PLAN ODDZIAŁYWAŃ
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 4
im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach
I. Priorytety w pracy wychowawczo – profilaktycznej w roku szkolnym 2018/19
Hasłem przewodnim roku szkolnego 2018/2019 są słowa Jana Pawła II
„Nasza ojczyzna ma prawo do miłości szczególnej…”
W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości działania wychowawcze
będą szczególnie odnosić się do kształtowania wartości i postaw patriotycznych uczniów. Zostaną
przeprowadzone działania mające na celu m.in. kultywowanie tradycji, szerzenie wiedzy na temat
miejsc pamięci narodowej czy umacnianie tożsamości i świadomości narodowej. Równie istotnym
obszarem pracy szkoły pozostaje udzielanie specjalistycznej pomocy uczniom mającym problemy
emocjonalne, społeczne lub inne wynikające z różnego rodzaju zaburzeń. Działania obejmą rozwijanie
umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, sposoby rozwiązywania konfliktów bez
przemocy, kształtowanie postaw tolerancji wobec innych osób i akceptacji odmienności, zwiększenie
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przeciwdziałania agresji oraz udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczniów. Szczególna uwaga
została zwrócona również na kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych, zapobieganie
zażywaniu substancji psychoaktywnych i innych używek. Podjęte będą także działania mające na celu
poszerzanie wiedzy i umiejętności rodziców, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz umocnienie
współpracy między rodzicami, a szkołą.
Do priorytetów w obecnym roku szkolnym zaliczamy również tworzenie warunków do rozwoju
indywidualnych zainteresowań i pielęgnowanie inwencji twórczej uczniów, stwarzanie możliwości do
wykazania się kreatywnością, innowacyjnością oraz samodzielnością w podejmowaniu różnego
rodzaju działań. W związku w rozwojem technologicznym ważny element stanowi rozwijanie
kompetencji cyfrowych zarówno uczniów, jak i nauczyciele. Działania będą kierowane pod kątem
profilaktyki uzależnień od gier komputerowych, telefonów i Internetu, zapobieganiu cyberprzemocy,
a także sposobów bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych oraz zasobów Internetu.

II. Plan oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
Obszar – Zdrowie
Zadania
Propagowanie zdrowego
stylu życia.

Podnoszenie wiedzy
dotyczącej dysleksji
Poszerzanie wiedzy i
świadomości dotyczącej
tematyki autyzmu.
Rozwijanie poczucia
akceptacji wobec samego
siebie oraz poczucia
tolerancji i akceptacji
inności
„Jesteśmy inni, ale jednak
tacy sami”
Kształtowanie potrzeby i
umiejętności dbania o
własne ciało, zdrowie i
sprawność fizyczną

Osoby
odpowiedzialne
Kształcenie i wzmacnianie norm
Pedagog szkolny,
przeciwnych paleniu, piciu alkoholu nauczyciele,
oraz zażywaniu środków
psychoaktywnych.
Tydzień
Specjaliści,
Świadomości Dysleksji
nauczyciele,
wychowawcy
Tydzień Świadomości Autyzmu
Pedagog szkolny,
specjaliści,
nauczyciele
Działania

Plakaty, filmy edukacyjne,
Spartakiada, pogadanki, lekcje
wychowawcze

Specjaliści,
nauczyciele w-f,
wychowawcy,

Terminy
W trakcie roku
szkolnego

Listopad

Kwiecień

Maj

Zajęcia Wychowania do życia w
rodzinie, pogadanki, filmy
edukacyjne np. dotyczących
anoreksji, bulimii, konkursy,
gazetki, zawody sportowe
Nabywanie i doskonalenie Przeprowadzenie szkolenia z
umiejętności udzielania
pierwszej pomocy. Pokaz filmów
pierwszej pomocy.
z pierwszej pomocy. Organizacja
Dnia Pierwszej Pomocy

Nauczyciel WDŻ, Cały rok szkolny
wychowawcy,
nauczyciele
przyrody i biologii,
nauczyciele w-f
Nauczyciele w-f, W trakcie roku
wychowawcy
szkolnego

Kształtowanie nawyków Zajęcia SKS dla chętnych uczniów.
zdrowego, aktywnego trybu Organizowanie różnego typu
życia i wypoczynku.
wycieczek (np. pieszych,
Świadomość znaczenia
rowerowych), organizowanie
ruchu w życiu każdego
szkolnych imprez sportowych,
człowieka.
aktywny
udział uczniów w zawodach
pozaszkolnych. Prowadzenie zabaw
ruchowych w świetlicy.
Organizowanie
„aktywnych przerw”.

