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I. WSTĘP
,,Szkolny Program Profilaktyki” to „projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, uzupełniających wychowanie
i ukierunkowanych na: wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają
prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia; inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (jednostkowych,
rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu.”
(Gaś Z. B., 2004, s. 168).
Celem Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 83 we Wrocławiu jest ukształtowanie postawy absolwenta przygotowanego
do uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o akceptowany system wartości z uwzględnieniem warunków psychofizycznych ucznia.
Szkolny Program Profilaktyki jest spójny w kontekście przyjętych celów z Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Nauczania
i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
II. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE PROGRAMU
Jeśli wychowanie rozumiemy jako proces wspomagania dziecka w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości fizycznej,
psychicznej, społecznej i duchowej (Z. B. Gaś), działania profilaktyczne tworzą warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego.
W działaniach profilaktycznych szkoły skupimy się na ograniczaniu i likwidowaniu czynników ryzyka i na wzmacnianiu czynników
chroniących, propagowaniu kultury bycia i zdrowego stylu życia oraz uczeniu młodych ludzi podstawowych umiejętności społecznych oraz
psychologicznych.
Wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia celu realizowane będą w ramach procesu dydaktyczno -wychowawczego (godzin
wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz zajęć profilaktyczno - edukacyjnych i o charakterze socjoterapeutycznym). W Szkolny Program
Profilaktyki zaangażowane są wszystkie podmioty szkoły: uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz środowisko lokalne.
Wstępna identyfikacja problemu zastała dokonana na podstawie obserwacji i rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz
pozostałymi pracownikami szkoły.
Główne problemy dotyczące uczniów to:
 nierespektowanie obowiązujących w szkole norm i zasad,
 zachowania naruszające zasady bezpieczeństwa własnego i innych,
 nieumiejętność bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, Internetu a także gier komputerowych
 nieumiejętność organizacji czasu ( nauka czas wolny)
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nieokazywanie szacunku dorosłym i rówieśnikom,
niestosowanie zwrotów grzecznościowych i używanie wulgaryzmów,
brak umiejętności współdziałania,
niski poziom umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
niewystarczające kompetencje społeczne
zachowania agresywne,
niszczenie mienia,
niska frekwencja (min. dzieci romskie).

