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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
ZREALIZOWANYCH W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
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I

Zrealizowane zadania

Działania na rzecz bezpieczeństwa i modelowania pozytywnych zachowań:
•

„Kodeks dobrych manier” - znajomość przez uczniów reguł klasowych oraz szkolnych,
propagowanie zasad kultury i właściwych zachowań, stałe odwoływanie się do nich.

•

"Plebiscyt na Najgrzeczniejszego Ucznia" - comiesięczne wybory, nadawanie odznaki
wyróżnionym za dobre zachowanie uczniom.

•

„Bądź bezpieczny na drodze“ spotkania z policją uczniów klas I-III oraz podopiecznych świetlicy
szkolnej w ramach akcji edukacyjnych poruszania się na drodze, wycieczki do jednostki policji.

•

„Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne Wakacje” - prelekcje z udziałem funkcjonariuszy policji
zajęcia edukacyjne w ramach godzin wychowawczych.

•

Zapewnienie pomocy w świetlicy socjoterapeutycznej "Arkadia" uczniom pochodzącym z rodzin
dysfunkcyjnych. W ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej prowadzone były zajęcia
edukacyjne, z profilaktyki uzależnień, relaksacyjne, plastyczno-techniczne, sportowe, kulinarne,
komputerowe, taneczne i teatralne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne.

•

Propagowanie wartości wyższych – prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz osób
potrzebujących – „Góra Grosza“, działania „Szkolnego Koła PCK“.
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• Realizacja ruchu społeczno-wychowawczego - harcerstwo:
działalność I Drużyny Harcerskiej „Zawisza“ im. Szarych Szeregów w Wysokiem Mazowieckiem oraz
I Gromady Zuchowej „Młode Orły“.
•

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach kursu Karty Rowerowej, współpraca z Strażą
Miejska.

II

Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca:
•

Godziny wychowawcze dotyczące szkodliwości palenia, dbania o zdrowie psychofizyczne
kształtowania właściwych postaw społecznych.

•

Terapia uczniów potrzebujących w ramach zajęć psychoedukacyjnych pedagoga i psychologa
szkolnego. Konsultacje dla rodziców.

•

W roku 2015 pięciokrotnie uruchamialiśmy Procedury Postępowania Nauczycieli w Sytuacjach
Zagrożeń Demoralizacją zmierzające do rozwiązania złożonego problemu wychowawczego lub
trwałej zmiany zachowania wychowanków oraz stworzenia poczucia bezpieczeństwa innym
uczniom naszej szkoły w następujących przypadkach się prewencyjne rozmowy
z
funkcjonariuszami policji przy obecności opiekunów.

•

Współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sprawującymi nadzór
dysfunkcyjnymi wywiady, konsultacje, interwencje, opiniowanie sytuacji.

•

Prelekcje nt. "Odpowiedzialności prawnej trzynastolatków" – współpraca pedagoga
funkcjonariuszami policji. We wszystkich klasach VI-tych odbyły się zajęcia edukacyjne.

•

Apel profilaktyczny dla klas VI-tych pt: „TV Profilaktyczna” scenki rodzajowe
cyberprzemocy i antyuzależnieniowe.

•

Apel profilaktyczny o tematyce antyuzależnieniowej „Mówię Ci nie pal”.

•

Opracowano i zatwierdzono do realizacji Program Współpracy Szkoły Podstawowej Nr 1
w
Wysokiem Mazowieckiem z Komendą Powiatową Policji na lata 2015-2019
pt:
„Odpowiedzialni Młodzi”. Realizacja działań współpraca z policją w zapobieganiu zjawiskom
demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, przekazywano informacje Specjaliście ds. Nieletnich i
Patologii o uczniach przejawiających zachowania społecznie niepożądane, przeprowadzano
rozmowy prewencyjne w obecności rodziców i funkcjonariuszy policji.

•

Organizacja konkursu wiedzy nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich, zwycięzcom przekazano
nagrody ufundowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

•

Członkostwo pedagoga szkolnego w Lokalnym Zespołem Interdyscyplinarnym Miasta Wysokie
Mazowieckie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, praca w grupach roboczych wynikająca
z postępowania procedury Niebieskich Kart.

•

Kampania informacyjna na terenie szkoły nt. przemocy fizycznej – na podstawie materiałów
Rzecznika Praw Dziecka oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozpropagowano ulotki,
rozwieszono plakaty.

•

Realizacja programu antyuzależnieniowego "Znajdź właściwe rozwiązanie"- konkursy, gazetki,
edukacja, scenki rodzajowe.

•

Przeprowadzono badanie zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Sporządzono diagnozę w celu ustalenia kierunkowego Programu Profilaktycznego
i
wdrożenia rekomendacji do zadań szkoły.

•

Tematyczne godziny wychowawcze w klasach VI Cyberprzemoc – jak nie zostać ofiarą przemocy.
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•

V Rajd Kościuszki – wyprawa piesza z elementami edukacji antyuzależnieniowej i historycznej.

III Promocja zdrowego trybu życia:
•

Realizacja programu sportowego UKS Jedyneczka z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu
sportowego, w tym prowadzenie Drużyn Młodzieżowych Piłki Siatkowej, wyjazdy na zawody, gry
kontrolne, obóz sportowy

•

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych: realizacja programu „Owoce i warzywa
szkole“ dla klas I – III.

•

Realizacja akcji Mleko w szkole.

•

Zajęcia na pływalni.
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