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Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lubinie

PODSTAWA PRAWNA
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.) – art. 72;
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Poz. 59)
3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U 1997 nr 89, poz. 555 ze zm.) – art. 304;
4. Ustawa z dnia 17 listopada1964r.– Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U 1964 nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 572;
5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.;
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U 2009 nr 4, poz. 17);
7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tekst jedn.: Dz.U 2002 nr 147, poz. 1231 ze zm.);
8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U 2005 nr 179, poz. 1485 ze zm.);
9. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (tekst jedn.: Dz.U 2002 nr 11, poz. 109 ze zm.);
10. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (tekst jedn.: Dz.U 1996 nr 10, poz.
55 ze zm.);
11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz.U 1994 nr 111, poz. 535 ze zm.);
12. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U 2005 nr 180, poz. 1493 ze zm.);
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13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U poz. 1591);
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U 2003 nr 26, poz. 226);
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia,
zwalniania i pobytu nieletniego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (Dz. U 2004 nr 178, poz.1833
ze zm.);
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U
2008 nr 7, poz. 38 ze zm.);
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r., w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;
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20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno–pedagogicznej orz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych;
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r., w sprawie doradztwa zawodowego;

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych
substancji psychoaktywnych

23. Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 i 1490).
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MISJA SZKOŁY
Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie jego rozwoju, przekazywanie wiedzy, kształcenie
umiejętności, rozwijanie talentów, pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowaniu tradycji, przygotowanie do odbioru współczesnej
kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w pełnej harmonii ze środowiskiem rodzinnym i naturalnym.
PREAMBUŁA
Program wychowawczo– profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów,
zapobieganie niepożądanym zjawiskom w ich zachowaniu oraz przygotowanie ich do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Program uwzględnia
potrzeby rozwojowe uczniów, oczekiwania ich rodziców oraz specyfikę środowiska lokalnego i warunki zmieniającego się świata. Działania
w zakresie profilaktyki i wychowania mają szczególne znaczenie dla młodych ludzi, którzy kształtują swoje poczucie wartości, relacje z innymi
ludźmi, jak również hierarchię wartości.
Zadania przewidziane w programie zapewniają wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich predyspozycje emocjonalne,
intelektualne oraz społeczne, a także zapewniając im poczucie bezpieczeństwa w sferze psychicznej i fizycznej. Działania szkoły obejmują
wzmacnianie czynników zachowań pozytywnych – rozwijających uczniów oraz eliminowanie czynników zachowań ryzykownych
i podejmowanie oddziaływań zapobiegających niepożądanym zachowaniom. Program wspomaga w tym zakresie wychowawczą rolę rodziny
oraz wskazuje potrzeby do podejmowania działań profilaktycznych i interwencyjnych w sytuacjach zdiagnozowanych zagrożeń.
Program wspiera również samych uczniów na drodze ich rozwoju, samodzielnego kształtowania postaw, zachowań i wartości, jak również
radzenia sobie z problemami. Zakłada umożliwienie im różnorodnych form aktywności w przyjaznej atmosferze sprzyjającej samokształceniu,
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efektywnej współpracy w zespole oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Szeroko przewidziane zadania szkoły zmierzają do wyrabiania
w uczniach postawy szacunku do siebie i drugiego człowieka, rozumienia wartości rodziny i narodu oraz wdrażania do zachowań
prozdrowotnych i przestrzegania zasad kultury. W efekcie doprowadzą do ukształtowania młodego człowieka świadomego swoich praw
i obowiązków, otwartego na innych ludzi i wyzwania współczesnego świata.
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CELE GŁÓWNE
1. Udostępnianie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego
zdrowia, jakości życia.
2. Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi.
3. Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy
styl życia.
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CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:
•

poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości,

•

poszanowanie godności osobistej,

•

kierowanie się w relacjach uczciwością i prawdą.

2. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez:
•

kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami współczesnej cywilizacji

•

podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,

•

organizowanie akcji propagującej zdrowy i higieniczny styl życia,

•

podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa.

3. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:
•

rozpoznawanie i rozwój talentów, zainteresowań,

•

zapewnienie równości szans w dostępie do różnorodnych szkolnych form edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych,

•

motywowanie do samokształcenia,

•

korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków,

•

kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne decyzje, czyny i bezpieczeństwo,
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•

dbałość o wysoką kulturę osobistą.

4. Kształtowanie postaw prorodzinnych, prospołecznych i patriotycznych.
5. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie rozwoju ucznia.
6. Wspieranie ucznia podczas pojawiających się sytuacji trudnych.
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień, zagrożeń dla zdrowia oraz pomoc w nabywaniu
umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.
8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.
9. Indywidualizacja procesu dydaktyczno–wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz uczniów uzdolnionych przy ścisłej współpracy rodziców poprzez:
•
•

kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i otoczeniem,
kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych, zaangażowanie w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
1. Lekcje wychowawcze,
2. Zajęcia pozalekcyjne,
3. Warsztaty, happeningi, rajdy,
4. Imprezy, uroczystości klasowe, szkolne oraz miejskie,
5. Prezentacje multimedialne,
6. Wyjścia do kina, teatru, zawody sportowe,
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7. Spotkania z ciekawymi ludźmi,
8. Inscenizacje, projekty,
9. Akcje charytatywne, wolontariat.
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OCZEKIWANE EFEKTY
SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE
1. Zna swoją wartość i docenia wartości rodzinne.
2. Wie ile znaczy dla innych.
3. Ma świadomość przynależności do swojego narodu.
4. Pielęgnuje tradycje rodzinne.
5. Zachowuje się odpowiedzialnie, uczciwie.
6. Szanuje zdanie innych i potrafi być obiektywny i tolerancyjny.
7. Jest otwarty na innych, na ich potrzeby.
8. Jest kulturalny.
9. Przestrzega zasad bezpieczeństwa.
10. W sposób twórczy i kreatywny szuka rozwiązań na nurtujące go pytania.
11. Zna prawa człowieka i przestrzega je.
12. Sprawnie pracuje, działa w grupie.
13. Potrafi sumiennie uczyć się.
14. Odkrywa swoje zainteresowania oraz rozwija je.
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FORMY EWALUACJI
1. Obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych.
2. Ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami obsługi i administracji.
4. Dokumentacja w teczce wychowawcy.
5. Analiza wyników pracy zespołów: przedmiotowych i ewaluacji.
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PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

KLASY 1-3
Zadania
Kształtowanie
rozpowszechnianie sportu,
turystyki, promowanie
zdrowego stylu życia,
rekreacji

Sposób i formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Udział uczniów w projekcie Poprawa jakości
powietrza wewnętrznego w placówkach
edukacyjnych organizowanego przez
Stowarzyszenie Teris Qalitas

Uczniowie klasy 1a
i 1b

I. Szaniawska

Cały rok szkolny

Organizacja rozgrywek sportowych ŻYJ
ZDROWO– RAMBIT dla uczniów klas 1–3
przy współudziale rodziców, nauczycieli.

Uczniowie klas I-III

n-le klas III

Organizacja wycieczek, rajdów, spotkań
plenerowych imprez według kalendarza pt.
,,Poznaj Dolny Śląsk”

Uczniowie klas I-III

J. Kasperska

III 2022

n-le świetlicy
n-le I-III
n-le świetlicy

Promowanie zdrowego stylu życia, higieny,
Rodzice
właściwego spędzania czasu wolnego z rodziną
Uczniowie I-III
poprzez informowanie uczniów i rodziców
o imprezach, konkursach organizowanych na
terenie placówki i mieście.

n-le I-III

Propagowanie ekologicznego i prozdrowotnego Uczniowie I-III
stylu życia poprzez udział uczniów w pokazie
rodzice
pszczelarza, wystawach regionalnych

n-le świetlicy

Wg
harmonogramu
Cały rok szkolny

n-le świetlicy

n-le I-III

Wg.
harmonogramu
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produktów BIO oraz realizację projektów
edukacyjnych:
1. Z darami natury, świat nie jest ponury
2. Z ekologią na TY
3. Akademia leśna, czyli jak śledzić ślady
w przyrodzie
Warsztaty doskonalące umiejętności praktyczne Uczniowie klas III
z Pierwszej Pomocy przy wykorzystaniu
materiałów ze szkolenia WOŚP dla uczniów
z klas 1–3.

Joanna Kasperska

Promowanie czytelnictwa jako alternatywnego Uczniowie
sposobu spędzania czasu wolnego:
Nauczyciele
1. Zasoby biblioteki szkolnej i osiedlowej
rodzice
2. E-book, Podcasty

n-le I-III

Kontynuacja udziału uczniów w akcji Śniadanie Uczniowie
daje moc poprzez prezentację przez uczniów
i nauczycieli zdrowego śniadania wykonanego
w domu, działania edukacyjno-plastyczne.

Jolanta Olszewska

Stosowanie procedur i zasad bezpieczeństwa
związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa
COVID-19 (przypominanie o zasadach
obowiązujących na terenie szkoły, dbanie
o swoje samopoczucie, zdrowie i promowanie

n-le I-III

Uczniowie

Urszula Kopeć

Wg.
harmonogramu

Cały rok szkolny

n-le biblioteki
szkolnej
Cały rok szkolny

n-le I-III

Cały rok szkolny

Rodzice
nauczyciele
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szczepień, akcje edukacyjne na telebimach,
pogadanki na zajęciach lekcyjnych)

Klasy 4-8
Zadania

Kształtowanie
rozpowszechnianie sportu,
turystyki, promowanie
zdrowego stylu życia,
rekreacji, kształtowanie
właściwych nawyków
i umysłu

Sposób i formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Współpraca z Regionalnym Centrum Sportu,
ośrodkami sportowymi gminy, województwa,
klubem Zagłębiem Lubin poprzez udział
w imprezach sportowych, biegach, itp.

Uczniowie klas 4-5

n-le wychowania
fizycznego

Cały rok szkolny

Udział uczniów w fluoryzacji zębów i innych
akcjach zdrowotnych.

Uczniowie klas 4-8

Pielęgniarka

Cały rok szkolny

Poruszanie świadomości zdrowego odżywiania Uczniowie IV-VIII
i aktywności fizycznej na wszystkich rodzajach
rodzice
zajęć edukacyjnych, higieniczne korzystanie
uczniów ze szkolnych wodopojów.

n-le IV-VIII
n-le wychowania
fizycznego

Cały rok szkolny

pielęgniarka
Na bieżąco informowanie o ofertach
rodzice
warsztatach, prelekcjach, konferencjach online
organizowanych przez Specjalistyczną
Poradnię Rodzinną im. Joanny Beretty Molly,
Centrum Formacji Rodziny, PPP i KGHM.