Główne zagadnienia dotyczące rodziców:
 postawy nadopiekuńcze (tendencja do wyręczania dzieci w rozwiązywaniu sytuacji, które znajdują się w obszarze ich wiedzy
i umiejętności)
 niewystarczający poziom wiedzy i świadomości rodziców na temat zagrożeń wiążących się z korzystaniem przez dzieci z nowoczesnych
technologii, w tym gier komputerowych, telefonów, Internetu
 nastawienie rodziców na osiąganie przez dzieci bardzo wysokich wyników nauczania,
 brak systematycznych kontaktów ze szkołą (rodziny dysfunkcyjne).
W Programie Profilaktyki koncentrujemy się na wzmacnianiu czynników chroniących, tj.:
 rozwijaniu zainteresowań uczniów,
 przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym,
 wyrównywaniu szans edukacyjnych,
 wspomaganiu rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości, autorytetów),
 stwarzaniu uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych (drużyna harcerska, SKS, kół zainteresowań,
Szkolne Koło Caritas, itp.),
 wspomaganiu rodziców w ich roli – jako wychowawców oraz na ograniczaniu i likwidowaniu czynników ryzyka związanych z jednostką,
rodziną i grupą rówieśniczą.
W realizacji programu profilaktycznego uwzględniona będzie specyfika okresu rozwojowego dziecka, jego doświadczenia, wpływy, którym
ulegają, normy społeczne obowiązujące w danej grupie, a także indywidualne różnice wśród odbiorców. Chodzi o to, aby nie wyprzedzać etapu
rozwojowego dzieci i młodzieży i nie przekazywać takich treści, które w ich przypadku miałyby znaczenie antyprofilaktyczne.
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Dziecko w okresie wczesnoszkolnym zaczyna doznawać intensywnego oddziaływania świata zewnętrznego, uczy się nawiązywania relacji
z osobami spoza rodziny, bazuje na osobistym doświadczeniu, nabywa wiele sprawności.
Zadania programu pracy profilaktycznej dla uczniów kl. I-III:
1. profilaktyka oparta na metodach aktywizujących dostosowanych do możliwości dzieci;
2. promocja zdrowia, prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki;
3. umiejętność dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną i środkami odurzającymi;
4. informacja jak unikać potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji i osób;
5. edukowanie na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, w tym gier komputerowych, telefonów, Internetu
6. możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiedzialnych dorosłych;
7. informowanie dorosłych o wszystkim co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci;
8. akceptowanie i rozumienie faktu, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną i wartościową;
9. tworzenie więzi z rówieśnikami, opieka nad młodszymi;
10. rozwijanie umiejętności organizowania własnej nauki oraz czasu wolnego
11. rozwijanie kompetencji społecznych uczniów
12. doświadczenie, że własny rozwój jest wielką przygodą i że najlepiej się ją przeżywa w poczuciu bezpieczeństwa, obecności bliskich, w
pełni zdrowia i wolności od środków psychotropowych;
13. rozwijanie zainteresowań, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
14. rozwijanie współpracy szkoły z domem i środowiskiem społecznym;
15. dostarczanie uczniom właściwych wzorców i norm postępowań;
16. stworzenie uczniom możliwości odnoszenia sukcesu;
17. kształtowanie postaw tolerancji
18. budowanie więzi między klasami a wychowawcami klas
Zadania programu pracy profilaktycznej dla uczniów kl. IV-VI:
1. propagowanie zdrowia i higienicznego trybu życia;
2. kształtowanie osobowości dziecka zagrożonego wpływem środowiska;
3. rozwijanie osobistej odpowiedzialności;
4. poznanie i przestrzeganie zasad dotyczących środków odurzających;
5. ukazanie uczniom, jaki wpływ na rozwój i zdrowie człowieka ma zażywanie środków psychoaktywnych;
6. ukazywanie problemów uzależnienia i instytucji pomagających osobom uwikłanym w ten problem;
7. poznanie zasad moralnych i prawnych obowiązujących względem używania substancji psychoaktywnych;
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8. ukazywanie skutków oddziaływania reklam;
9. sposoby przeciwstawiania się presji rówieśniczej;
10. przeciwdziałanie różnym formom agresji;
11. rozwijanie zainteresowań, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
12. rozwijanie współpracy szkoły z domem i środowiskiem lokalnym;
13. uczenie umiejętności samokontroli i samodyscypliny;
14. dostarczenie uczniom właściwych wzorców i norm postępowań;
15. rozwijanie umiejętności organizowania własnej nauki oraz czasu wolnego
16. rozwijanie kompetencji społecznych uczniów
17. pomoc w rodzinie z problemami i trudnościami osobistymi;
18. pomoc w rozwoju pozytywnego, realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności;
19. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań;
20. uczenie przyjmowania odpowiedzialności za własne zachowanie;
21. ukazywanie właściwego uszeregowania wartości moralnych i społecznych;
22. uczenie właściwego korzystania z mediów (telewizor, komputer, gry, muzyka);
Szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym: Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, parafią p.w.Św.Antoniego
i Kurią Wrocławską, szkolną świetlicą środowiskową oraz świetlicą środowiskową „Tobiaszki”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Sądem, Strażą Pożarna, Policją, Strażą Miejską, Radą Osiedla, Biblioteką Publiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych uczniów, ich problemów, indywidualnych
możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.

