PROGRAM

PROFILAKTYCZNY

Harmonogram działań w roku szkolnym 2016/2017
MIESIĄC

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

Pogadanki na temat higieny osobistej
w klasach I – III, IV – VI, gimnazjum dziewczyny i
chłopcy.

Pielęgniarka szkolna

Warsztaty zawodoznawcze.
Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Biura
Pracy.

Pedagog we współpracy z PPP w Środzie

Rozmowy indywidualne dotyczące wyboru
zawodu.

Pedagog, wychowawca klasy III gimnazjum,

Wyjazdy w ramach preorientacji zawodowej do
zakładu pracy.

Pedagog, wychowawczy

Udział w programie „Nasze zasady, Twoje
bezpieczeństwo” prowadzonym przez Fundację
Pro Familia Mea

Koordynator - M. Wiczyńska

Praca w klasach nad zachowaniami i postawami.
Zwrócenie szczególnej uwagi na agresję słowną,
zwłaszcza podczas przerw i pobytu w świetlicy
szkolnej.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Udział dzieci w programach:
„ Mleko dla szkół, mleko dla zdrowia”,
„ Warzywa i owoce w szkole” ( klasy I-III )
„ Trzymaj formę”,

……………………………………………..

Udział w zespole interdyscyplinarnym do spraw
przemocy w rodzinie.

Pedagog

„ Zdrowy sklepik” - prowadzenie szkolnego
sklepiku z owocami, woda i zdrowymi
przekąskami.

wychowawcy
Nauczyciele wychowania fizycznego

A. Janasiak, P. Przymusińska- Rauhut

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusz

M. Wiczyńska

Organizacja wyjazdów na wycieczki, rajdy, do
teatru i kina.

Nauczyciele

Organizowanie uroczystości klasowych
i szkolnych w celu integracji środowiska.

Nauczyciele

Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć
sportowych.

Nauczyciele

Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej.

P. Rauhut

Udział dzieci z klas trzecich na zajęciach na
pływali.

M. Wiczyńska, T. Śmigaj, K. Januszkiewicz

„Segregujmy śmieci!” – zakup koszy do
segregacji i wdrażanie uczniów do segregowania
odpadków.

Dyrektor, Nauczyciele

Co jest dla nas ważne? Prawa i obowiązki ucznia.
Ustalanie kodeksów klasowych. Praca ze
Zwyczajnikiem.

Wychowawcy

Zajęcia w klasach poświęcone bezpieczeństwu
w drodze do szkoły (klasy I – III )- spotkanie z
Policją.

Wychowawcy,

„Zrozumieć niepełnosprawność” -spotkanie dla
klasy 2 oraz wybranych pracowników szkoły z
przedstawicielami Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji.

Pedagog

„Nie jesteśmy wielbłądami” – szkole ważenie
plecaków i pogadanka na temat prawidłowej
postawy.

P. Rauhut, M. Wiczyńska

„Co wiesz o agresji?” – ankieta w klasach.
„Agresja wokół nas” – ankieta dla rodziców.

M. Wiczyńska

„Akademia Czystych Rąk” – pogadanki w klasach
na temat dbania o higiena rąk, zakończone
gazetką ścienną oraz wywieszeniem instruktaży
w toaletach szkolnych.

p. Rauhut. , A. Dolata

wrzesień

październik

listopad

Negatywny wpływ nikotyny na nasze zdrowie.

A. Dolata – bologia, P. Rauhut- przyroda

Konkurs plastyczny pt.” Mówię NIE
papierosom”.

A. Mikulińska

„Oswoić agresję” – lekcja wychowawcza nt.
przyczyn, rodzajów agresji i sposobów jej
rozładowania.

grudzień

Styczeń

Wychowaca/ pedagog

Lekcja wychowawcza pt. „Jak radzić sobie
z agresją”

Wychowawcy/ pedagog

Dbam o prawidłową postawę ciała oraz o smukłą
sylwetkę – pogadanka w klasach.

P. Rauhut

Pogadanka na lekcji wychowawczej na temat
bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

wychowawcy

„Karnawałowa przerwa” – taneczne przerwy
prowadzone przez uczniów i zachęcające do
ruchu.

P. Rauhut

Spotkanie uczniów klas gimnazjalnych
z terapeutami z Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w ramach prowadzonych przez nich
programów profilaktycznych.

M. Wiczyńska

Luty

Marzec

Zajęcia w klasach na temat zagrożeń płynących
z korzystania z internetu.

M. Wiczyńska

Balik karnawałowy „Multi – Kulti – dzieci z
całego świata”. Nawiązanie do tolerancji.

Nauczyciele klas 1 - 3

„Idzie wiosna”-promowanie aktywnych form
spędzania czasu z rodzicami poprzez pogadanki
z uczniami oraz ulotki dla rodziców z
propozycjami różnych zajęć aktywizujących całą
rodzinę (np. o zajęciach dla rodzin w Centrum
Aktywności, Nordic Walking, itd.)

K. Januszkiewicz, H. Błoch

Jak Cię słyszą tak Cię widzą – obchody
Pierwszego Dnia Wiosny - konkursy i zadania

wychowawcy

„Jak przetrwać okres burz i hormonów?”

Spotkanie dla rodziców gimnazjalistów
Nauczyciel WDŻ/PPP

„Dzień Ziemi” – konkurs ekologiczny np. na
ekologiczny wystrój klasy

wychowawcy

Światowy Dzień Bez Papierosa – realizacja
programów antynikotynowych zalecanych przez
SANEPID
- „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

Pedagog/ wychowawcy

Kwiecień

maj

- „Nie pal przy mnie, proszę”

czerwiec

Festyn rodzinny

EWALUACJA: Obserwacja działań; rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami na temat przeprowadzonych akcji i ich
celowości oraz skuteczności prowadzonych działań profilaktycznych.