Pedagog

Cały rok szkolny

n-le 4-8
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„Ratujemy i uczymy się ratować” – zajęcia
z zakresu podstawowych zasad związanych
z udzielaniem pierwszej pomocy dla uczniów
z klas 4-6

Uczniowie klas 4-6

Pedagog
I.Kurowska

Współpraca z instytucjami poprzez udział Uczniowie 4-8
w akcjach profilaktycznych organizowanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Komendę Powiatową Policji – Sekcję
Profilaktyki
Społecznej,
Pogotowie
Ratunkowe, Straż Pożarną itp.

Pedagog

Prowadzenie obserwacji, spostrzeżeń uczniów Uczniowie 4-8
pod
kątem
wykluczenia,
odrzucenia
i zaniedbania środowiskowego

n-le IV-VIII

Nawiązanie współpracy z klubem Zagłębie Klasy 4-5
Lubin – wycieczki służące z zapoznaniu się ze
specyfiką pracy i organizacji imprez
sportowych

Nauczyciele
wychowania
fizycznego

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez Klasy 4-8
udział uczniów w wycieczkach krajoznawczych
organizowanych przez Urząd Miasta w Lubinie
promującego poznanie swojego rejonu ,rajdach,
konkursach, akcjach, imprezach, happeningach,
festynach i lekcjach przedmiotowych według
kalendarza imprez.

n-le IV-VIII

n-le IV-VIII

Wg.
harmonogramu

Wg.
harmonogramu

Cały rok szkolny

pedagog
Wg.
harmonogramu

P. Cielewicz
Cały rok szkolny
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Realizacja
Ogólnopolskiego Programu klasa 6a i 7d
Trzymaj Formę przy współpracy Powiatowej
Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
Województwa Dolnośląskiego w Lubinie

Koordynator

Udział uczniów, nauczycieli i rodziców
Uczniowie I-III
podczas organizacji WOŚP szkoły przy
Rodzice
współudziale ZHP, Krav Magi, Zagłębia Lubin
itp.
nauczyciele

U. Kopeć

Cały rok szkolny

Joanna Mróz
A. Sinkiewicz
I 2021

J. Pisarska
A. Wawrzków
D. Pawlik
pedagog
M. Lachowicz
chętni nauczyciele

Organizowanie dodatkowych zajęć związanych Uczniowie 4-8
z zainteresowaniami uczniów na
poszczególnych szczeblach edukacyjnych.

n-le IV-VIII
wicedyrektor

Wg.
harmonogramu

Organizacja zimowiska w ramach współpracy
z MOPS i innymi szkołami podstawowymi.

Uczniowie 4-8

pedagog

I 2022

Organizacja sportowych imprez szkolnych:

Uczniowie klas 4-6

P. Cielewicz

XII 2021

Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej dla uczniów
klas 4-6
Mistrzostwa szkoły w Tenisie Stołowym

M. Sinkiewicz
Kl. 5

G. Jarząbek

I.2022
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P. Cielewicz
Turniej Siatkówki Dziewcząt klasy 7-8

Klasy 7i 8

J. Witczak

III.2022

I. Kurowska
Zorganizowanie szkolenia dla uczniów klas 4
zdających na kartę rowerową.

Klasy 4

G. Jarząbek

IV 2021

Podejmowanie działań interwencyjnych
i legislacyjnych służących poprawie stanu
bezpieczeństwa, likwidowaniu barier
i zagrożeń, stosowanie przepisów BHP na co
dzień.

Nauczyciele

J. Rak

Cały rok szkolny

Uczniowi 4-8

pedagog

Na bieżąco kontrolowanie właściwego
Uczniowie klas 4-8
odżywiania się poprzez pogadanki związane ze
zdrowym stylem życia, pomiarem wagi ciała,
pokazami i spotkaniami z dietetykiem

n-le wychowania
fizycznego

Cały rok szkolny

pielęgniarka

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH
KLASY 1-3
Zadania

Sposoby i formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Uczniowie klas I

n-le klas I

X 2021
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Przygotowanie uczniów do Pasowanie na czytelnika biblioteki SP 10
Uczniowie klas I
n-le biblioteki
udziału w życiu społecznym
Integracja zespołów klasowych na wszystkich Uczniowie klas I-III n-le I-III
poziomach edukacyjnych. Opracowanie norm
klasowych, kontraktów i regulaminów
z uwzględnieniem
potrzeb
uczniów
o specjalnych trudnościach edukacyjnych,
adaptacyjnych.

II 2022
X 2021

Stała współpraca z kinem Helios, Centrum Uczniowie klas I-III n-le I-III
Kultury MUZA, Centrum Działań Twórczych
rodzice
pedagog
Biblioteką Publiczną, Urzędem Miasta
w Lubinie
poprzez
udział
uczniów
w wycieczkach z Cyklu Poznaj Dolny Śląsk,
konkursach, plenerach, w przedstawieniach,
koncertach,
warsztatach,
wystawach
i spotkaniach edukacyjnych.