III. CELE PROGRAMU
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Cel główny: rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z wymogami życia jak i dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych
osób.
Cele operacyjne:
Uczeń:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

potrafi radzić sobie z przemocą i agresją w grupie rówieśniczej oraz w relacjach z innymi ludźmi, również w internecie (cyberprzemoc),
dba o zdrowie własne i cudze,
potrafi bezpiecznie zachować się w różnych sytuacjach życiowych, zagrażających życiu i zdrowiu,
rozumie zagrożenia związane z paleniem papierosów, piciem alkoholu, zażywaniem środków odurzających (min narkotyki, dopalacze)
podejmuje odpowiedzialne decyzje prozdrowotne
zna i stosuje zasady poszanowania własności swojej i cudzej oraz mienia szkolnego,
ma wsparcie w sytuacjach trudnych życiowo i w przypadku pojawienia się niepowodzeń szkolnych,
potrafi zagospodarować swój wolny czas, rozwija pasje i zdolności, uświadamia sobie wartość działań na rzecz innych.
Potrafi samodzielnie zagospodarować swój czas związany z nauką

Rodzice:








doskonalą swoje umiejętności wychowawcze,
korzystają z rad i pomocy wychowawcy,
współdziałają z wychowawcą,
dostrzegają problemy dziecka,
konsultują się z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pielęgniarką szkolną oraz psychologiem, pedagogiem
szkolnym oraz logopedą.
uczestniczą w posiedzeniach zespołów ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej, wnioskują o objęcie dziecka pomocą oraz są
zaangażowani w działania edukacyjno-wychowawcze.
mają świadomość zagrożeń, o których mowa w Szkolnym Programie Profilaktyki

Nauczyciele:
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podnoszą swoją wiedzę i doskonalą swoje kompetencje wychowawcze, poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
i warsztatach oraz szkoleniach zewnętrznych
wspierają rodziców w wychowaniu,
integrują zespół uczniowski,
podejmują konkretne działania mające na celu realizację zadań,
uczestniczą w posiedzeniach zespołów ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej, wnioskują o objęcie dziecka pomocą oraz są
zaangażowani w działania edukacyjno-wychowawcze.

Szkoła jako instytucja:
 stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole,
 prowadzi rozpoznanie zagrożeń dla bezpiecznego pobytu w szkole,
 organizuje zajęcia w wybranych dziedzinach rekreacyjno-sportowych,
 wspiera rozwój dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego,
 kształci uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

IV. STRATEGIE PROGRAMU
W realizacji szkolnego programu profilaktycznego podejmowane będą trzy strategie:
a/ Strategie informacyjne – ich celem jest dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie
dokonania racjonalnego wyboru.
b/ Strategie edukacyjne – ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych:
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem,
- umiejętność rozwiązywania konfliktów,
- umiejętność nieulegania presji grupy.
c/ Strategie działań alternatywnych – ich celem jest pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb życiowych oraz stworzenie okazji do udziału
w różnorodnych zajęciach.
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V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU
CELE
OPERACYJNE

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN
REALIZACJ
I

I. Uczeń potrafi unikać przemocy i agresji w grupie rówieśniczej oraz w relacjach z innymi ludźmi
- uczeń czuje się
w szkole bezpiecznie,
jego zachowanie nie
zagraża innym

Uczeń bezpiecznie
korzysta
z nowoczesnych
technologii
informatycznych, w
tym z Internetu

Przeciwdziałanie
przemocy i agresji
rówieśniczej.

Kampania szkolna ,,Nasza szkoła bez
przemocy”,
konkursy szkolne w klasach I – VI
i oddziałach przedszkolnych ,
lekcje wych. i przedmiotowe
„Życzliwy kolega i koleżanka”
Aktywne dyżury nauczycielskie
i uczniowskie.

Pedagog szkolny, Psycholog
szkolny

Cały rok

Wychowawcy
I – VI i oddziału
przedszkolnego
Wychowawcy
Pedagog, Rzecznik Praw Ucznia

