektor szkoły
E. Wasilewska

- poszerzenie asortymentu sklepiku
szkolnego o zdrową żywność

cały rok

wychowawcy klas
nauczyciele

- propagowanie zdrowego trybu życia i cały rok
odżywiania (realizacja programów
„Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko
w szkole”,

A.Szymik- Morawska
nauczyciel przyrody

-„Nie pal przy mnie, proszę”);

J. Chmielecka
nauczyciel

cały rok

-dostarczanie wiedzy nt zdrowego cały rok
odżywiania, trybu życia na lekcjach
przyrody, zajęciach wychowawczych,
w-f

A. Szymik –
Morawska, E. Hincke
nauczyciele

-„Żyjmy zdrowo na sportowo”: konkurs maj
sportowo – przyrodniczy

A. Szymik –
Morawska, E.Hincke
nauczyciele

- Kółko Rowerowe dla klas I – III

cały rok

K. Sarna, O. Musielak
nauczyciele

- zajęcia świetlicy profilaktycznej i
świetlicy szkolnej

cały rok

pedagog
S. Brzeska nauczyciele
świetlicy
profilaktycznej,

- realizacja programu „Znajdź
prawdziwe rozwiązanie”

cały rok

wychowawcy świetlicy
szkolnej, A.Szymik –
Morawska nauczyciel
przyrody, wych. kl. IVVI