Nauczyciele w-f,
wychowawcy,
wychowawcy
świetlicy.

W trakcie roku
szkolnego

Promowanie zdrowego
odżywiania

Program Szklanka Mleka, Owoce w
szkole.
Pogadanki na temat zdrowego
odżywiania i higieny spożywania
posiłków oraz higieny osobistej.

Dyrektor,
Wychowawcy
Wychowawcy
świetlicy
Rada Rodziców
Pedagog szkolny
Pielęgniarka
szkolna

W trakcie roku
szkolnego

Uświadomienie istnienia
chorób cywilizacyjnych

Zajęcia na temat cukrzycy,
uzależnienia od mediów, otyłości.
Oglądanie filmów edukacyjnych,
prezentacje uczniów

Wychowawcy,
W trakcie roku
pielęgniarka,
szkolnego
psycholog, pedagog

Budowanie świadomości
znaczenia zachowań
proekologicznych

Zajęcia biologii i przyrody, projekty i Nauczyciele
W trakcie roku
konkursy ekologiczne, filmy
przyrody i biologii
przyrodnicze.
Działania ekologiczne: zbieranie
baterii, segregacja śmieci
Święto Ziemi
25 edycja akcji sprzątanie świata –
„Akcja Segregacja”

Nauczyciele
świetlicy

Kwiecień
Wrzesień

Obszar – Relacje
Zadania

Działania

Uświadomienie uczniów
o ich prawach i
obowiązkach.

Lekcje wychowawcze nt. praw i
obowiązków uczniów w szkole.
Zapoznanie uczniów
z regulaminami funkcjonującymi
na terenie Szkoły
Ustalenie umów klasowych na
godzinie wychowawczej.
Zapoznanie lub przypomnienie
szkolnego systemu punktowania
zachowania
Wzmacnianie samorządności
szkolnej:
1. Ogólnoszkolne wybory
Przewodniczącego
Samorządu Szkolnego – łącznika z
Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i
Radą Rodziców
2. Wybory i działanie
samorządów klasowych

Opracowanie zasad
zachowania w klasie.

Działalność samorządu
szkolnego.

Osoby
odpowiedzialne
Wychowawcy

Terminy

Wychowawcy

Wrzesień

Wrzesień

Społeczność szkolna. 1. Wrzesień
Opiekun samorządu
szkolnego

2. Cały rok

Uświadamianie i
kształtowanie właściwych
postaw dotyczących
przemocy w szkole oraz
wskazywanie sposobów
przeciwdziałania
przemocy
Propagowanie postaw
życzliwości i tolerancji na
co dzień

Lekcje wychowawcze nt. przemocy. Pedagog,
wychowawcy.

Cały rok

Dzień Życzliwości, rozmowy na
godzinie wychowawczej, akcje
szkolne, wprowadzenie nagrody fair
play dla osób, które wyróżniają się
przyjacielską i wzorową postawą
Lekcje wychowawcze, pogadanki,
akcje organizowane w szkole

Pedagog,
nauczyciele,
wychowawcy,
wychowawcy
świetlicy
Wychowawcy,
wychowawcy
świetlicy, pedagog,
psycholog

Listopad – Dzień
Życzliwości

Pedagog,
wychowawcy.

Cały rok

Wychowawcy,
wychowawcy
świetlicy, pedagog,
psycholog,
nauczyciele

Listopad / cały
rok

Kształtowanie
pozytywnych postaw i
tolerancji wobec różnych
poglądów i osób innej
narodowości, koloru
skóry, ludzi
niepełnosprawnych,
chorych, słabszych.
Nabywanie umiejętności Lekcje wychowawcze.
współżycia w grupie
społecznej, rozwiązywania
konfliktów w różnych
sytuacjach. Nauka
radzenia sobie z własnymi
emocjami.
Umiejętność radzenia
sobie w trudnych
sytuacjach.
Rozwijanie umiejętności Prace projektowe, zajęcia z
nawiązywania
psychologiem i pedagogiem
prawidłowych relacji
szkolnym, tutoring koleżeński,
społecznych
Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka
Rozwijanie zdrowej
osobowości pod
względem emocjonalnym,
psychicznym oraz
społecznym

Integracja zespołów klasowych na
godzinach wychowawczych.
Przeprowadzenie godzin
wychowawczych na temat
zachowań asertywnych w różnych
sytuacjach życiowych.
Organizowanie dla uczniów imprez,
uroczystości o charakterze
integracyjnym.
Zajęcie integracyjne w świetlicy.
Zajęcia socjoterapeutyczne i
rozwijające kompetencje społeczne.