Spotkania, rozwiązywanie bieżących
problemów, wypracowywanie strategii
Nauczyciele dyżurujący.
Spotkania z
pomocy dla uczniów potrzebujących wsparcia Dyrektor, Wicedyrektor,
przedstawicielami
Pedagog szkolny, Psycholog
organizacji i instytucji Prezentacje dla uczniów nt. zagrożeń
szkolny, przedstawiciele
wspierających szkołę
w Internecie. Ulotki informacyjne
instytucji
dla rodziców i uczniów.
Nauczyciel informatyki, opiekun
Profilaktyka uzależnień Lekcje wychowawcze
Centrum Multimedialnego
Cały rok
związanych z
Konkurs
w bibliotece
nowoczesnymi
Wychowawcy klas I – VI
technologiami (min gry
i oddziału przedszkolnego
komputerowe)
Pedagog, Psycholog
Profilaktyka
cyberprzemocy.
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-uczeń w sytuacjach
konfliktowych stosuje
kolejne ,,kroki”
rozwiązywania
problemów

Wdrażanie do
rozwiązywania sytuacji
konfliktowych bez
uciekania się do
przemocy i agresji

Zajęcia z Pedagogiem i Psychologiem
szkolnym, zajęcia o charakterze
socjoterapeutycznym,
lekcje wychowawcze, opracowanie
kontraktów klasowych oraz kontraktów
z uczniami i rodzicami

-uczeń zna sposoby
radzenia sobie ze
złością i je stosuje
-uczeń umie słuchać i
nie przerywa
wypowiedzi innym

Rozwijanie
umiejętności radzenia
sobie z negatywnymi
emocjami

Zajęcia na temat prostych technik
Wychowawcy świetlicy,
relaksacyjnych, trening rozpoznawania
Psycholog, Pedagog,
i bezpiecznego wyrażania emocji oraz
Wychowawcy klas
skutecznej komunikacji, zajęcia o charakterze
socjoterapeutycznym.

lekcje wychowawcze
( zebrania i konsultacje indywidualne )
- uczeń zna
Zapoznanie uczniów i Lekcje wychowawcze, spotkania
obowiązujące w szkole rodziców ze szkolnymi wychowawców z rodzicami,
prawa i obowiązki
dokumentami
ucznia oraz kryteria
określającymi
oceny zachowania,
wymagania i kryteria
oceny zachowań
uczniów
- uczeń zna prawa
Zapoznanie uczniów
jw.
człowieka i dziecka
z Konwencją o ochronie Gazetki i plansze edukacyjne.
i respektuje je.
praw człowieka
i podstawowych
wolności. (Europejską
Konwencją Praw
Człowieka)
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Pedagog, Psycholog,

Cały rok

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas, Psycholog,
Pedagog

Cały rok

Wrzesień,
październik
Cały rok

Cały rok
Rzecznik Praw Ucznia, Pedagog,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy świetlicy

II. Uczeń dba o zdrowie własne i cudze
- uczeń przestrzega
Wyrabianie nawyku
zasad higieny
dbania o zdrowie
osobistej i otoczenia. własne i cudze,
zachęcanie do
zdrowego stylu życia
-zdobywa wiedzę
o zdrowym stylu życia,
i umiejętność
prowadzenia go.

- ma możliwość
czynnego udziału
w zajęciach
sportowych,
turystycznych
i rekreacyjnych

Lekcje wychowawcze,
Pielęgniarka szkolna,
Cały rok
pogadanki pielęgniarki szkolnej
Wychowawcy klas,
Aktywne Przerwy
Nauczyciele
udział w projekcie „Szkoła promująca
Pedagog, Psycholog, Logopeda
zdrowie”
Kampanie prozdrowotne:
„Trzymaj się prosto”
„Dni Walki z hałasem”
„Owoce w szkole”
„Mleczne smaki”
„Aktywnie po zdrowie”
Konkursy szkolne i międzyszkolne o tematyce Wszyscy nauczyciele
prozdrowotnej
Gimnastyka śródlekcyjna
Zielone szkoły i wycieczki
Pozalekcyjne zajęcia sportowe, udział
Nauczyciele wychowania
Cały rok
w szkolnych rozgrywkach międzyklasowych, fizycznego,
Basketmania, Volleymania; biegi na
p. W. Piróg
orientację,
Koordynator do Spraw Promocji 2015-2017
zabawy dla klas I – III,
Zdrowia,
„Kids Athtetics” –program dla klas I-III
Wychowawcy
Autorski Program Szkoły Promującej Zdrowie Nauczyciele
w latach 2015-2017
Psycholog, Pedagog, Logopeda

