PROGRAM PROFILAKTYKI
Szkoły Podstawowej
w Długołęce-Świerkli

Realizowany od 1 września 2015 r. do końca czerwca 2018 roku
Program

profilaktyki

szkolnej

powstał

jako

modyfikacja

poprzedniego

programu

obowiązującego w szkole. W niektórych punktach będzie on przypominał poprzedni, ale
zawarte będą w nim już wnioski i doświadczenia wyciągnięte z dotychczasowej praktyki.
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I PODSTAWA PRAWNA
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Konwencja o Prawach Dziecka

USTAWY
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120,
poz. 526 i 527).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze
zm.).
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.
535 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55).
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2003 r. Nr 24,
poz. 198).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,
poz. 624).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno –
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
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12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

ROZPORZĄDZENIA
1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.
U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkolaoraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz.96).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnianiem. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226).

II.Założenia teoretyczne programu
1.

Profilaktyka- to ochrona człowiekaw rozwoju przed zagrożeniamii reagowaniena

pojawiające sięzagrożenia. Jejcelem jestochrona dziecka,ucznia,wychowanka przed
zakłóceniamirozwoju,czyli

przedpodejmowaniemzachowańhamujących

lub

niszczącychrozwój, określonych jako zachowaniaryzykowne.
2. Wszystkiezdania mająna celuwyposażeniemłodegoczłowieka wumiejętnościbudowania
dobrych

relacji

i

pozytywnych

więzi

opartych

na

skutecznejkomunikacji.Poza

tym,nieodzownym elementemdziałań profilaktycznych jest poznaniesposobówradzenia
sobiew sytuacjachtrudnych, wyrażaniaswoich potrzeb, emocjii opinii.
3. Działaniaprofilaktycznewspierają pracęnad harmonijnym rozwojem osobowości.

III. Cele programu
Zapoznanie uczniów zKartą Praw Dziecka.
Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowańi uzdolnień uczniów.
Dbałośćo zachowanieodpowiedniego stanusanitarno-higienicznegoszkoły.
Postrzeganiesiebie i rozumienieswoichuczuć.
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Bezpieczeństwow codziennym życiu ( w szkole, naulicy).
Uświadomieniepodstawowych

reguł

i

zasadobowiązującychw

relacjachmiędzyludzkich.
Zapobieganie uleganiu negatywnym wpływom grup rówieśniczych.
Rozwiązywanieproblemów.
Dbanieo zdrowie.
Zapobieganie agresjiistresuw szkolei poza nią.
Umiejętnezachowanie sięw sytuacjach zagrożenia.
Zapobieganie uleganiu nałogom.
Wzmocnieniepoczucia własnejwartości u uczniówi rodziców.
Uczeniezachowańdotyczącychkultury życiacodziennego.
Pomaganiewwyrównywaniu trudnościspołecznych i emocjonalnym oraz deficytów
rozwojowych.
Pedagogizacjanauczycieli,

uczniów

i

rodzicóww

zakresieniebezpieczeństwzwiązanych z Internetem i mediami.
Współpracaz

poradniamipsychologiczno-pedagogicznymi,Gminnym

Ośrodkiem

PomocySpołecznejwPodegrodziu, Służbą Zdrowia, Policją.

IV. Określanie sposobów działania
Formy działań profilaktycznych:
 pogadanki w zakresie bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, przeprowadzone
przez wychowawców na początku roku szkolnego we wszystkich klasach i oddziałach
przedszkolnych (odnotowane w dziennikach).
 organizowanie spotkań z pracownikami policji.
 pogadanka wychowawcy z uczniami klas I-VI dotyczącego zasad zachowania się
w szkole i poza lekcjami, obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły
przygotowywania się do każdej lekcji, właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz
zakazu korzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych. Wychowawca
wskazuje konsekwencje, jakie ponosi uczeń w przypadku zniszczenia mienia Szkoły
(szafki szkolne, ławki, pomoce dydaktyczne, i inne przedmioty będące mieniem Szkoły).
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 motywowanie uczniów do nauki i właściwego zachowania się poprzez różnorodne
metody stosowane przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów oraz
wychowawców, poprzez stosowanie pochwał nawet za najmniejsze sukcesy.
 na zebraniu poinformowanie rodziców o ich prawach i obowiązkach oraz o prawach
i obowiązkach uczniów /odpowiedzialni wychowawcy/.


