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I.

STAŁE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NA TERENIE SZKOŁY

Lp.

Działania profilaktyczne

1

Przygotowanie harmonogramu
konsultacji dla uczniów i rodziców.
Przygotowanie zajęć wspierających
oraz pozalekcyjnych rozwijających
umiejętności uczniów.
Opracowanie systemu dyżurów
uczniowskich w łazienkach i szatni.
Opracowanie harmonogramu spotkań
zespołów klasowych (wicedyrektor,
pedagog, wychowawca).
Organizowanie pomocy
psychologicznej i pedagogicznej
uczniom i rodzicom (opiekunom).
Doskonalenie zawodowe w ramach
WDN i konferencjach, współpraca
nauczycieli w ramach zespołu
dydaktyczno-wychowawczego.
Współpraca z domem rodzinnym
(rozmowy indywidualne, wizyty
domowe).
Rozmowy profilaktyczne z rodzicami i
uczniami, którzy nie przestrzegają
regulaminu obowiązującego w szkole.
Zbiórka przyborów szkolnych,

2

3
4

5
6

7

8

9

Do kogo
skierowane

Termin

Osoba
odpowiedzialna

uczniowie, rodzice

wrzesień

J.Salitra

uczniowie, rodzice

cały rok

wychowawcy klas,
J.Salitra, I.Pyl, R.Smut

uczniowie

wrzesień

wychowawcy
J.Salitra

wychowawcy

wg. potrzeb

J.Salitra,I.Pyl

uczniowie, rodzice,
opiekunowie

cały rok

I.Pyl, J.Salitra, A.Murmyło,
wychowawcy klas

nauczyciele

wg.
harmonogramu

rodzice

cały rok

uczniowie sprawiający
problemy wychowawcze

wg. potrzeb

uczniowie

cały rok

G. Cygan
J.Salitra, I.Pyl, A.Murmyło,
wychowawcy
J.Salitra, I.Pyl ,
wychowawcy,
przedstawiciel policji
I.Pyl

10
11.
12.

13.
14.

podręczników, ubrań na rzecz uczniów
w trudnej sytuacji materialnej.
Udział w zbiórkach żywności uczniom
potrzebującym.
Propagowanie działań związanych z
bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Stała współpraca z instytucjami (Sąd
Rejonowy, Komenda Powiatowa
Policji, Poradnia PedagogicznoPsychologiczna, powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta,
Urząd Gminy, MOPS, Sanepid i inne.
Kontrola terenu szkoły.
Kontrola wagarów.

15. Przygotowanie tablic informacyjnych
na temat instytucji wspomagających
rozwój dziecka i rodzinę, gazetek
profilaktycznych.
16. Dbanie wszystkich pracowników o
kulturę słowa i szacunek do innych.
17. Przygotowanie konkursów
profilaktycznych.
18. Dekorowanie szkoły.
19. Organizowanie wyjść, wycieczek i
wyjazdów.
21. Realizacja kalendarza działań
wychowawczych, obywatelskich,
ekologicznych i profilaktycznych.
22. Realizowanie planów wychowawczych

wolontariusze

wg. potrzeb

R.Smut

uczniowie

cały rok

G.Sikut

uczniowie
rodzice
nauczyciele

cały rok

-

cały rok
raz w miesiącu

I.Pyl, policja, nauczyciele
I.Pyl, J.Salitra,
wychowawcy

uczniowie,
rodzice

cały rok

I.Pyl, R.Smut

uczniowie

cały rok

wszyscy pracownicy

uczniowie

Cały rok

R.Smut, T.Gacka

uczniowie

wg. potrzeb

uczniowie

wg. potrzeb

R.Smut, K.Gawryś
uczniowie kl. IIIB, IIIC
wychowawcy

nauczyciele
uczniowie
rodzice
rodzice, uczniowie

cały rok

wszyscy nauczyciele,
uczniowie

cały rok

wychowawcy klas

J.Salitra, I.Pyl

klas i współpracy z rodzicami.
23. Realizacja WSDZ.

II.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uczniowie, rodzice

Cały rok

uczniowie
wg harmonogramu

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ZAPLANOWANE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Działania profilaktyczne
Realizacja kalendarza najważniejszych imprez
w szkole, kalendarza działań obywatelskich,
ekologicznych i prozdrowotnych,
konkursów.
Zajęcia integracyjno-adaptacyjne
„Przełamujemy lody”.
Zapoznanie uczniów z systemem pomocy
szkolnej i instytucjonalnej
Zajęcia nt. „Odpowiedzialności prawnej
nieletnich”.
Normy i zasady obowiązujące w szkole.
Pogadanka profilaktyczna.
Organizowanie pomocy uczniom z trudnościami
w nauce.
Sportowa Inauguracja roku szkolnego
2016/2017. Sport moją pasją.
Sportowa rywalizacja. Jesteśmy fair play.
Wolontariat-kształcenie liderów
młodzieżowych.