- wypoczywa czynnie,
ciekawie i zdrowo
- zna zasady
Tworzenie środowiska Lekcje wychowawcze, zajęcia świetlicowe,
bezpiecznego
sprzyjającemu zdrowiu apele, spacery, wycieczki, porządkowe
użytkowania sal
zielone szkoły, wzmacnianie dyżurów
i terenów w otoczeniu
nauczycieli podczas przerw.
szkoły
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Wszyscy nauczyciele

Cały rok

III. Uczeń potrafi bezpiecznie zachować się w różnych sytuacjach życiowych, zagrażających życiu i zdrowiu
- potrafi bezpiecznie Wdrażanie do
Pogadanki z policjantem – „Bezpieczna droga Policja
zachować się zarówno bezpiecznego
do szkoły” i przedstawicielami Straży
Straż Miejska
w drodze do szkoły jak zachowania w różnych Miejskiej. Programy profilaktyczne: „ABC
Wychowawcy klas i świetlicy
i w drodze powrotnej sytuacjach życiowych bezpieczeństwa”
Koordynator promocji zdrowia
Lekcje wychowawcze.
Pedagog, Psycholog
-rozpoznaje
Warsztaty „Powiedz NIE obcemu”
zagrożenia i umie
Zajęcia na temat udzielania pierwszej pomocy
odpowiednio
w nagłych wypadkach, spotkanie
zareagować
z ratownikami medycznymi.
Przygotowanie i udział w konkursie „Jestem
bezpieczny w szkole, w domu i na drodze”
-posiada wiedzę
Szkolenie komunikacyjne
p. R. Bareła
i umiejętności
Kurs na kartę rowerową
zapewniające zdanie
egzaminu na Kartę
Rowerową
-przestrzega zasad
Lekcje wychowawcze
Wychowawcy, Nauczyciele
bezpieczeństwa
Zajęcia świetlicowe
w czasie zabaw
Pogadanki ze Strażą Miejską
w szkole, w czasie
Akcje szkolne
wolnym, podczas
wakacji, ferii itp.
-umie zachować się w
przypadku ataku psa

Pogadanki policji dla uczniów klas I – III i
Oddziałów Przedszkolnych
Przygotowanie i udział w konkursie „Jestem
bezpieczny w szkole, w domu i na drodze”
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Policja,
Pedagog,
Wychowawcy

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Cały rok

II semestr

IV. Uczeń unika palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających
-uczeń potrafi oprzeć Zapobieganie używania Pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki
Wychowawcy klas, Pedagog,
się presji grupy i
przez uczniów środków nałogów.
Psycholog
wpływowi reklamy
odurzających (palenia Udział w kampaniach, akcjach
Dyrektor szkoły
tytoniu, picia alkoholu społecznych(Mamo Tata nie pal przy mnie,
zażywania narkotyków, Dzień bez papierosa,itp.)
stosowania dopalaczy)
Szkolenia Rady Pedagogicznej
Pedagog, Psycholog
Wyposażenie biblioteki w materiały, książki,
artykuły.
Programy Profilaktyki Uzależnień –
„Domowi Detektywi”, „Fantastyczne
Możliwości”
Zajęcia z wykorzystaniem zabaw
rozwijających asertywność.
Pogadanki i prelekcje dla rodziców.

Lekcje wychowawcze,
Cały rok
Wychowanie do życia w rodzinie
Zajęcia warsztatowe
z Pedagogiem, Psychologiem,
pogadanki
Zespół promocji zdrowia
Grudzień
p. A. Szczuraszek

