PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH W PSP NR 5
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Cel działań:
prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości
w sferze fizycznej, psychicznej, poznawczej i aksjologicznej.
l.p.

Działania (formy realizacji)

termin

odpowiedzialny

klasa

IX
I , VI
V - VI
V - VI
III

wychowawcy klas, pedagog
pedagog, dyrekcja
nauczyciel techniki
pedagog
pedagog

I - VIII
I -VIII
IV
VI
IV - V

XII
II

pielęgniarka
dyrekcja szkoły

VIII

I-V
I-V
I-V
I-V

pedagog
pedagog
nauczyciele w-f
pedagog

II
VI
V - VI
IV, VII

cały rok

wychowawcy

I-V

WSPÓŁPRACA z POLICJĄ
1.
2.
3.
4.
5.

„Bezpieczna droga do szkoły” - pogadanki dla uczniów.
„Bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje” – pogadanki dla uczniów.
Egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas IV i V
Odpowiedzialność prawna 13-latków – spotkania dla uczniów klas szóstych.
Zagrożenia dotyczące Internetu – prelekcja.

WSPÓŁPRACA z PIELĘGNIARKĄ i SANEPID
5.
6.
7.

8.

„ABC zdrowego żywienia i higieny osobistej” – pogadanki z uczniami.
Realizacja programu „Między nami kobietami”.
Realizacja programów profilaktycznych:
 „Nie pal przy mnie proszę”,
 „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
 „Trzymaj Formę”,
 „Spójrz inaczej”.
Udział w ogólnopolskich akcjach np. „Program dla szkół”, „Śniadanie daje moc”,
„Lekki tornister”.

uwagi
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PEDAGOGA i WYCHOWAWCÓW
9.

Prezentacje multimedialne, projekcja filmów edukacyjnych poświęconych danej
tematyce:
 „Dopalacze, narkotyki i inne substancje psychoaktywne”,
 „Asertywność wobec alkoholu” i „Asertywność wobec narkotyków
i dopalaczy”,
 „Nikotyna - legalny narkotyk”,
 „Dopalacze”,
 „Asertywność” - „Koledzy”, „Telefon”, „Kłamstwo”, „Wagary”, „Znalezione,
nie kradzione”.

cały rok

pedagog
wychowawcy

IV - VIII

10.
11.

Realizacja zagadnień dotyczących cyberprzemocy - „Bądź bezpieczny w sieci”.
Cykl „Pułapki nowoczesnych technologii”:
 „Uzależnienie od gier komputerowych”,
 „Uzależnienie od telefonu komórkowego”,
 „Portale społecznościowe – czy można się uzależnić?”.

cały rok
cały rok

wychowawcy
wychowawcy

IV - VIII
IV - VIII

12.

Realizacja pakietu multimedialnego „Przemoc niejedno ma imię”:
 „Hejt – przemoc w Internecie”,
 „Bulling – przemoc rówieśnicza w szkole”,
 „Postawy wobec przemocy rówieśniczej”.

cały rok

pedagog
wychowawcy klas
n-le inf., wychowawcy klas
pedagog

V - VIII

13.

Zorganizowanie konferencji dla rodziców i nauczycieli – „Uczeń pod wpływem
dopalaczy - sposoby rozpoznawania zachowań”.
Organizacja „Tygodnia Profilaktyki”:
 Przeprowadzenie warsztatów „Cukierki” dla uczniów klasy III,
 Przeprowadzenie warsztatów „Debata” dla uczniów klasy VI,
 Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego dla uczniów klas VII-VIII.

14.

XII

dyrekcja szkoły

X/XI

zespół wychowawczy
III a
VI b
VII - VIII
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WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Podejmowanie działań przez Wolontariat na rzecz środowiska lokalnego – udział
w akcjach „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”, „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”
i inne.
„Z kulturą na Ty” - film, teatr, sztuka - wyjazdy zaplanowane przez wychowawców.
Przygotowanie spektaklu profilaktycznego przez Teatrzyk Szkolny.
Udział uczniów w imprezach, wyjazdach, wycieczkach.
Udział uczniów szkoły w zajęciach odbywających się w świetlicy środowiskowej przy
TPD.
Współpraca z ŚDS i WTZ w Pionkach np. Międzynarodowy Dzień
Niepełnosprawnych.

cały rok

opiekunowie Wolontariatu

cały rok
cały rok
cały rok
X - XI

wychowawcy klas
opiekun teatrzyku
wychowawcy klas
pedagog

XII

zespół ds. integracji