Wg.
harmonogramu

Edukacja filmowa – filmy edukacyjne, Uczniowie klas I-III n-le I-III
profilaktyczne z serii: „Nowe horyzonty
pedagog
Edukacji Filmowej” według zaplanowanego
harmonogramu wyjść raz w semestrze

Wg.
harmonogramu

Udział uczniów w Festiwalu Dni Techniki
orgaznizowanym przez CKMUZA jako jedna
z form rozwijania zainteresowań
i kreatywności uczniów (online)

X-XI

Kształtowanie
i odmienności

Uczniowie klas I-III n-le I-III

świadomości,
tolerancji Uczniowie klas I-III n-le I-III
osób
niepełnosprawnych,

Cały rok szkolny
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samotnych, przewlekle chorych poprzez zajęcia
edukacyjne, filmy, udział w akcjach np. zbiórka
słodyczy, zabawek do Domu Dziecka, zbiórka
środków czystości do Palium, wykonanie kartek
świątecznych do Domu Pomocy Społecznej
Ostoja.

n-le świetlicy
pedagog

Rozwijanie
świadomości
bycia Uczniowie klas I-III n-le świetlicy
Europejczykiem, poznawanie różnych kultur
n-le kl. III
świata, kształtowanie postaw patriotycznych
i szacunku do dorobku minionych pokoleń
poprzez: realizację

XI-V

1. Innowacji programowej poznajemy
Polskę i świat
2. Ogólnopolski
projekt
edukacyjny
Europa i Ja
Zastosowanie
PNZ
Programu
Nauki Uczniowie klas I-III n-le III
Zachowania dla uczniów mających problemy
rodzice
pedagog
z zachowaniem.
Celem
Programu
jest
zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwijania
n-le świetlicy
się i pogłębiania zachowań ryzykownych
u uczniów, poprzez wzmacnianie ich poczucia
własnej wartości, uczenie umiejętności
pozwalających na rozwijanie zachowań
konstruktywnych i nawiązanie bliższych relacji
z osobami dorosłymi pracującymi w szkole.

Wg. potrzeby
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Wyznaczenie w klasie opiekuna dla ucznia ze Uczniowie klas I-III n-le III
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w razie
zagrożenia
antyterrorystycznego,
przeciwpożarowego.

Cały rok szkolny

Monitorowanie nieformalnej struktury klasy- Uczniowie klas I-III n-le I- III
badania socjometryczne i podejmowanie
działań przez wychowawcę klasy.

XI-XII

Stosowanie wzmocnień pozytywnych poprzez: Uczniowie klas I-III n-le I- III
pochwały, nagrody, odznaczenia, pełnienie
funkcji klasowych.

Cały rok

Promowanie talentów uczniów – poprzez udział Uczniowie klas I-III
w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
zawodach sportowych, imprezach, wystawach,
folderach, prezentacjach multimedialnych,
projektach edukacyjnych (Uniwersytet Dzieci)

Cały rok

Organizacja dodatkowych zajęć rozwijających Uczniowie klas I-III
zainteresowania uczniów klas I-III

Cały rok

Propagowanie bezpieczeństwa
w życiu Uczniowie klas I-III
codziennym poprzez udział w akcjach
rodzice
profilaktycznych, konkursach plastycznych
organizowanych przez (np. Centrum Działań
Twórczych,
Urząd
Miasta,
Komendę
Powiatową Policji, Starostwo Powiatowe itp.)

Wg. kalendarza
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Organizacja Dnia Otwartego Szkoły przy Uczniowie
udziale uczniów klas 3 z wychowawcami, przyszłych klas I
uczącymi nauczycielami i ich rodzicami.
rodzice

n-le I-III

V-2022

Kontynuacja udziału uczniów w konkursie Uczniowie klas I-III n-le I-III
Dziewczyna i Chłopak Roku

Cały rok szkolny

Kontynuacja pomocy koleżeńskiej w nauce Uczniowie klas I-III n-le I-III
uczniów z klas I-III przez uczniów z klas VII
A. Wawrzków
i VIII
pedagog

Cały rok szkolny

Promowanie postaw życzliwości poprzez
organizowanie akcji:

XI 2021

Uczniowie klas I-III

1. Szkolny Dzień Życzliwości –
21 listopada połączony z ABC Dobrego
Wychowania (wykonanie plakatów,
rysunków, itp.)
2. Prezentacje poetycko-muzyczne pod
hasłem
3. Skrzynka pozytywnych myśli

A. Wawrzków
pedagog
n-le I-III

Klasy 4-8
Zadania

Sposoby i formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni Termin realizacji

Zapewnienie opieki oraz wsparcia uczniom
rozpoczynającym naukę w bieżącym roku

Klasy 4

n-le IV-VIII

IX 2021
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Kształcenie
umiejętności szkolnym – (wrzesień – miesiącem
współdziałania w zespole adaptacyjnym dla klas 4)
szkolnym,
Uczestnictwo uczniów klas siódmych z
Uczniowie klasy 7
wychowawcą klasy oraz trenerem realizującym i wychowawcy klas
program profilaktyczny pt. Debata w ramach
współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Profilaktyki Społecznej

pedagog
Wychowawcy
klas VII

IX-X 2021

pedagog

Udział online uczniów klas siódmych i ósmych Uczniowie klasy 7
w Ogólnopolskim Programie Trzeźwy Umysł – i 8
wypełnienie ankiet i analiza ich wyników przez
wychowawców

Wychowawcy
IV-VIII

Cały rok szkolny

Kontynuacja zajęć w ramach „Popołudnie Uczniowie 4-8
w szkole” – integracja zespołów klasowych
poprzez wycieczki integracyjne zespołów klas,
wyjścia pozaszkolne, podpisanie kontraktu
i ustalenie wspólnej pracy przez cały rok
szkolny.

Wychowawcy
IV-VIII

IX-X 2021

Kontynuacja pogotowia koleżeńskiego –
pomoc koleżeńska starszych uczniów z klas 7
i 8 dla młodszym dzieci np. w odrabianiu
lekcji.