-przyswaja sobie
Zajęcia dla klas V - VI nt ;
wiedzę na temat
„Papieros szkodzi, wybierz zdrowie”,
szkodliwości nikotyny,
Konkursy na ulotkę i plakat promujące
alkoholu, narkotyków
zdrowy styl życia.
(w tym tzw. dopalaczy)
na organizm człowieka
V. Uczeń zna i stosuje zasady poszanowania własności swojej i cudzej oraz mienia szkolnego
-szanuje mienie
Przeciwdziałanie
Pogadanki, zapoznanie z zasadami współżycia Wychowawcy klas, Pedagog,
szkolne i zapobiega
niszczeniu mienia
w szkole, nauka szacunku dla pracy innych, Psycholog
jego niszczeniu
szkolnego i kradzieżom odpowiedzialności za własne czyny.
Straż Miejska
-umie uszanować
Policja
cudzą własność
- uczeń wie, że można Praca na rzecz
Udział w imprezach integracyjnych
Wychowawcy, Pedagog,
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Cały rok

Cały rok

Cały rok

razem bawić się i
społeczności szkolnej i aktywizujących Rodziców, Uczniów i
Psycholog
razem pracować
Nauczycieli
VI. Uczeń ma wsparcie w sytuacjach trudnych życiowo i w przypadku pojawienia się niepowodzeń szkolnych
-uczeń wie, do kogo
Diagnoza potrzeb
Ankiety, wywiady z rodzicami, konsultacje, Wychowawcy klas, Pedagog,
Cały rok
może zwrócić się ze
uczniów i ich rodzin
wywiady środowiskowe, rozmowy z
Psycholog
swoimi problemami
pracownikami socjalnymi, policją, kuratorami. Logopeda
Wszyscy nauczyciele
Rzecznik Praw Ucznia
- ma poczucie,
Nawiązanie współpracy Aktualizacja oferty pomocowej instytucji,
Pedagog, Dyrektor,
Cały rok
bezpieczeństwa, z instytucjami
działających na rzecz pomocy rodzinie
Wicedyrektor
korzysta ze świetlicy wspierającymi szkołę w
Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
parafialnej przy
procesie
TPD,
Centrum Rozwoju i
wychowawczym
MOPS,
Aktywności Dzieci i
świetlica parafialna przy
Młodzieży- Fundacja
Centrum Rozwoju i Aktywności
Tobiaszki
Dzieci i Młodzieży- Fundacja
0oraz środowiskowej
Tobiaszki”, Caritas Archidiecezji
na terenie szkoły
Wrocławskiej, inne organizacje,
stowarzyszenia i fundacje
wspierające prace szkoły
-korzysta z porad
Wspieranie rodzin
Porady dla rodziców
Pedagog, psycholog
Cały rok
pedagoga, psychologa w trudnych sytuacjach Rozmowy z rodzicami
Wszyscy nauczyciele, Rodzice,
i logopedyszkolnego życiowych
Rozmowy indywidualne z uczniami.
Specjaliści
oraz specjalistycznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
pomocy.
na terenie szkoły Indywidualne Programy
Edukacyjno-Terapeutyczne, dokumentacja
pomocy psychologiczno – pedagogicznej).
-uczeń ma możliwość Udzielanie pomocy w Zajęcia na temat czasu wolnego i skutecznego Wychowawcy klas
Cały rok
uzyskania pomocy w przypadku niepowodzeń uczenia się (lekcje wychowawcze; min. „Jak Pedagog, Psycholog, Logopeda,
rozwiązywaniu
szkolnych
uczyć się skutecznie”, gimnastyka umysłu)
Nauczyciele przedmiotowi
problemów
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
dydaktyczno
korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
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-wychowawczych