przeprowadzenie w klasach I-VI w każdym semestrze pogadanek na temat znajomości
zasad kultury osobistej oraz właściwego zachowania się na uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych oraz koncertach/odpowiedzialni: wychowawcy/.

 przeprowadzenie godzin wychowawczych w formie pogadanek, zabaw, ćwiczeń, scenek
dramowych na temat właściwych budowania właściwych relacji w grupie rówieśniczej,
umiejętności społecznych.
 przeprowadzenie godziny wychowawczej w klasach IV-VI poświęconej zagrożeniom
jakie stwarzają używki: papierosy, alkohol, narkotyki.


przygotowanie apelu o tematyce profilaktycznej.

 diagnozowanieproblemów:stała obserwacjadzieci oraz ich rodzin, omawianie,gdy

zajdziepotrzebakonsultacjaz fachowcem(np. psycholog, logopeda, specjalistaod
uzależnień),sprawdzanie efektówpodjętych działań.
 rejestrowanienegatywnych i aspołecznych zachowańi konsekwentne reagowanie na
nie.
 pracaz

rodzicami:uczeniespostrzeganiamocnychstron

u

dzieci,

włączanie

rodziców w pomocw odrabianiu lekcji i robieniu czegoś na rzeczdzieci
(imprezyśrodowiskowe,Dzień Dziecka,wycieczki).
 edukacja ekologiczna- zaprzyjaźnianiedzieci z przyrodą, poznawaniebezpośredniego
otoczeniai dbanie o jego czystość.
 kontakt zesztuką, zdziałaniamina terenie gminyorazwłasnedziałania twórczena
rzeczszkołyi środowiska.
 zapewnienie dzieciom żyjącymw trudnych warunkach materialnych dożywiania
w szkole.

V. Adresaci programu
Programprofilaktyki jest skierowanydo uczniów, nauczycieli i rodziców naszejszkoły.
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VI.Działy programu
Profilaktyka uzależnień
Kształtowanieumiejętnościinterpersonalnych
Eliminacjaprzejawów agresji iprzemocyw szkole
Promowaniezdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzaniawolnegoczasu
Współpracaz rodzicami,instytucjamioraz organizacjamizajmującymi sięprofilaktyką

W ramach programu profilaktyki szkolnej realizowane są:


Program „Owoce w szkole”



Program „Mleko w szkole „



Program „Wyprawka szkolna”



Indywidualizacja procesu nauczania
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PROFILAKTYKAUZALEŻNIEŃ
CELE

1.
Dostarczaniewied
zy o szkodliwości
paleniapapierosów
,piciaalkoholu,
zażywania
narkotyków oraz
dopalaczy

2.
Uczeniepodejmo
waniadecyzjize
szczególnymuwz
ględnieniem
asertywności

3.
Propagowanieświa
domego
wybieraniaprogra
mówTVi
racjonalnegokorzy
staniazkomputera

4.Podnoszenie
umiejętności
nauczycieli w
obszarze
profilaktyki

ZADANIA, SPOSÓB
REALIZACJI

Przeprowadzeniepoga
dankinatemat
szkodliwości
paleniapapierosów.
Realizacjawybranychtematów
nagodzinach
wychowawczych.
Wykonaniegazetekklasowych
natemat szkodliwości
paleniapapierosówi picia
alkoholu
-Pogadankii rozmowy
natematumiejętności
byciaasertywnym
-Pogadankii rozmowy
natemat umiejętności
odmawianiaipodejmowaniawł
aściwych decyzjiw
trudnychsytuacjach
-Ukazanie zależności między
agresjąi
nadpobudliwościąuczniów
aniektórymigrami i
programamitelewizyjnymi.