A. Wawrzków

Cały rok szkolny

Uczniowie klas I-III

Udział uczniów w akcjach społecznych, Uczniowie klas 4-8
wolontariacie –Szlachetna Paczka, I Ty możesz
zostać Mikołajem, Miska dla Schroniska,
Pomoc dla hospicjum Palium – sadzenie

pedagog

n-le IV-VIII

Wg. kalendarza

pedagog
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żonkili, Paczka do Domu Samotnej Matki,
zbiórka makulatury i surowców wtórnych,
WOŚP, „Szlachetna paczka”, „Pełna miska dla
schroniska”.
Promowanie talentów uczniów poprzez
Uczniowie klas 4-8
wystawy, konkursy, prezentacje
multimedialne, imprezy klasowe i szkolne, itp.

J. Witczak

Cały rok szkolny

Promowanie bezpieczeństwa w sieci
z wykorzystaniem platform edukacyjnych
„Bezpieczny Internet” z wykorzystaniem
zasobów min. Fundacji Dajemy Dzieciom,
Siłę, Polskie Centrum SaferInternet,
Uniwersytet Dzieci itp.

Uczniowie klas 4-8

n-le informatyki Cały rok szkolny

Wykorzystanie zasobów edukacyjnych
Fundacji Uniwersytet Dzieci do
przeprowadzenia zajęć związanych
z bezpieczeństwem w sieci, Cyberprzemocą,
emocjami itp.

Uczniowie klas 4-8

n-le IV-VIII

II 2022

Wychowawcy
IV-VIII

Cały rok szkolny

Uczący
nauczyciele

1. Skąd się bierze agresja w sieci?
2. Czy Internet może być źródłem
wykluczenia?
3. Co może zrobić świadek
Cyberprzemocy?
4. Kto jest sprawcą Cyberprzemocy?
5. Jak zadbać o swój wizerunek w sieci?
6. Jak sobie poradzić z niepowodzeniami?
24
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7. Jak dbać o poczucie własnej wartości?
8. Co mogę zrobić ze złością?
Propagowanie idei patriotyzmu, tolerancji,
kultury, wartości, szacunku poprzez udział
w uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych
i miejskich.

Uczniowie klas 4-8
rodzice

R. Kalus K.
Sadłowska

Cały rok szkolny

n-le IV-VIII

Współudział przy organizacji Dnia Otwartego Uczniowie klas 4-8
szkoły przez uczniów, nauczycieli,
rodzice
wychowawców oraz rodziców dzieci z klas
4-8.

n-le klas III

Stosowanie procedur i zasad bezpieczeństwa
Uczniowie
związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa
Rodzice
COVID-19 ( przypominanie o zasadach
obowiązujących na terenie szkoły, dbanie
nauczyciele
o swoje samopoczucie, zdrowie i promowanie
szczepień

n-le IV-VIII

Cały rok szkolny

Angażowanie uczniów w realizację zadań
Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły,
współpraca Rzecznika Praw Ucznia z
pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły.

Uczniowie

K. Sadłowska

Cały rok szkolny

„Dziewczyna i chłopak roku”

Uczniowie 4-8

n-le IV-VIII

Cały rok szkolny

Okresowe diagnozowanie poziomu
bezpieczeństwa w szkole poprzez
ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli

Uczniowie 4-8

n-le IV-VIII

Wg. potrzeby

III 2022

n-le klas IV-VIII
wicedyrektor

R. Kalus

rodzice
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Kształtowanie postaw jako wychowanie do
wartości,
wdrażanie
postaw
zgodnie
z przyjętymi normami wynikających z potrzeb
człowieka.
Zajęcia z wychowawcą lub specjalistami jako
pomoc w analizie najbardziej istotnych cech
rozwoju psychofizycznego ucznia w okresie
dojrzewania, ich wpływ na ogólne
funkcjonowanie i relacje z otoczenie
Wspieranie
wartości
i
umiejętności
w kontaktach interpersonalnych – w rodzinie,
w środowisku i społeczności szkolnej.

Uczniowie 4-8

n-le IV-VIII

Cały rok szkolny

Uczniowie 4-8

n-le IV-VIII

Wg. Zapotrzebowania

pielęgniarka

Uczniowie 4-8

n-le IV-VIII

Cały rok szkolny

n-le IV-VIII

Cały rok szkolny

rodzice

Zastosowanie
PNZ
Programu
Nauki Uczniowie 4-8
Zachowania dla uczniów mających problemy
z zachowaniem.
Celem
Programu
jest
zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwijania
się i pogłębiania zachowań ryzykownych
u uczniów, poprzez wzmacnianie ich poczucia
własnej wartości, uczenie umiejętności
pozwalających na rozwijanie zachowań
konstruktywnych i nawiązanie bliższych relacji
z osobami dorosłymi pracującymi w szkole.
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PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
KLASY 1-3
Zadania

Sposoby i formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Uczniowie I-III

n-le I-III

Cały rok szkolny

Promowanie bezpieczeństwa w sieci
„Bezpieczny Internet” z wykorzystaniem
zasobów min. Fundacji Dajemy Dzieciom,
Siłę, Polskie Centrum SaferInternet,
Uniwersytet Dzieci itp.

Uczniowie I-III

n-le I-III

Cały rok szkolny

Udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach,
pogadankach, warsztatach, prelekcjach
lekcjach online kształtujących właściwe
zachowanie się w Internecie („Owce w Sieci”,
Sieciaki, Cybernauci, 1,2,3 na start itp.