indywidualna pomoc w nauce, formy terapii
indywidualnej i grupowej
- uczeń ma większe
Zajęcia wyrównawcze, Dodatkowe zajęcia z języka polskiego(dla
Nauczyciele
Cały rok,
szanse edukacyjne,
korekcyjnoobcokrajowców) i innych przedmiotów.
Terapeuci pedagogiczni
w miarę
wyrównuje braki, jest kompensacyjne,
Zajęcia w ramach terapii pedagogicznej,
Logopeda
potrzeb
motywowany do nauki logopedyczne,
logopedycznej i psychologicznej
Pedagog
pedagogiczne,
Psycholog
psychologiczne, zajęcia
w ramach Rządowego
Programu na rzecz
Społeczności Romskiej
- uczeń wie, do kogo Działania Szkolnego
Spotkania Szkolnego Koła Caritas, w tym
Opiekun Szkolnego Koła Caritas, Cały rok
zwrócić się o pomoc Koła Caritas, w tym
Małego Wolontariatu Komisja Pomocy
Pedagog, Komisja Pomocy
w przypadku trudnej Małego Wolontariatu Materialnej dla uczniów
Materialnej dla uczniów
sytuacji materialnej
działania Pedagoga i
logopeda, Caritas Archidiecezji
Psychologa szkolnego
Wrocławskiej
Udział w programie „Skrzydła na co dzień” –
dofinansowanie dla uczniów ubogich
VII. Potrafi zagospodarować swój wolny czas, rozwija pasje i zdolności, uświadamia sobie wartość działań na rzecz innych.
- uczeń chętnie bierze Działania Szkolnego
Spotkania Szkolnego Koła Caritas, w tym
Opiekun Szkolnego Koła Caritas, Cały rok
udział w działaniach Koła Caritas, inne akcje Małego Wolontariatu całoroczne akcje,
w tym Małego Wolontariatu
na rzecz innych
charytatywne
czytanie bajek przez starszych uczniów w
pedagog, opiekunowie akcji
prowadzone na terenie oddziale przedszkolnym, pomoc
charytatywnych
szkoły
międzyuczniowska w nauce
zna możliwości
spędzania wolnego
czasu, rozwija pasje
i zdolności

Koła zainteresowań,
zajęcia dodatkowe,
udział w konkursach

Zajęcia dodatkowe, konkursy, wspieranie
uczniów, pomoc w rozwijaniu zdolności,
„Szkoła z pasją”, Przedmiotowa Liga Klas

- poznaje ofertę
-indywidualne wyjścia - zajęcia edukacyjne w różnych obiektach
instytucji kulturalnych, poszczególnych klas,
przestrzeni miejskiej
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Wszyscy nauczyciele
i specjaliści
Cały rok
- wszyscy nauczyciele

potrafi się odnaleźć
w przestrzeni
miejskiej, poznaje
swoje miasto.

uczestnictwo w
projektach
edukacyjnych

VI. STRATEGIA EWALUACJI
Szkolny program profilaktyki będzie częściowo ewaluowany po każdym semestrze roku szkolnego.
Cele ewaluacji częściowej
 uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu,
 poznanie ewentualnych trudności, które występują w czasie realizacji programu,
 diagnoza zainteresowania odbiorców realizacją programu.
Metody ewaluacji częściowej
 rozmowa z odbiorcami programu (uczniami w czasie zajęć lekcyjnych i rodzicami w czasie zebrań klasowych),
 konsultacje z nauczycielami.
Cele ewaluacji końcowej
 uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętnościach uczniów po realizacji programu,
 poznanie oczekiwań odbiorców programu w następnych latach jego realizacji.
Mierzalne wskaźniki ewaluacji
-

prawidłowa reakcja uczniów w sytuacjach zagrożenia,
posiadanie wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia,
zachowanie higieny osobistej przez ucznia,
umiejętność dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne,
zmniejszenie zachowań agresywnych wśród uczniów,
stosowanie zasad zdrowego stylu życia, unikanie nałogów,
umiejętność organizowania przez uczniów czasu wolnego oraz czasu przeznaczonego na naukę
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-

posiadanie wiedzy na temat konsekwencji niebezpiecznych zachowań,
doskonalenie umiejętności wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli,
posiadanie umiejętności przekazywania wiedzy uczniom z zakresu profilaktyki,
współpraca szkoły z rodzicami

Metody zbierania informacji.
obserwacja uczniów pod kątem zachowań prospołecznych i prozdrowotnych,
analiza dokumentacji szkolnej,
analiza frekwencji uczniów,
ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Skład zespołu:
Lider: Joanna Wrona
Mariola Helman-Łukowska
Elżbieta Białach
Marcin Łazik
Bartłomiej Krolek
Ilona Porowska
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