TERMIN
REALIZACJI

5 lat

- wymiana doświadczeń
podczas spotkań zespołów
przedmiotowych i
wychowawczych

wychowawcyinau
czyciele

MONITOROWANIE

Zapisy w
dziennikach
lekcyjnych

Godziny
wychowawcze,
wychowaniedo
życiawrodzinie
gazetka, prace
plastyczne

Wmiarępotrze
b

wychowawcyinau
czyciele

Zapisy w
dziennikach
lekcyjnych

Wmiarępotrze
b

wychowawcyinau
czyciele

Zapisy w
dziennikach
lekcyjnych

Marzena Klimek,
Kornelia
Potoniec-Szarek,

-Dzień Bezpiecznego
Internetu
-Wdrażanie do racjonalnego
korzystania z mediów
komputera, gier, itp. podczas
organizacji prac na lekcjach
zajęć komputerowych
-udział
indywidualnynauczycieliw
kursach, warsztatach
metodycznych

ODPOWIEDZIALNI

Wmiarępotrze
b

wychowawcyinau
czyciele

Zaświadczenia z
konferencji,
kursów

KSZTAŁTOWANIEUMIEJĘTNOŚCIINTERPERS
ONALNYCH
CELE

ZADANIA,SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZAILNI

MONITOROWANIE
I EWALUACJA

.Uczenieumiejętn
ości
radzenia
sobiez emocjami

2.Wyrównywanie
deficytów
rozwojowych.

-Pogadanki, dyskusje na
godzinach do dyspozycji
wychowawcy

5 lat

-„Mój pierwszy egzamin- czyli
jak poradzić sobie ze
stresem?” pogadanka
–lekcja wychowawcza oraz
spotkanie z rodzicami

Luty/marzec

Współpraca z rodzicami celem
skierowania ucznia do poradni.

5 lat

4.
Wzmacnianiepoc
zuciawłasnej
wartości

zapisywdzien
nikach

Wychowawca

zapisywdzienni
kach

klasy VI

-dostosowanie wymagań do
możliwości dziecka.
Opracowywanie
indywidualnych programów
nauczania.
-Prowadzenie zajęć
wyrównawczych i kół
zainteresowań.
Pogadanki,dyskusjenago
dzinachdo
dyspozycjiwychowawcy
Dowartościowywanieuczniów
o zaniżonej
samooceniepoprzezdziałania
wychowawcze.

Wychowawcy

5 lat

dyrektor/nauczyc
iele
Wychowawcy

sprawozdania

wychowawcy

Zapisywdzienni
kach

Wychowawcy,
rodzice

analizakart

wychowawcy
uczniowie

scenariusze
zajęć

Wmiarępotrzeb
-Indywidualnerozmowy
zuczniami
-Budowaniewłasnegozaufania.

5.
Kształtowaniewł
aściwychpostaw
uczniów oraz
świadomości
przynależności
społecznej do
rodziny, grupy
równieśniczej,
wspólnoty
narodowej
6.Kształtowaniep
oprawnej

-Angażowanieuczniów
worganizowanie
imprezklasowychi szkolnych.
- Wyjazdy,wycieczki,biwaki,
ogniska,
imprezy szkolne
ipozaszkolne

wmiarępotrzeb

-organizowanie tradycyjnych
uroczystości i świąt
w szkole

wg
kalendarza
imprez

Integrowanieuczniów na
zajęciach wychowawczych i w

zgodniez
harmonogramem

wycieczek

komunikacji

zajęciach wychowaniado
życiaw rodzinie.