Uczniowie I-III

n-le I-III

Cały rok szkolny

nauczyciele

dyrektor

Dostosowywanie sposobów realizacji treści
podstawy programowej do technik nauczania
stacjonarnego i online –szkolenie dla
nauczycieli

Uczniowie

n-le I-III

Kontynuowanie programu własnego „Agresji
Stop” część 1 oraz część 2 w klasach 1-3
Zapewnienie bezpieczeństwa
podczas zajęć lekcyjnych i przerw
dzieciom, niwelowanie
międzylekcyjnych
niepożądanych zachowań

Cały rok szkolny

nauczyciele
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Stała współpraca z instytucjami,
Uczniowie
stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na
rodzice
terenie miasta, gminy w celu pomocy,
niwelowania lęków, stresów i symptomów
świadczących o podejrzeniu depresji Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Joanny
Beretty Molly, Centrum Formacji Rodziny,
PPP i Fundacja KGHM- przekazywanie na
bieżąco informacji rodzicom o planowanych
warsztatach np. podnoszących kompetencje
wychowawcze

Pedagog

Cały rok szkolny

Stosowanie działań prewencyjnych u uczniów Uczniowie
w sytuacjach zauważenia niewłaściwych
zachowań uczniów w Internecie, na
komunikatorach i mediach społecznościowych.

Pedagog

Systematyczne reagowanie i prowadzenie
zajęć związanych z poprawa relacji
rówieśniczych w klasach -Wychowawcy
i wykorzystanie zasobów biblioteki i Teczki
Wychowawcy ze scenariuszami.

Uczniowie

n-le I-III

Cały rok szkolny

Przeprowadzenie ankiet, wywiadów,
obserwacji diagnozujących sytuacje związane
z zagrożeniami w szkole. (w sytuacjach
zaobserwowanych zagrożeń)

Uczniowie

Pedagog

Wg. potrzeb

rodzice

n-le I-III

n-le I-III

Cały rok szkolny

n-le I-III
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Współpraca z Komendą Powiatową Policji
i Sekcją profilaktyczną Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta i Gminy
poprzez udział w akcjach profilaktycznych.

Uczniowie

Udział uczniów klas I w Ogólnopolskim
programie edukacyjnym Akademia
Bezpiecznego Puchatka promującym
bezpieczeństwo dzieci w czterech sferach: na
drodze, w domu, w szkole i w Internecie.

Uczniowie klas I

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
poprzez pogadanki, zajęcia edukacyjnoprofilaktyczne jako spotkanie z Komisarzem
Lwem z Komendy Powiatowej Policji
w Lubinie.

Uczniowie klas I

Bezpieczne ferie zimowe- zorganizowanie
spotkania z policjantem dla klas II-III

Uczniowie klas II-III Pedagog

Prowadzenie działań wychowawczych
zmierzających do uświadomienia uczniom
zagrożeń spowodowanych wypadkami,
urazami na terenie szkoły

Uczniowie

Przesiewowe badania logopedyczne
przeprowadzone pod kątem diagnozy wad

Uczniowie klas I

Pedagog

XI-V 2022

n-le I-III

n-le klas I
pedagog

Pedagog

Wg.
Harmonogramu
XI-V 2022

I 2021

n-le klas I -III
n-le I-III

Cały rok szkolny

pedagog
pielęgniarka
wolontariat

X-XI
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wymowy dla uczniów z klas pierwszych 1a
i 1c.
Zastosowanie PNZ Programu Nauki
Uczniowie kl. III
Zachowania dla uczniów mających problemy
z zachowaniem. Celem Programu jest
zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwijania
się i pogłębiania zachowań ryzykownych
u uczniów, poprzez wzmacnianie ich poczucia
własnej wartości, uczenie umiejętności
pozwalających na rozwijanie zachowań
konstruktywnych i nawiązanie bliższych relacji
z osobami dorosłymi pracującymi w szkole.

n-le IV-VIII

Wg potrzeby

pedagog

Klasy 4-8
Zadania

Sposoby i Formy realizacji

Odbiorcy

Kształtowanie postaw wolnych od nałogów, Uczniowie klas 7-8
uzależnień –zajęcia z pedagogiem szkolnym,
trenerami, psychologami z Dolnośląskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego w Lubinie lub
innymi osobami współpracującymi ze szkołą.

Przeciwdziałanie
cyberprzemocy, agresji,
negatywnym postawą
Cykliczne zajęcia z wychowawcą klasy lub Uczniowie klas 4-8
świadczącym o wykluczeniu
zaproszonym specjalistą w ramach zajęć godzin
szkolnym i społecznym
wychowawczych, a dotyczące realizacji
tematyki zdrowia, używek, Cyberprzemocy

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Pedagog

Wg.
harmonogramu

Wychowawcy klas
VIII

n-le IV-VIII

Cały rok szkolny
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z wykorzystaniem platform edukacyjnych
SaferInternet, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
Cybernauci i zasobów biblioteki szkolnej,
Zajęcia w klasach 8 prowadzonych przez Uczniowie klas 8
pedagoga szkolnego w ramach realizacji
projektu Wspieranie szkół i placówek
oświatowych
w
zakresie
interwencji
kryzysowej
–
zapobieganie
depresji,
samobójstwom
i
innym
zachowaniom
autodestrukcyjnym.

pedagog

XI-XII 2020

Organizacja spotkań z pracownikami sądu, Uczniowie klas 4-8
kuratorami zawodowymi, sędzią do spraw
nieletnich Sądu Rejonowego w Lubinie dla klas
i policją 6-8.

