HARMONOGRAM REALIZACJI
SZKOLNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYCZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Rok szkolny 2016/17

1. Bezpieczeństwo w szkole i poza jej terenem.
2. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i niwelowanie przemocy w szkole.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
Zadania

Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa w szkole.

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne/
współpracujące

Działania skierowane do
uczniów:
1.Godziny wychowawcze
służące wdrażaniu zasad i
norm zawartych w
statucie szkoły
2.Zapoznanie uczniów z
zasadami bezpiecznego
poruszania się po drogach
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Nauczyciele,
wychowawcy, pedagog

Wychowawcy, pedagog,
policja
p. Bernadetta

Termin
realizacji

Metody oceny i
efekty działań

Cały rok

Ankiety, zapisy w
dziennikach,
samoocena

IX-X, przed
feriami i
wakacjami

Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa

3.Realizacja programu
“Szkoła Promująca
Zdrowie”.
4.Prowadzenie w szkole
“skrzynki zaufania”.
5.Zorganizowanie spotkań
uczniów z
przedstawicielami Straży
Pożarnej oraz
przeprowadzenie
praktycznych zajęć z
zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
6.Pogadanka z uczniami nt.
„Bezpieczeństwo w mojej
szkole. Jakie zagrożenia
mogą nasz czekać na
zajęciach w-f”.
7. „Mój wolny czas w
cyberprzestrzeni.”/pogadanki, konkursy/

8.”Bezpieczeństwo dzieci w
komputerowej sieci”.
9.Omówienie zbioru zasad i
reguł, dotyczących
zachowań w środowisku
2

Bańska/lider/
Cały rok
pedagog
Cały rok
p. Iwona Krawczyk,
p. Zdzisława Szymborska

Zwiększenie
umiejętności
radzenia sobie w
sytuacji zagrożenia

II sem.
p. Joanna Osenkowska,
p. Wojciech Windys
IX-X

p. Beata Turska,
wychowawcy

Bezpieczeństwo na
lekcjach W-F

II

Wykorzystanie
Internetu w celach
dydaktycznych

II

Konkurs plastycznoliteracki

p. Bernadetta Bańska,
p. Joanna Szymańska

Wychowawcy, psycholog,
pedagog

Zwiększenie
świadomości
IX-XI

szkolnym oraz
konsekwencji ich
nieprzestrzegania
10.Ewaluacja stosowania
tych reguł
11.Zagospodarowanie
czasu wolnego uczniów
poprzez zachęcanie do
udziału w kółkach
zainteresowań
12.Realizacja zajęć „Ratuję
i uczę ratować”
Działania skierowane
do rodziców:
1.Zapoznanie rodziców ze
Statutem Szkoły
2.Zbieranie od rodziców
informacji zwrotnych na
temat problemów
wychowawczych z dziećmi.
Działania skierowane
do nauczycieli:
1.Przestrzeganie norm,
zasad i regulaminu
dyżurów.
2.Rozmowy z uczniami i
obserwacje dotyczące
różnych form przemocy.
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Psycholog, pedagog

Nauczyciele

V

Obserwacja

Cały rok

Zwiększenie wiedzy
i umiejętności

Cały rok

Zwiększenie wiedzy
i umiejętności

p. Iwona Krawczyk

Ograniczenie przejawów
agresji w szkole.

Działania skierowane
do uczniów:
1.Pełnienie dyżurów przez
nauczycieli na przerwach i
po lekcjach.
2. Stwarzanie możliwości
osiągnięcia sukcesów.

3. Artykuły w gazetce
szkolnej na temat
agresji i sposoby
radzenia sobie z nią.
4. Pogadanki na temat
agresji elektronicznej.
75.Realizacja programu
Mediacje Rówieśnicze
Działania skierowane
do rodziców:
1.Informowanie o
nieobecnościach dziecka
na zajęciach szkolnych.
2.Prelekcje i pogadanki.
3.Wspólne rozwiązywanie
konfliktów.
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nauczyciele

Cały rok

monitoring

nauczyciele

Cały rok-

Zwiększenie wiedzy
i umiejętnościudział w
konkursach,
eksponowanie list
laureatów i
dyplomów na
terenie szkoły i
stronie internetowej

p. G. Sapa

Cały rok

p. B. Turska,
wychowawcy

Cały rok

Psycholog, pedagog

Cały rok

Zdobycie
umiejętności
radzenia sobie w
sytuacjach
konfliktowych

4.Informowanie rodziców o
funkcjonowaniu dziecka w
szkole.
Działania skierowane do
nauczycieli:
1.Doskonalenie nauczycieli
w zakresie zapobiegania
agresji.
2.Wnikliwa obserwacja
klas.
3.Opracowanie procedury
zachowań w stosunku do
sprawców przemocy.

Kreowanie zdrowego stylu życia i
profilaktyka uzależnień.

Działania skierowane
do uczniów:
1.Dostarczenie wiedzy
dotyczącej uzależnień i ich
szkodliwości.
2.Realizacja programu

„Szkoła promująca
zdrowie”
3.Promowanie aktywnego
wypoczynku.
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Nauczyciele,
psycholog, pedagog

Cały rok

Umiejętność
radzenia sobie

Nauczyciele,
pielęgniarka

Cały rok

Stan zdrowia i
samopoczucia
uczniów

nauczyciele

Cały rok

Uprawianie
sportów, udział w
wycieczkach

4.Realizacja programu
profilaktycznego przeciw
uzależnieniom dla klas IIII „Cukierki.”
5.Realizacja programu
profilaktycznego dla klas
IV-VI „Profilaktyka
uzależnień.”
6.Rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych
7.Profilaktyka próchnicy w
klasach I-VI.
13.Prowadzenie gimnastyki
korekcyjnej w klasach IIII.
14.Prowadzenie terapii EEG
Biofeedback.

Wychowawcy

15.Propagowanie zdrowego
odżywiania
16.”Umiemy nieść pomoc”współpraca z Fundacją
Dolnośląskie hospicjum
dla dzieci na Dolnym
Śląsku
Działania skierowane do
rodziców:
1. Dostarczenie rzetelnej
wiedzy dot. uzależnień i
ich szkodliwości oraz

wychowawcy

XI

„Śniadanie daje
moc”

p. D. Niepołońska

Cały rok

Empatia i
uwrażliwienie

6

I sem.

Umiejętność
radzenia sobie

Wychowawcy
I sem.
p. E .Kowalska

Cały rok

pielęgniarka

Cały rok

p. B.Bańska,
p. J.Osenkowska

Cały rok

Nauczyciel terapeuta

Poprawienie stanu
czytelnictwa
Kondycja uczniów

Ewaluacja pracy

zdrowego stylu życia
2. Zmobilizowanie
rodziców do zwiększenia
interesowania tym, co
dzieci robią w sieci.
Działania skierowane
do nauczycieli:
1.Współpraca z
instytucjami
wspierającymi szkołę w
profilaktyce.
2.Propagowanie kursów i
szkoleń z zakresu
profilaktyki i promocji
zdrowia.
3.Ukazywanie
pozytywnych wzorców
zdrowego stylu życia.
4.Organizacja szkoleń i
warsztatów oraz
udostępnianie materiałów
dotyczących profilaktyki
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Uzyskanie
Certyfikatu
„Bezpieczna szkołaBezpieczny uczeń”.