nauczyciel
wychowaniado
życiawrodzinie

rozkładzajęć

ELIMINOWANIEPRZEJAWÓW
AGRESJII PRZEMOCY W SZKOLE
CELE

ZADANIA,SPOSÓB
REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

MONITOROWANIEI
EWALUACJA

1.
Wzmacnianiepocz
ucia
odpowiedzialności
zamieniewłasnei
społeczne

Pogadanki,dyskusjenago
dzinachdo
dyspozycjiwychowawcy

5 lat

wychowawcy

Zapisy w
dziennikach
lekcyjnych

-Dyżury
nauczycielipodczasprzer
w.
2.Przeciwdziałanie Reagowanienaniewłaściwez
i redukowanie
agresji(fizycznej,p achowania uczniów w
szkolei pozanią.
sychicznej)w
szkole, domu i
- Uświadamianieskutków
środowisku
złego zachowania
lokalnym
wświetleprawaszkolnego
i karnego

wmiarępotrzeb

wychowawcy

Analiza grafiku
dyżurów
Zapisy w
dziennikach
lekcyjnych

- w sytuacjach przemocy
domowej wdrażanie
procedury „Niebieskiej
Karty”
3. Uczenie
alternatywnychsp
osobów
rozwiązywaniakon
fliktów

4.
Kontrolapozytywn
ychi
negatywnychzach
owańuczniów
5.
Podnoszeniekultur
y słowa,
eliminowaniewulg
aryzmów ze
słownikaucznia
6.Pracanad
wzmacnianiem

Dyżurynauczycielipodczasprz
erw
-powoływanie zespołów
wychowawczych w
przypadku zainstniałych
problemów wychowawczych
Omawianienalekcjachprzypad
ków
niewłaściwegozachowania
Pogadanki,dyskusje,scenkirod
zajowe, plakaty

całyczas
nabieżąco

nauczyciele

sprawozdania

wmiarępotrzeb

Dyrektor
nauczyciele

Zapisy w
dziennikach

cały czas

wychowawcy

Scenariusze zajęć

wmiarępotrzeb

wychowawcy

Zapisy w
dziennikach

-Adnotacjew dzienniku

-Pogadanki

podstawowych
umiejętności
społecznych

lekcyjnych

-Lekcjenatemat kultury
osobistej
-Uwrażliwienieuczniów
nazachowania swojeiinnych.
- wolontariatorganizowanie akcji
charytatywnych „Góra
grosza””Święty Mikołaj
odwiedza starszych i
samotnych mieszkańców
Długołęce-Świerkli”

sprawozdanie

- Zbieranie plastikowych
nakrętek na rzecz osób
niepełnosprawnych
-Dostrzeganieosób
niepełnosprawnych,wpodeszły
mwieku, samotnych
Indywidualna pomoc dla
wmiarępotrzeb
uczniów w trudnych
sytuacjach życiowych (śmierć
bliskiej osoby, rozwód
rodziców, choroba, wyjazd
rodziców za granicę, przemoc
w rodzinie

7. Rozwiązywanie
kryzysów uczniów
w trudnych
sytuacjach
życiowych

wychowawcy

sprawozdanie

PROMOWANIE ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA I
ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW
SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
CELE

ZADANIA,SPOSÓB
REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

MONITOROWANIEI
EWALUACJA

1.
Propagowaniezdro
wegotrybu
życiai
odżywiania.

Pogadankinalekcjachwycho
wawczych propagujące
zdrowy stylżycia

3 lata

Wychowawcy

Zapis w dzienniku

Pielęgniarka

Dokumentacja

-Zapoznanieuczniów
zzasadami zdrowego
odżywiania,uświadomienie
uczniom, że
wartoinwestowaćw
swojezdrowie
-Systematycznekontrole
czystości
przeprowadzaneprzezhig
ienistkęszkolną
-

Cały czas

Cały czas

medyczna

Organizowaniezajęćrozwijaj
ącychsprawnośćfizycznąucz
niów
-Nadzórnadhigienąuczniastosowanie
przerwśródlekcyjnych,wietr
zenieklas
monitorowaniedostosowania
krzeseł I ławek do
aktualnego wzrostu dzieci
Przeglądczystościwśróduczn
iów

2. Dbałośćo
higienęjamy ustnej
3. Wdrażaniedo
aktywnego
wypoczynkui
rekreacji
4.
Promowaniezacho
wańproekologiczny
ch
5.
Kulturaczasuwolne
go

