Program profilaktyki SP im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach

„Jestem bezpieczny i zdrowy w szkole”
Profilaktyka to chronienie człowieka przed zagrożeniami i reagowanie na
pojawiające się niebezpieczeństwa. Profilaktyka to zapobieganie występowania
niepożądanych procesów i zjawisk określanych jako przejawy patologii życia
społecznego, to system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie
społecznie postawy uczniów.
Już wstępna diagnoza sytuacji wychowawczej w szkołach wskazuje na pewne
powtarzające się problemy wychowawcze, takie jak: agresja fizyczna i słowna, obniżony
poziom kultury osobistej, kryzys norm i wartości, brak zainteresowania nauką,
uzależnienia.
Program

profilaktyczny

realizowany

będzie

na

wszystkich

poziomach

edukacyjnych. Działaniami profilaktycznymi opisanymi w programie objęci będą
wszyscy uczniowie szkoły.
Profilaktyka w naszej szkole będzie koncentrować się na wzmocnieniu czynników
chroniących: rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom
szkolnym, wyrabianie umiejętności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań
właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi, wspomaganie rozwoju moralnego
uczniów, stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.
Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością
profilaktyczną w środowisku lokalnym. Szkoła współpracuje z następującymi
instytucjami:


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju



MOPS w Busku - Zdroju



Policja



Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju



PCPR w Busku- Zdroju

Po przeprowadzeniu diagnozy stwierdzono potrzebę podejmowania działań na rzecz
przeciwdziałania poniżej wymienionym zjawiskom:
 agresja fizyczna (popychanie, szturchanie, bójki),
 agresja słowna (przezywanie, straszenie, obmawianie, wyśmiewanie),
 niska umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 obniżony poziom kultury osobistej,
 zagrożenie uzależnieniami

Diagnoza w oparciu o:
przeprowadzone ankiety uczniów i rodziców na przełomie maja i czerwca 2008r.
informacje uzyskane z analizy dokumentacji szkolnej (uwagi w zeszytach uwag i
dziennikach lekcyjnych, frekwencja szkolna uczniów oraz ich oceny z zachowania i
wyniki nauczania), jak również obserwację zachowań uczniów i wymianę informacji
nauczycieli na temat sytuacji problemowych występujących w szkole.

Cele programu
1. Stałe wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.
2. Zapoznanie z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
3. Ukazywanie właściwych sposobów radzenia sobie ze swoją złością.
4. Nauka radzenia sobie z presją, dokuczaniem i zastraszaniem.
5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
6. Poznawanie przez uczniów strategii zachowań w sytuacjach konfliktowych.
7. Nauka współpracy i określania reguł pracy w grupie.
8. Pogłębianie i stosowanie wiedzy z zakresu kultury osobistej.
9. Uczenie właściwych norm poszukiwania wartości.
10. Poznanie specyfiki mechanizmu uzależnienia.
11. Zdobywanie umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających ich
bezpieczeństwu i zdrowiu.
12. Promowanie zdrowego stylu życia.

JESTEM BEZPIECZNY I ZDROWY
W SZKOLE
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Lp.
I

II

III

IV

Działania
Tematyka/sposób realizacji/
profilaktyczne
Bezpieczeństwo w drodze do
Pogadanki na
lekcjach, prelekcje. szkoły i w szkole. /Spotkania
z policjantem drogówki i
prewencji/Akcja Pierwszaki
Jak zachowujemy się na
schodach , w szatni
REGULAMINY
w łazience? Jak powinniśmy
się tam zachowywać?
Bezpieczeństwo podczas
zabaw na śniegu i lodzie.
Klasowe regulaminy
dotyczące bezpieczeństwa
w czasie przerw.
Kogo i czego boję się
w szkole? Dlaczego ? Jak to
zmienić?
Udział w programie
„Zachowaj trzeźwy umysł”
Tematyka zgodnie z
Realizacja
programem dla danej klasy.
programu
Spójrz Inaczej

Termin
realizacji
Cały rok

Osoba
odpowiedzialna
-Dyrektor
-Wychowawcy
klas
- G. Oćwieja

grudzień

Opiekun SU

Cały rok

E. Złotnik

Cały rok

Pogadanka z rodzicami na
temat powołania do życia
zespołów
interdyscyplinarnych na
terenie gminy.
Rozmawiajmy z dziećmi,
może chcą nam coś
powiedzieć?
Spotkania z ludźmi Spotkanie uczniów z
mogącymi zmienić pielęgniarką – higiena na co
dzień
poglądy uczniów
na sprawy
Spotkanie z ratownikiem
bezpieczeństwa
wodnym – bezpieczne
miejsca kąpieli.
Spotkanie z przedstawicielami
straży pożarnej –
zapobieganie skutkom
oparzeń.

listopad

Nauczyciele
zgodnie z
mowami
z UMiG Busko
- Zdrój
B. Guzińska

Pedagogizacja
rodziców

styczeń

Wychowawcy
klas

Listopad
- marzec

E. Wójtowicz

czerwiec

R. Sędzielewski

maj

D. Wleciał

V

VI

VI

Konkursy

Rozwijanie
zainteresowań
uczniów

Pomoc uczniom
w sytuacjach
problemowych

Konkurs plastyczny
„
Bezpieczne ferie zimowe”.

styczeń

B. Durnaś

Konkurs prac plastycznych
„Jak powinna wyglądać
przerwa w szkole?”
Konkurs „ Bezpieczne
wakacje”

luty

D. Wleciał

maj

B. Skrzypek

Praca w kołach zainteresowań
– sposób na nudę.

Cały rok

Opiekunowie
organizacji
zgodnie z
przydziałem
czynności
dodatkowych
Opiekun SU

Świetlica środowiskowa dla
uczniów szkoły i gimnazjum
integrujących środowisko.
Skrzynka kłopotów.

Cały rok
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