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9. Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 

 

 

I. Plan realizacji działań profilaktycznych - rok szkolny 2014/15 

 

Problem: Występowanie zachowań agresywnych wśród uczniów. 

 

Przyczyny:  

 Niedostateczne zainteresowanie rodziców dziećmi i szkołą, 

 Nieumiejętność wyrażania uczuć, 

 Niedostateczna integracja zespołów klasowych i zespołu szkolnego, 

 Nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

 

Cel: Ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród uczniów. 

 

Zadania:  

Zadanie nr 1 - Wzmocnienie zainteresowania rodziców dziećmi i szkołą, 

Zadanie nr 2 - Doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, 

Zadanie nr 3 - Integrowanie społeczności uczniowskiej, 

Zadanie nr 4 – Systematyczne wykorzystywanie procedur reagowania na zachowania 

agresywne 

 

 

Zadanie nr 1 

 

Lp. Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Monitoring 

1. Kontynuowanie 

organizowania 

popołudniowych 

konsultacji nauczycieli dla 

rodziców. 

Dyrekcja raz w miesiącu frekwencja 

rodziców. 

2. Przygotowanie z rodzicami 

spotkań o charakterze 

organizacyjno – 

integracyjnym  

wychowawcy 

klas  

10.09.2014 lista obecności 

rodziców. 

3.. Prowadzenie pedagogizacji 

rodziców zgodnie z 

rozpoznanymi potrzebami. 

pedagog 

wychowawcy 

klas 

wg 

harmonogramu 

tematyka spot-

kań i frekwencja 

rodziców. 

4. Zapoznanie rodziców z 

zasadami współpracy ze 

szkołą. 

wychowawcy 

klas I  

I półrocze 

2014/15 

tematyka spotkań 

z rodzicami 

5. Systematyczne 

przypominanie rodzicom o: 

-zasadach współpracy ze 

szkołą 

-prawach i obowiązkach 

rodziców, ze szczególnym 

uwzględnieniem obowiązku 

systematycznego posyłania 

wychowawcy 

klas 

praca ciągła tematyka spotkań 

z rodzicami 
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dziecka na zajęcia 

-obowiązku posiadania 

przez uczniów obuwia 

zmiennego 

-obowiązku posiadania 

stroju odświętnego w czasie 

uroczystości szkolnych 

6 Systematyczne 

przypominanie rodzicom 

treści procedur 

obowiązujących w szkole 

wychowawcy 

klas 

informacja na 

tablicach 

ogólnodostępnych 

praca ciągła tematyka spotkań 

z rodzicami 

Informacja na 

tablicach 

7 Przypominanie rodzicom o 

zasadach dotyczących 

zachowania i przebywania 

uczniów w szkole 

Dyrekcja 

wychowawcy 

klas, 

praca ciągła tematyka spotkań 

8 Uświadomienie rodzicom 

konsekwencji wszczynania 

bójek i innych form agresji 

wychowawcy, 

nauczyciele 

praca ciągła tematyka spotkań 

9  Zwracanie uwagi na kulturę 

osobistą uczniów 

Dyrekcja 

nauczyciele 

wychowawcy 

klas 

praca ciągła tematyka lekcji 

wychowawczych 

10 Uściślenie współpracy 

między nauczycielami, 

wychowawcami i 

pedagogiem 

a/nauczyciele na bieżąco 

informują wychowawcę o 

problemie 

b/dbanie o stały przepływ 

informacji między 

wychowawcą i pedagogiem 

c/wychowawca kontaktuje 

się z rodzicami nie tylko w 

czasie wywiadówek i 

konsultacji 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

w zależności 

od potrzeb 

zapisy w 

dzienniku 

lekcyjnym i 

dzienniku 

pedagoga 

 

 

Zadanie nr 2 

 

Lp. Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Monitoring 

1. Przeprowadzenie zajęć 

na temat uczuć wg 

przygotowanych 

scenariuszy 

wychowawcy , 

pedagog 

wg planów 

wychowawczych 

zapisy w dzienniku, 

wnioski z realizacji. 