10. Kształtowanie postaw. Wychowanie do

Do kogo
skierowane
uczniowie
rodzice
nauczyciele

Termin

Osoba
odpowiedzialna

cały rok,

wychowawcy,
nauczyciele w-f, R.Smut,
T.Gacka, I.Pyl

klasy I
klasy I,II,III

wrzesień
październik
wrzesień
październik
wrzesień
październik

J.Salitra, I.Pyl,
przedstawiciel policji

klasy I

Wrzesień

J.Salitra

uczniowie

cały rok

wychowawcy,dyrektor

wszyscy uczniowie

Wrzesień
październik

nauczyciele w-f

Cały rok

nauczyciele w-f

wg. potrzeb

R.Smut, A.Iluk-Kasza

klasy I
uczniowie

Wszyscy uczniowie
uczniowie
ludzie potrzebujący
pomocy

wychowawcy klas
I.Pyl, A. Murmyło
wychowawcy klas

nauczyciele

wartości.
Edukacja humanitarna. Warsztaty, pogadanki na
temat godności, bezdomności na godzinach
wychowawczych. Akcja „Aniołek czystości”,
„Opatrunek na ratunek”, „Każdy znaczek
wspiera Misje”,”Okulary”, „Podaj mydło”.
11. „Narkotyki-Stop – Nie ryzykuj sobą”
(warsztaty).
12. Realizacja działań prozdrowotnych; promocja
zdrowia. Wykaz działań organizowanych przez
pielęgniarkę szkolną w załączniku.
13. Kampanie profilaktyczne:
a) Zapobieganie HIV i AIDS
b) Kampania „Twarze depresji”
c) Kampania prozdrowotna „Trzymaj
formę”
d) „Powiedz Stop Cyberprzemocy”
e) „Wyloguj się do życia zanim życie Cię
ominie”
f) Myślę więc nie ślę - seksting
g) „W-f z klasą”
14. Pomoc terapeutyczna:
a) Terapia pedagogiczna
b) Socjoterapia
c) Pomoc psychologa

uczniowie,rodzice,
nauczyciele

II semestr

R.Smut, A.Iluk-Kasza

II semestr

J.Salitra, I.Pyl, KARAN

cały rok

T.Gacka, R.Smut,
nauczyciele w-f,
wychowawcy klas,
przedstawiciel Sanepidu

I,II semestr

R.Smut, T.Gacka, I.Pyl

Uczniowie,rodzice,
nauczyciele

luty

R.Smut, A.Murmyło,
I.Pyl

uczniowie

cały rok

nauczyciele w-f

klasy II,III rodzice

uczniowie

uczniowie

uczniowie klas I,
rodzice
Uczniowie klas II
rodzice
Uczniowie klas III
rodzice
uczniowie, rodzice
uczniowie klas I, II,
III
uczniowie klas I, II,
III
uczniowie, rodzice

I semestr

I.Pyl

I semestr

I.Pyl

I semestr

I.Pyl

cały rok

nauczyciele w-f

cały rok

K. Siejko, A.Iluk

cały rok

I. Pyl

cały rok

A.Murmyło

d) Rewalidacja
e) Terapia tyflopedagogiczna
Realizacja WSDZ

15.

Kl.I,II,III
KL. I,II, III
KL. I,II,III

Cały rok
Cały rok
Cały rok

Realizacja tematów godzin wychowawczych
w ramach godzin – wychowawczych. Wykaz
tematów w załączniku.

16
.

III.

B.Klein
B.Klein
wychowawcy,
nauczyciele, pedagog,
doradca zawodowy

uczniowie klas I,II,III
cały rok

nauczyciele

Termin

Osoba
odpowiedzialna

Pedagogizacja rodziców.

KLASY I

Działania profilaktyczne

Lp.
1.
2.

3.
4.

Zagrożenia występujące w Sieci.
Scenka profilaktyczna dot. Bezpiecznego
korzystania z Internetu, środki
odurzające.
Dopalacze. Scenka profilaktyczna.
Twarze depresji.

Do kogo
skierowane

wrzesień
rodzice

listopad

wychowawcy, I.Pyl

luty
kwiecień

KLASY II

Lp.
1.
2.

3.

Działania profilaktyczne
Zagrożenia występujące w Sieci.
Scenka profilaktyczna dot. Bezpiecznego
korzystania z Internetu, środki
odurzające.
Dopalacze. Scenka profilaktyczna.

Do kogo
skierowane

Termin

Osoba
odpowiedzialna

wrzesień
rodzice

listopad
luty

wychowawcy, I.Pyl

4.

kwiecień

Twarze depresji.

KLASY III

Lp.

Działania profilaktyczne

3.

Zagrożenia występujące w Sieci.
Scenka profilaktyczna dot. Bezpiecznego
korzystania z Internetu, środki
odurzające.
Dopalacze. Scenka profilaktyczna.

4.

Twarze depresji.

1.
2.

Do kogo
skierowane

Termin

Osoba
odpowiedzialna

wrzesień
rodzice

listopad

wychowawcy, I.Pyl

luty
kwiecień

Gazetki profilaktyczne
L.P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Temat
DOPALACZE
CYBERPRZEMOC/UZALEŻNIENIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ/ TOLERANCJA
HIV/AIDS
METODY I TECHNIKI UCZENIA SIĘ
DEPRESJA
ZABURZENIA ODŻYWIANIA
PAPIEROSY
ALKOHOL
PIERWSZA POMOC

Miesiąc
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Osoba odpowiedzialna
I.Pyl
I.Pyl
R.Smut
I.Pyl
R.Smut
I.Pyl
R.Smut
I.Pyl
R.Smut
R.Smut

