Plan Profilaktyczny
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu
na rok szkolny 2012/2013
Przedłożony plan profilaktyczny stanowi integralną część Programu Wychowawczego Szkoły, którego
celem głównym jest bezpieczne i przyjazne środowisko ucznia, zapobieganie agresji i przemocy, promocja
zdrowia, zapobieganie zagrożeniom cyberprzemocy i niepowodzeniom szkolnym.
Obszar I: Zapobieganie agresji i przemocy
Budowanie i wzmacnianie
postaw społecznych i
poczucia własnej wartości

Opracowanie kodeksów norm społecznych
uwzględniających problemy klasowe.

Wychowawcy,
pedagog

cały rok

Pedagog

*

Realizacja grupowych zajęć profilaktycznych

1.

Przeprowadzanie debat klasowych na temat:
asertywności, empatii, rozwiązywania konfliktów,
umiejętności radzenia sobie ze stresem
Indywidualne zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
dla uczniów z zaburzeniami zachowania

Wychowawcy

Pedagog

*

Pedagog

*

Organizowanie spotkań z policją

Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w
planowaniu i organizowaniu dyżurów w szkole oraz
uroczystości szkolnych

SU

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

p. A. Kaca
A. Tomaszewska

cały rok

Obszar II: Promocja zdrowia
Lp.
1.

Cel ogólny
Kształtowanie postaw
promujących zdrowy styl
życia

Realizacja programu powszechnej nauki pływania
Organizowanie cyklicznych imprez sportowo –
rekreacyjnych
Przekazywanie uczniom wiedzy na temat zdrowego
odżywiania się
Organizowanie akcji prozdrowotnych i realizacja
programów zdrowotnych

Działalność Koła BRD, Eko-koła, PCK

2.

Uświadomienie
szkodliwości środków
odurzających

Realizacja tematów na lekcjach wychowawczych

Nauczyciele w.f
Wychowawcy,
nauczyciele
przyrody

wg
harmonogramu

Wg kalendarza
p. A. Szczepanek,
p. I. Marek
A. Kowal,
B. Mosionek
Pedagog,
wychowawcy

Przekazanie uczniom i rodzicom podstawowej wychowawcy
wiedzy na temat uzależnień i możliwości uzyskania Pedagog
pomocy

Wg kalendarza

Wg kalendarza

cały rok

Uwagi

Obszar III: Zapobieganie zagrożeniem cyberprzemocy
1.

2.

Uświadomienie zagrożeń
wypływających z
korzystania ze środków
audiowizualnych i
technologii informacyjnej

Realizacja tematów na lekcjach wychowawczych
Uczenie świadomego i odpowiedzialnego korzystania
ze środków multimedialnych
Dzień Bezpiecznego Internetu
Zajęcia profilaktyczne z Policją dotyczące zagrożeń
w sieci

Organizowanie spotkań dla rodziców i nauczycieli
dotyczących cyberzagrożeń.
Realizacja godzin wychowawczych dotyczących
Zapoznanie uczniów z
Netykietą – zbiorem zasad Netykiety
Omówienie zasad Netykiety na zajęciach
poprawnego poruszania
komputerowych
się i zachowania w
Internecie

Wychowawcy,
pedagog

cały rok

informatyk
pedagog
vacat
pedagog

*

dyrektor
pedagog
Wychowawcy

wg potrzeb
*

Nauczyciele w/w
zajęć

Obszar IV: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
1.

Kształcenie umiejętności
radzenia sobie z
niepowodzeniami
szkolnymi

Objęcie wszystkich uczniów z opinią/orzeczeniem
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajęciami
dodatkowymi wg zaleceń poradni ( zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia przedmiotowe
dodatkowe)

Pedagog,

Wrzesień

Zorganizowanie pomocy psychologicznej i
pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych wg nowych zasad (IPET, Karta
Indywidualnych Potrzeb Ucznia)

Pedagog

Wrzesień

Działalność świetlicy szkolnej

E. Gut

cały rok

Diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich
indywidualnych dążeń, wzmacnianie motywacji
uczniów do nauki
Organizowanie pomocy koleżeńskiej

Wychowawcy,
pedagog

cały rok

Samorząd
Uczniowski,

cały rok

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i warunków życia
uczniów
Organizowanie pomocy rzeczowej, finansowej dla
rodziców (stypendia, wyprawki szkolne, zasiłki
szkolne, przybory szkolne)
*gdy termin nie jest określony decyduje wychowawca lub pedagog

Wychowawcy i
nauczyciele

Wrzesień

2.

Pomoc rodzinom
znajdującym się w
trudnej sytuacji
społecznej, losowej

Program został przyjęty prze34z Radę Rodziców w dniu 12 września 2012r.

Wg potrzeb
Pedagog