pedagog

Wg.
harmonogramu

Edukacja
Filmowa
Nowe
Horyzonty Uczniowie klas 4-8
w CKMUZA w Lubinie- wyjścia do kina raz
w semestrze na filmy profilaktyczne połączone
z prelekcją, które poruszają relacje rówieśnicze,
samotność, odrzucenie itp. a następnie
kontynuacja tych zagadnień na godzinach
wychowawczych w oparciu o scenariusz zajęć.

n-le IV-VIII

Cały rok szkolny

Działania interwencyjne przy zastosowaniu Uczniowie klas 4-8
mediacji na terenie szkoły przez mediatora
szkolnego

Pedagog
A. Wawrzków
J. Chmielewska

pedagog

W razie potrzeby

31

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lubinie
Stała współpraca ze Specjalistyczną Rodzinną
Poradnią im. J.B. Molly, Centrum Formacji
Rodziny, Dolnośląskie Centrum Zdrowia
Psychicznego w Lubinie -warsztaty
stacjonarne i online, konsultacje, spotkania
z terapeutami itp.

Uczniowie klas 4-8

Promowanie czytelnictwa jako jedna z form
spędzania czasu wolnego: z wykorzystaniem
zasobów czytelniczych biblioteki szkolnej,
e-book, podcastów itp.
Kształtowanie umiejętności uczniów
w zakresie prawidłowego funkcjonowania
w środowisku cyfrowym poprzez platformy
edukacyjne, strony internetowe, filmy
edukacyjne np. Reżyser Życia, 7 metrów pod
ziemią itp.
Wprowadzenie profilaktyki uzależnień od gier
komputerowych, Internetu, telefonu
Podnoszenie kompetencji nauczycieli
w zakresie działań profilaktycznowychowawczych w zakresie agresji i zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży.
Kształcenie umiejętności nieagresywnego,
negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów,
różnicy zdań poprzez udział w projekcie
pilotażowym Mediacje rówieśnicze

pedagog

Cały rok szkolny

Uczniowie klas 4-8

n-le biblioteki

Cały rok szkolny

Rodzice

n-le IV-VIII

Rodzice
nauczyciele

nauczyciele
n- le informatyki

Cały rok szkolny

n-le IV-VIII

Uczniowie

n-le IV-VIII

Cały rok szkolny

Nauczyciele

Dyrektor

uczniowie

pedagog

Wg.
harmonogramu

uczniowie

Pedagog
A. Wawrzków
J. Chmielewska

Do ustalenia
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WSPIERANIE RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWANIA
Klasy 1-8
Zadania
Współpraca z rodzicami /
opiekunami prawnymi
uczniów w celu budowania
postawy prozdrowotnej
i zdrowego stylu życia

Sposoby i formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

termin realizacji

Zapoznanie rodziców z wymaganiami
edukacyjnymi i kryteriami oceniania oraz
bieżącymi informacjami świadczącymi
o postępach w nauce i w zachowaniu.

rodzice

n-le klas I-VIII

Cały rok szkolny

Na bieżąco informowanie rodziców
o propozycjach organizowanych warsztatów
stacjonarnych i online na terenie szkoły
i miasta przez placówki współpracujące ze
szkołą.

rodzice

n-le klas I-VIII

Do ustalenia

Przekazywanie zainteresowanym rodzicom
wskazówek, adresów, szkoleń specjalistów
wspomagającym pracę ze swoim dzieckiem.

rodzice

pedagog

Pedagogizacja rodziców z wykorzystaniem
rodzice
prezentacji multimedialnych lub zaproszonych
specjalistów na zebrania ogólne.

n-le klas I-VIII
pedagog
n-le klas I-VIII

Cały rok szkolny
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Współpraca klasowych trójek i Rady
Rodziców z wychowawcami w zakresie
działań na rzecz klasy i szkoły

rodzice

n-le klas I-VIII

Cały rok szkolny

Angażowanie rodziców w współtworzenie
dokumentów szkolnych.

rodzice

n-le klas I-VIII

X 2021

dyrektor

Na bieżąco informowanie rodziców przez
rodzice
wychowawców klas o zaplanowanych
działaniach wychowawczych w swoich klasach
oraz angażowanie ich w życie szkoły poprzez
imprezy klasowe i szkolne.

n-le klas I-VIII

Cały rok szkolny

Opracowanie i upowszechnianie materiałów
rodzice
z zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnym
uwzględnieniem zdrowego żywienia
i aktywności fizycznej, skierowanych
do nauczycieli i rodziców/ opiekunów
prawnych.

n-le klas I-VIII

Cały rok szkolny
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID-19
Klasy 1-8
Zadania
Ochrona społeczności
szkolnej przed
zachorowaniem na
Covid-19
i rozprzestrzenianiem się
epidemii w środowisku
szkolnym

Sposób i formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Przekazanie informacji uczniom o zagrożeniu
biologicznym SARS-CoV-2, drogach
rozprzestrzenia się wirusa, objawach choroby
oraz skutków dla zdrowia- wykorzystanie
pakietów edukacyjnych MEiN.

Uczniowie

Wychowawcy klas

Cały rok

Szczegółowe omówienie obowiązujących
w szkole procedur bezpieczeństwa.

