Szkolny program profilaktyki
Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach

rok szkolny 2013/2014

Cele programu
1.
Zapewnienie
uczniom poczucia
bezpieczeństwa w
szkole

2.
Przestrzeganie
praw i obowiązków
ucznia

Zadania programu

Sposób realizacji Osoby
odpowiedzialne
•
Zapewnienie
•
Zajęcia z wychowawcą,
bezpieczeństwa w
mające na celu zapewnienie
szkole i na jego terenie
uczniom bezpieczeństwa w szkole,
oraz podczas organizacji dyżury nauczycieli- osoby
imprez, festynów,
odpowiedzialne wychowawcy klas,
konkursów i
•
Współpraca z organizacjami,
zabawedukacyjnoinstytucjami i organizacjami
rekreacyjne,
zajmującymi się bezpieczeństwem
oraz propagowaniem zdrowego
•
Właczenie
stylu życia.
przedstawicieli
- osoby odpowiedzialne: Dyrektor,
Samorządu
wychowawcy, nauczyciele.
Uczniowskiego do
działań, mających na
•
Realizacja programu
celu podniesienie
profilaktycznego,, Spójrz inaczej”.
bezpieczeństwa w
szkole.
•
Zapoznanie
•
Zapoznanie i przestrzeganie
uczniów z ich prawami i praw i obowiązków ucznia przez
obowiązkami,
całą społeczność szkolną,
przestrzeganie zasad
- osoby odpowiedzialne :
oceniania zachowania
Wychowawcy, nauczyciele,
zgodnie z
samorząd uczniowski, samorząd
obowiązującymi w
szkolny.
szkole zasadami.

Terminy

Ewaluacja

Cały rok

•
Obserwacje,
•
Rozmowy
wychowawcze,
•
Informacje na
tablicach ogłoszeń,
•
Ankieta.

Cały rok

•
Rozmowy
wychowawcze,
•
Konkursy,
•
Scenki sytuacyjne,
•
Ankieta.

3.
Promowanie
•
Tworzenie
zdrowego stylu życia
różnorodnej i
(biegi przełajowe, SKS, atrakcyjnej oferty zajęć
dbanie o higienę,
pozalekcyjnych,
organizacja czasu
•
Promowanie
wolnego, odżywianie).
zdrowego stylu życia,
•
Organizowanie w
szkole imprez
tematycznych(
konkursy
,przedstawienia,
zawody sportowe…)
•
Organizowanie
uczniom różnych form
pomocy
psychologicznopedagogiczną,
•
Zachęcanie
uczniów do
efektywnego
wykorzystania czasu
wolnego.

Cały rok
•
Zajęcia dydaktycznowychowawcze i opiekuńcze
prowadzone przez wychowawców w
ramach godzin lekcyjnych,
mających na celu doskonalenie i
kształcenie umiejętności
rozwiązywania problemów, radzenia
sobie z przejawami przemocy,
otwartego wyrażania swoich myśli,
uczuć ,przekonań.
- osoby odpowiedzialne:
Wychowawcy.
•
Zagadnienia:
- ,, Owoce w szkole”- ,, Zbiórka
żywnośći”- ,, Szklanka mleka”.
•
Pogadanki
•
Akcje promujące zdrową
żywność, akcja picia mleka w
szkole.
•
Akcje ,,podziel się posiłkiem”,
gazetki tematyczne.

•
Wpisy do
dziennika,
•
Prezentacje prac,
•
Konkursy,
•
Zdjęcia z
przeprowadzanych akcji,
•
Sprawozdania.

