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ZADANIA

FORMY REALIZACJI

I

Zapewnienie uczniom
bezpieczeństwa na terenie
szkoły, podczas wyjść,
wycieczek, zawodów
sportowych

1. Obserwowanie i reagowanie na nietypowe,
niepokojące zachowania uczniów zwłaszcza
dotyczące zachowań agresywnych.
2. Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi.
3. Opieka nad uczniami w świetlicy szkolnej,
zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy.
4. Pełnienie wzmocnionych dyżurów nauczycieli
podczas przerw międzylekcyjnych.
5. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej poczucia
bezpieczeństwa w szkole:
- wśród uczniów
- wśród rodziców
6. Monitorowanie i kontrola osób wchodzących
do szkoły.
7. Przeprowadzenie zajęć przygotowujących do
egzaminu na „kartę rowerową” uczniów
klas IV.
8. Współpraca z Komendą Powiatową Policji –
przeprowadzenie spotkań z uczniami.
9. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na
temat zachowań niepożądanych związanych z
agresją i przemocą ( w tym cyberprzemoc ).
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ODPOWIEDZIALNY

IX - VI

wychowawcy, nauczyciele,
pedagog, dyrektor

IX -VI

nauczyciele

styczeń

pedagog

IX - VI

pracownicy szkoły

IX - VI

p. Karolina Motała

IX - VI

pedagog

IX - VI

wychowawcy
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Dbanie o zdrowie,
rozwój fizyczny,
propagowanie
zdrowego stylu życia

FORMY REALIZACJI
1. Umożliwienie uczniom korzystania z zajęć
gimnastyki korekcyjnej.
2. Stworzenie uczniom możliwości
rozwijania swoich zainteresowań
sportowych i naukowych.
3. Informowanie rodziców o rodzajach
i formach pomocy proponowanej przez
szkołę.
4. Przeprowadzenie lekcji ( wychowanie do
życia w rodzinie i lekcje wychowawcze )
na temat zasad przestrzegania higieny
osobistej i zdrowego odżywiania .
5. Propagowanie zasad zdrowego odżywiania
– udział w programie „Owoce w szkole”,
”Szklanka mleka”, dożywianie w szkole
( obiady, herbata ).
6. Propagowanie właściwego wyboru
artykułów spożywczych w sklepiku
szkolnym.
7. Udział klas drugich w zajęciach na
basenie.

TERMIN
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ODPOWIEDZIALNY

IX -VI

p. Renata Ołtarzewska

IX - VI

nauczyciele przedmiotów

IX - VI

dyrektor , wychowawcy,
pedagog

zgodnie z programem
i według potrzeb

p.A. Kostro,
p.E. Markiewicz,
p. pielęgniarka,
wychowawcy

IX - VI

wychowawcy klas IV - VI

IX - VI

nauczyciele, wychowawcy

IX - VI

wychowawcy klas drugich
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TERMIN
miesiące roku szkolnego
2016/2017

ODPOWIEDZIALNY

IX - VI

wychowawcy, nauczyciele

według potrzeb

wychowawcy

10. Przeprowadzenie zajęć na temat higieny
jamy ustnej.

IX - VI

pielęgniarka,
wychowawcy

1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych
( pogadanek) na temat uzależnień.

IX - VI

wychowawcy, pedagog

2. Realizacja programów profilaktycznych.

IX - VI

wychowawcy

IX - VI

wychowawcy, pedagog

IX – VI

wychowawcy, pedagog

FORMY REALIZACJI
8. Zwracanie uwagi na prawidłową pozycję
ciała uczniów podczas siedzenia .
Prowadzenie różnych form ćwiczeń
śródlekcyjnych.
9. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na
temat aktywnych form spędzania czasu
wolnego.

III

Profilaktyka uzależnień
( nikotynizm,
alkoholizm,
narkomania,
uzależnienie od
„komputera”).

3. Współpraca Komendą Powiatową Policji,
pielęgniarką – przeprowadzenie spotkań
z uczniami i rodzicami
4. Psychoedukacja dla rodziców – spotkanie
ze specjalistą.