Nauczyciele,
wychowawcy

Nauczyciele,
wychowawcy

Cały rok

Przekazanie rodzicom drogą elektroniczną lub
na zebraniach aktualnych komunikatów GIS,
MEiN z wytycznymi dotyczącymi
postępowań w sytuacji zagrożenia pandemią.

rodzice /

Ograniczenie dostępu osobom z zewnątrz na
teren budynku szkolnego.

rodzice /

Nauczyciele,
opiekunowie prawni, wychowawcy
pełnoletni uczniowie

Wg. Kalendarza

Dyrektor, pracownicy Cały rok
opiekunowie prawni, obsługi

Wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy, szatni uczniowie
przy salach gimnastycznych, pomieszczeń
wejściowych, stołówki w środki dezynfekujące

Dyrektor szkoły/
pracownicy obsługi

Cały rok
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wraz z dołączonym komunikatem
o obowiązku dezynfekcji rąk.

Realizowanie wśród
uczniów oraz ich rodziców/
opiekunów prawnych
programów
profilaktycznych i promocji
zdrowia psychicznego

Udostępnianie informacji na stronie www
szkoły oraz na drzwiach wejściowych
o skuteczności szczepień profilaktycznych.

Uczniowie

Przekazanie informacji rodzicom i uczniom
o punktach szczepień

rodzice /

n-le informatyki

X-XI 2021

nauczyciele

Cały rok

Świadczenie pomocy psychologicznoUczniowie
pedagogicznej dzieciom podlegającym izolacji,
będącym w stresie w związku z
zachorowaniem członków rodziny na Covid19, obawy przed zakażeniem.

Nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na
temat ochrony wzroku w pracy z monitorem,
ergonomii stanowiska nauki, higieny w nauce
zdalnej.

Nauczyciele

nauczyciele

Wg. terminarza

Wspieranie uczniów ze środowisk
zmarginalizowanych, zagrożonych
demoralizacją i wykluczeniem społecznym:

uczniowie

Pedagog
wychowawcy

Cały rok

rodzice /
opiekunowie prawni,
opiekunowie prawni,
uczniowie

Pedagog
psycholog

uczniowie

➢ Indywidualne rozmowy z uczniami na
temat właściwych postaw wobec
niebezpiecznych środków.

36

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lubinie
dostosowanych do potrzeb
indywidualnych i
grupowych oraz
realizowanych celów
profilaktycznych,
rekomendowanych przez
Krajowy Program
Przeciwdziałania
Narkomanii określonym
w przepisach wydanych na
podstawie art. 7 ust. 5
ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii

➢ Angażowanie uczniów w kółka
zainteresowań, rozwój sprawności
fizycznej na dodatkowych zajęciach.
➢ Przekazanie informacji o placówkach,
instytucjach, fundacjach świadczących
pomoc w podobnej sytuacji
Zapewnienie wsparcia rodzinom uczniów, Uczniowie/rodzice
którzy mają problem z używaniem substancji
psychoaktywnych:
➢ Prowadzenie działań z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
➢ Zapewnienie możliwości konsultacji
z psychologiem szkolnym.
➢ Organizacja
spotkań
rodziców
opiekunów prawnych z uczniem oraz
specjalistą z poradni ds. uzależnień.

Przygotowanie oferty zajęć
rozwijających
zainteresowania
i uzdolnienia, jako
alternatywnej formy
działalności zaspokajającej
ważne potrzeby, w
szczególności potrzebę
podniesienia samooceny,

Rozszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć
sportowych/ udostępnienie terenów
sportowych szkoły na zajęcia poza godzinami
nauki

Uczniowie

Pedagog

Cały rok

dyrektor

Cały rok
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sukcesu, przynależności
i satysfakcji życiowej/
organizacja zajęć
pozalekcyjnych na terenie
„otwartych” terenów
sportowych szkoły.
Zapewnienie dostępności
pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom
placówki.

Wspieranie zdrowia
psychicznego uczniów

Wspieranie uczniów poprzez rozmowy
uczniowie
i terapię indywidualną”
➢ Ustalenie stałych godzin, dni
konsultacji dla uczniów
➢ Umożliwienie kontaktu telefonicznego
przez Teams
➢ Zapraszanie specjalistów na godziny
wychowawcze
➢ Przygotowanie broszury z instytucjami
wspomagającymi uczniów w trudnych
sytuacjach
➢ Skrzynka zaufania przy drzwiach
pedagoga szkolnego
Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania Uczniowie
wiedzy na temat zdrowia psychicznego
i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań,
postaw, zachowań i stylu życia wspierającego
zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności
radzenia sobie

Pedagog
Psycholog
Wychowawcy

Cały rok

Pedagog
Psycholog
Wychowawcy

Cały rok
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w sytuacjach zagrażających zdrowiu
psychicznemu przeciwdziałanie
Rozwijanie potencjałów
Uczniowie
i koncentrowanie się na mocnych stronach
dzieci i młodzieży – wzmacnianie potencjału
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przez
wsparcie pozytywnego
i harmonijnego rozwoju, kształtowanie
osobowości, umiejętności osobistych
i społecznych, udzielanie wsparcia w
rozwiązywaniu problemów i kryzysów
rozwojowych, podnoszenie odporności
psychicznej
i poprawę funkcjonowania emocjonalnego.
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym:
➢ wdrażanie programów profilaktyki
i promocji zdrowia psychicznego,
➢ prowadzenie
działań
na
rzecz
zapobiegania depresji, samobójstwom
i innym
zachowaniom
autodestrukcyjnym w populacjach
o zwiększonym ryzyku;

Pedagog
Psycholog
Wychowawcy

Cały rok
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