2. Realizacja zajęć w 

celu kształtowania u 

uczniów zachowań 

asertywnych 

pedagog, 

wychowawcy klas  

wg planów 

wychowawczych 

tematyka lekcji 

wychowaw- 

czych, zapisy w 

dzienniku 
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3 Realizacja zajęć na 

temat korzystania z 

Internetu 

Pedagog,  

wychowawcy klas 

nauczyciele 

informatyki 

wg planów 

wychowawczych 

tematyka lekcji 

wychowawczych, 

zapisy w dzienniku 

4 Realizacja zajęć na 

temat profilaktyki 

uzależnień w ramach 

programu „nie pal 

przy mnie proszę” i 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie” 

 

 

pedagog 

wychowawcy klas III 

i VI 

higienistka 

wg 

harmonogramu 

tematyka lekcji 

wychowawczych 

zapisy w dzienniku 

5 Wykorzystywanie w 

pracy z uczniami 

ćwiczeń relaksacyjno-

wyciszających  

wychowawcy praca ciągła informacje w 

sprawozdaniach 

wychowawców 

6 Opracowanie z 

uczniami schematów 

postępowania w 

sytuacjach trudnych 

wychowawcy 

pedagog 

nauczyciele 

praca ciągła tematyka lekcji 

wychowawczych 

7 Zorganizowanie zajęć 

tematycznych z 

psychologiem 

pedagog wg ustaleń harmonogram zajęć 

zapisy w dzienniku 

lekcyjnym 

 

 

Zadanie nr 3 

 

Lp. Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Monitoring 

1.  Przeprowadzenie zajęć 

integracyjnych, 

opracowanie kontraktu 

z klasą 

wychowawcy klas IX 2014 zapisy w dzienniku, 

kontrakty,  

2. Kontynuowanie 

organizowania apeli. 

Dyrekcja, 

wychowawcy 

wg 

harmonogramu 

apeli 

harmonogram apeli 

 

3. Przestrzeganie, aby 

hymn państwowy i 

szkolny był śpiewany 

w czasie  uroczystości 

szkolnych i apeli. 

wychowawcy klas, 

nauczyciel muzyki. 

wg 

harmonogramu 

uroczystości 

scenariusze 

uroczystości 

szkolnych 

4 Organizowanie 

wspólnych zajęć z 

uczniami z wadą 

słuchu 

wychowawcy klas V a 

i V d 

nauczyciele 

praca ciągła informacje 

wych.klas 

5 Organizowanie 

konkursów i gier 

międzyklasowych 

wychowawcy 

nauczyciele 

praca ciągła dokumentacja 

fotograficzna 

gazetki 

programy imprez 

6 Prezentowanie wychowawcy cały rok gazetki 
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osiągnięć uczniów nauczyciele scenariusze apeli  

7 Organizowanie imprez 

sportowo-

turystycznych 

międzyklasowych i 

klasowych 

Dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele wf 

cały rok kalendarz imprez 

8 Organizowanie akcji 

charytatywnych  

pedagog, E.Bała, 

M.Adamczyk, 

U.Granat, Z.Międlar-

Mruk 

nauczyciele świetlicy 

cały rok informacje na temat 

akcji 

9 Angażowanie uczniów 

do udziału w akcjach 

charytatywnych 

nauczyciele, 

wychowawcy 

zgodnie z 

terminarzem 

akcji 

gazetki /wykazy 

uczniów-

wolontariuszy, 

podsumowanie 

akcji// 

 

 

 

Zadanie nr 4 

 

Lp. Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Monitoring 

1.. Przypominanie 

uczniom treści 

procedur 

wychowawcy klas, 

nauczyciele. 

praca ciągła zapisy w 

dziennikach. 

2. Przypominanie i 

analiza procedur 

podczas spotkań z 

rodzicami. 

wychowawcy klas praca ciągła zapisy w 

dziennikach 

3. Stosowanie 

obowiązujących 

procedur . 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

praca ciągła zapisy w zeszytach 

uwag i 

korespondencji z 

rodzicami 

4 Edukacja prawna 

rodziców i uczniów 

klas szóstych 

pedagog, dyrekcja, 

wychowawcy 

wg ustaleń informacja o 

zorganizowanym 

 spotkaniu 

 

 

 


