PLAN PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. WOJSKA POLSKIEGOW NOWYCH RĘCZAJACH
w roku szkolnym 2017/2018.


Opracowany według zaleceń reformy Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) -art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3. oraz
oparty o zalecenia i wnioski z ewaluacji 2016/2017 i rzeczywiste potrzeby szkoły i regionu.

Cele ogólne
Rozwój
intelektualny

Cele szczegółowe

1.Wspieranie
indywidualnego
rozwoju ucznia
poprzez różnorodne
formy działalności
edukacyjnej
(poznawanie
własnych uzdolnień)
-rozszerzanie
zainteresowań
- rozwijanie
zdolności

Sposoby realizacji

Uwagi

* Konkursy szkolne i gminne
* działalność zespołów wyrównawczych
* działalność kółek zainteresowań : matematyczne,
informatyczne, przyrodnicze, ekologiczne, teatralne,
muzyczne, sportowe,
* organizacja wycieczek przedmiotowych (klasowych)
* organizacja kącików ortograficznych
* wyjazdy do teatru , muzeum (kino ,wystawy , koncerty)
* giełda form spędzania czasu wolnego
* korzystanie z różnych źródeł informacji
* umożliwienie prezentacji zdolności i zainteresowań
- zwiększyć występy indywidualne, śpiew, recytacja na
forum publicznym
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2 Nabywanie
umiejętności uczenia
się

3. Rozbudzanie
kompetencji
czytelniczych i
upowszechnianie
czytelnictwa.

Rozwój społeczny

1.Umiejętność
pełnienia ról
społecznych

2. Kształtowanie
postawy
patriotycznej

*rozwijanie w uczniach dociekliwości umiejętności
poznawczej
*kształtowanie umiejętności określania własnych celów
życiowych i dążenie do ich osiągnięcia
*konkurs czytelniczy
*udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Konkurs Mistrz pięknego czytania i Najlepiej czytającą
klasę.
*Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
(21.02.) -poznawanie i docenianie wartości języka
ojczystego
Tydzień kultury językowej : przedstawienia, wystawy
turnieje
* uczenie kultury bycia ,
- co możesz zrobić dla swojej szkoły, żeby było miło i
ciekawie?
Praca uczniów w Samorządzie Szkolnym i sklepiku.
* wpajanie zasad zachowania w miejscach publicznych,
poszanowanie symboli narodowych, regionalnych i
szkolnych
Odwiedzania miejsc pamięci narodowej grobów
poległych żołnierzy i postaci historycznych ( Grób
Lelewelów, Grób Lotników)
Wyjazdy ze sztandarem szkoły na uroczystości
patriotyczne.
Apele poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym.
Wykorzystanie symboli narodowych podczas świąt i
uroczystości patriotycznych obchodzonych w szkole.

2

3.Odpowiedzialność
za środowisko
społeczne i
przyrodnicze
4.Wyrabianie postaw
proekologicznych

Rozwój psychiczny

* organizacja konkursów ekologicznych
* realizacja ścieżki ekologicznej na wszystkich
przedmiotach
* organizacja imprez ekologicznych, Dzień Ziemi,
Sprzątanie Świata, wycieczki np., stacji uzdatniania
wody w Kielczykowiźnie.

* wyjazdy do teatru, muzea ,kina ,wystawy
Stwarzanie
* organizacja imprez kulturalnych,
warunków do
* Walentynki
aktywnego i
* Dzień Wiosny
odpowiedzialnego
*Dzień Ziemi
włączania się w życie
* organizacja akademii , apeli , przedstawień ,
szkoły
imprez klasowych:
* Dzień Chłopaka
* Dzień Babci i Dziadka
* Jasełka
* Andrzejki
* Dyskoteki szkolne
* Zabawa karnawałowa
1. Dążenie do
* Stworzenie atmosfery przyjaznej dziecku
samopoznania i
* Korzystanie w pracy z programu profilaktycznego
samooceny
* Stworzenie warunków umożliwiających kontakt z
pedagogiem i wychowawcami
* Ankiety samooceny i oceny uczniów
2.Umiejętność
wyrażania uczuć i
opanowania empatii

* Zapewnienie wsparcia rodzicom poprzez rozmowy,
doradztwo, wskazanie literatury, prelekcje ,warsztaty
* Uczenie akceptowanych form wyrażania emocji
negatywnych

Podejście indywidualne do
ucznia z problemem:
- tłumienie agresji
- rozbudzanie asertywności
(w zależności od problemu)
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* Upowszechnienie technik radzenia sobie z agresją i
sytuacjami trudnymi
3.Uczenie bycia
asertywnym

* Odróżnianie przez ucznia zachowań: uległe,
agresywne, asertywne.
* Stwarzanie warunków do skutecznego komunikowania
się w różnych sytuacjach.