6. Promowanie
zachowaniai zasad
bezpieczeństwawsz
kolei pozanią

Nauczyciele

Cały czas
Dyrektor,
wychowawcy klas
Cały czas

medyczna

Cały czas
Dyrektor

-Pogadanki, projekcje
filmów, udział w
konkursach, udział w
obchodach Dni Ziemi
-Zajęcia z wychowania do
życia w rodzinie

- Program „Edukacja
bezpiecznego poruszania się
po drodze” – „Bezpieczna
zebra”
-Ogólnopolska akcja
głośnego czytania „cała
Polska czyta dzieciom”
- udział uczniów w różnego
typu konkursach, turniejach,
olimpiadach sportowych i

Dokumentacja
Pielęgniarka

- na bieżąco

- zapoznanie z zasadami
zabaw bezpiecznych
przyjemnych i kulturalnych
na przerwach
śródlekcyjnych w czasie
wolnym
- Zwiększenie
bezpieczeństwa w miejscach
zagrożonych (w szkole, w
domu i w drodze do szkoły)

Nauczyciel
wychowania
fizycznego

Cały czas

-Zorganizowaniei
przeprowadzenieakcji„Owo
cew szkole” I “Mleko w
szkole
- gazetki w klasie
- fluoryzacja zębów
-wycieczki, turnieje, zajęcia
sportowe

- Rady na bezpieczne ferie i
wakacje, kształcenie postaw
bezpiecznego wypoczynku
podczas ferii i wakacji.

7.Tworzenie
warunków
prawidłowego
rozwoju
emocjonalnego i
społecznego
uczniów

Cały czas

Nauczyciele
Pielęgniarka
nauczyciele

Dokumentacja
medyczna
Sprawozdanie,
karty wycieczek

Wrzesień
Kwiecień
każdego
roku
- zgodnie z
planem

Nauczyciele
przyrody

Zapisy w
dziennikach
Scenariusze apeli

nauczyciele

Zapisy w dzienniku

- na bieżąco

Wychowawcy

Zapisy w dzienniku

- na bieżąco

- na bieżąco

Policjant

Cały rok

Nauczyciel
biblioteki

sprawozdania

wiedzy na szczeblu
gminnym ,
wojewódzkim,
ogólnopolskim
-koła zainteresowań (koła
przedmiotowe: j.polski,
j.angielski, matematyka,
chór, informatyka
– promowanie uczniów
zdolnych

Nauczyciele

- SKO rozwijanie talentów
uczniów – udział w
programie Talentowisko-

Opiekun SKO

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI,
INSTYTUCJAMI ORAZ
ORGANIZACJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ
PROFILAKTYKĄ
CELE

ZADANIA,SPOSÓB
REALIZACJI

1.Wyposażenie
-Współpraca z instytucjami:
odbiorców
Koordynatorem Gminnego
programu w
Programu Profilaktyki i
podstawowy
Rozwiązywania Problemów
sposób wiedzy na
Alkoholowych w
temat środków
Podegrodziu
uzależniających
F
(ulotki, plakaty,
- -Gromadzenie materiałów
publikacje itp.)
metodycznych w bibliotece
2. Wyposażenie
biblioteki w
fachowe materiały i
publikacje
dotyczące
profilaktyki
3.Współdziałanie
rodziców ze szkołą
w programowaniu
zdrowego stylu
życia wśród dzieci i
młodzieży
5. Dostarczenie
rodzicom
informacji o
przyczynach i
skutkach
uzależnień oraz
instytucjach
udzielających
pomocy

-organizowanie
szkoleniowych spotkań z
rodzicami

-Włączenie rodziców w
życie szkoły (wycieczki,
imprezy)

- Zapoznanie rodziców w
działaniami szkoły
wynikającymi z programu
profilaktyki

TERMIN
REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

MONITOROWANIEI
EWALUACJA

5 lat

Wychowawcy

Sprawozdanie

Na bieżąco

Bibliotekarz

Zbiory biblioteki

Wychowawcy

Sprawozdanie

Wychowawcy

Program Profilaktyki został zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu 15.09.2015r Uchwała Nr 1/2015 i pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2015r.