4. Zminimalizowanie
zachowań
agresywnych,
wulgaryzmów.

* prowadzenie zajęć mających na celu pokazanie czym
jest agresja, jak ją rozpoznawać i przeciwdziałać agresji i
przejawom przemocy, obalenie mitu ”wielkiego macho”
czy „silny może więcej”,
*wdrażanie zasady „zero tolerancji dla przemocy”,
*trening asertywności, podczas którego dziecko uczy się
wyrażania swoich emocji, także negatywnych, bez
szkodzenia sobie.
*drama, konkursy plastyczne, pedagogizacja rodziców
pt. ,,Walczymy z wulgarnością - zachowujemy się
kulturalnie”.
*wpisy do zeszytu uwag
Omawianie ich z uczniem przez pedagoga i psychologa.
*hasło miesiąca dot. właściwego zachowania
- pedegogizacja rodziców

5.Wzmacnianie
poczucia własnej
wartości

* Rozwijanie umiejętności dostrzegania, definiowania i
rozwiązywania różnych problemów - uczeń:
- zauważa problemy, nazywa je i podejmuje próby
rozwiązania,
-wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne
zachowanie,
Imprezy szkolne:
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-Dzień dziecka- pokazanie każdemu dziecku, że jest
ważne

6.Uczenie radzenia
sobie ze stresem

Rozwój fizyczny

1.Rozbudzanie
zainteresowań ucznia
ochroną zdrowia
(kształtowanie
nawyków dbania o
własne zdrowie
2.Nabywanie
umiejętności z
zakresu higieny

3.Dbanie o
sprawność fizyczną

4. Budowanie
wrażliwości i

- dostrzega skutki swoich działań i modyfikuje je w
zależności od potrzeb,
- rozpoznaje wartości moralne, dokonuje właściwych
wyborów,
- próbuje krytycznie oceniać i dostrzegać różne postawy i
zachowania.
Przedstawienia na temat profilaktyki odgrywane przez
zaproszonych gości(teatry).
* uczestnictwo w życiu sportowym (koleżeńskie
współzawodnictwo )
* uczestnictwo w zawodach sportowych , wyprawach
turystycznych
* pogadanki na temat racjonalnego odżywiania się
* gimnastyka korekcyjna dla uczniów z
niepełnosprawnością fizyczną
* prelekcje na temat zdrowia i higieny psychicznej
ucznia
* rozmowy , prelekcje na temat używek(papierosy ,
narkotyki , alkohol) i ich wpływie na organizm
* zwracanie uwagi na higienę miejsca pracy
* planowanie czasu wolnego
* propagowanie zdrowego stylu życia- aktywność
ruchowa (gry zabawy na świeżym powietrzu, Dzień
Dziecka ,festyn szkolny)
* obchody dnia sportu
* wyjazdy krajoznawcze , rowerowe ze starszymi
uczniami.
* spotkania z policjantem
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rozwijanie
* prezentacja filmów na temat bezpieczeństwa i
odpowiedzialności za udzielania I pomocy oraz szkolenie z udzielania
bezpieczeństwo
pierwszej pomocy przed medycznej
własne i kolegów
Rozwój moralny

1.Zdolność
wartościowania

* uczenie relacji nauczyciel - uczeń

2. Umiejętność oceny * kształtowanie właściwego stosunku do osób starszych ,
zachowań własnych i niepełnosprawnych
innych
* przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych
3. Wybór
przez obserwację zachowań własnych i otaczających
autorytetów
osób
* rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej
na dobro ,prawdę , piękno
* właściwy odbiór dóbr kultury
Kształtowanie
umiejętności dbania
o bezpieczeństwo
swoje i innych

1. Kształtowanie
prawidłowych
postaw korzystania z
telewizji i komputera

- praca z programem telewizyjnym
(wybór właściwych audycji)
- prezentacja ciekawego programu
- nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów
z innymi uczniami, szkołami za pomocą technologii
informatycznej

2. Wyrabianie
właściwych postaw
w sytuacjach
niepewnych, nie
budzących zaufania
w stosunku do

- pogadanka
- zajęcia warsztatowe
- filmy
- rozmowy poufne
- porady psychologa ( w razie potrzeby)
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nieznajomych
dorosłych
3. Wzbogacenie
wiedzy na temat
problemów
związanych z
nałogami.

- pogadanka,
- wykład
-projekcja filmów

4. Zapobieganie
paleniu papierosów

- prowadzenie dyskusji na temat szkodliwości palenia
papierosów
- zorganizowanie spotkania z lekarzem lub pielęgniarką
na temat zagrożeń wynikających z w/w używki.
- obalenie mitu „nieszkodliwości” picia piwa czy
szampana
Pogadanki w klasach I – III na temat „Nie pal przy mnie”
p. psycholog a dla klas IV – VII „Znajdź właściwe
rozwiązania”

5. Uświadomienie
dzieciom
szkodliwości
spożywania alkoholu

- pogadanka- wygląd dopalaczy
- zapoznanie z telefonami zaufania
- wykonanie plakatu o tematyce przeciwdziałającej
dopalaczom.

6. Uświadomienie
dzieciom
negatywnych
oddziaływań
dopalaczy

- policja, psycholog (pogadanka) dla dzieci i rodziców

7. Kształtowanie
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prawidłowych
(negatywnych)
postaw wobec
narkotyków

-Międzynarodowy Dzień Pokoju (21.09):
Forma dowolna: plakaty, happeningi, konkursy, gry
dydaktyczne, lekcje wychowawcze lub przedmiotowe.

8. Zaznajomienie
Filmy edukacyjne dla starszych uczniów i omawianie
uczniów z
ich. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne „Czym jest
problemem
terroryzm?’
konfliktów zbrojnych
co oznacza dla nas
życie w pokoju.
9 Bezpieczna szkoła
Kontrola wejść na teren szkoły osób postronnych.
Zapewnienie właściwej opieki uczniom w świetlicy.
Sprawowanie opieki nad zdrowiem i bezpieczeństwem
dzieci przez pielęgniarkę. Pełnienie dyżurów przez
nauczycieli pomoc Samorządu Uczniowskiego w czasie
przerw.
Plan będzie ewaluowany w drugim półroczu poprzez ankiety dla dzieci i rodziców.
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