Inne – cały rok
W trakcie roku
szkolnego

Wychowawcy i inni W trakcie roku
nauczyciele,
szkolnego
wychowawcy
świetlicy. Pedagog,
psycholog.
Specjaliści,
Socjoterapeuta

Eliminowanie napięć
psychicznych
spowodowanych
niepowodzeniami
szkolnymi
oraz trudnościami
w kontaktach
z rówieśnikami.

Organizacja zajęć dydaktyczno –
Pedagog
wyrównawczych, korekcyjno –
Psycholog
kompensacyjnych,
Wychowawcy
profilaktyktycznych
i psychoedukacyjnych,
Indywidualne rozmowy
z pedagogiem, psychologiem,
wychowawcą. Współpraca
z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną.
Uczestnictwo w pogadankach
Wychowawcy,
dotyczących samodzielności w
bibliotekarz,
wykonywaniu czynności
wychowawcy
samoobsługowych, pracy na lekcji, świetlicy
korzystania ze stołówki szkolnej,
biblioteki szkolnej

W trakcie roku
szkolnego

Zadania

Działania

Terminy

Kształtowanie wartości
moralnych.

Lekcje wychowawcze.

Kształtowanie właściwych
postaw w stosunku do
zwierząt i środowiska
naturalnego.

Zbiórka karmy dla zwierząt. Akcje Wychowawcy,
informacyjna dot. Właściwego
nauczyciele
traktowania zwierząt.
Nabywanie umiejętności życia w
zgodzie z przyrodą. Zorganizowanie
konkursu literackiego „Mój
zwierzak”.

Wdrażanie ucznia do
samodzielności.

W trakcie roku
szkolnego

Obszar – Kultura

Rozwijanie kompetencji
czytelniczych

Osoby
odpowiedzialne
Pedagog,
wychowawcy.

Klub Książki,
Pedagog,
„Przerwa na czytanie” .
nauczyciele,
Organizowanie spotkań w klasach bibliotekarz
młodszych podczas, których rodzic
czyta książkę dzieciom. Konkursy i
quizy czytelnicze, gazetki
zachęcające do czytania.

Dzień bibliotek
Poznawanie różnych dzieł „Cała szkoła czyta dzieciom”
kulturalnych oraz
współtworzenie ich na
poziomie swoich
możliwości. Zachęcanie
uczniów do pisania
Konkurs literacki– stworzenie
własnych form literackich własnego utworu literackiego
(wierszy, bajek)
Zapoznanie z utworami o Konkurs recytatorki – „100-lecie
tematyce patriotycznej.
odzyskania Niepodległosci”.

Dyrekcja, osoby
zaproszone (np.
burmistrz,
przewodniczący rady
rodziców)
Nauczyciele języka
polskiego
poloniści

Cały rok
Styczeń

Kwiecień
Cały rok

Maj
Czerwiec

Luty

Rozwijanie zainteresowań Udział uczniów w :
i pasji uczniów.
- uroczystościach szkolnych
- konkursach
i zawodach sportowych
(turnieje między klasowe -ping
pong, siatkówka, piłka nożna,
szachy) - kółkach zainteresowań zajęciach świetlicowych
-wycieczki tematyczne
Rozwijanie poczucia
Udział w akcjach charytatywnych i
przynależności
do
imprezach miejskich. Budowanie
wspólnoty lokalnej
więzi kulturowo-etnicznej.
Promowanie społeczności lokalnej:
obchody uroczystości szkolnych,
edukacja filmowa, lekcje
wychowawcze, współpraca z
Domem Kultury, Biblioteką
Miejską.
Poznawanie
historii
Upamiętnianie lokalnych wydarzeń
lokalnej społeczności
i miejsc historycznych

Nauczyciele,
wychowawcy,
wychowawcy
świetlicy

Nauczyciele,
wychowawcy

Cały rok

Tworzenie warunków
do rozwoju
indywidualnych
zainteresowań i
pielęgnowanie
inwencji twórczej
dziecka

Nauczyciele,
wychowawcy,
wychowawcy
świetlicy

Wrzesień

Europejski Dzień Językowy
Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia

Cały rok

Nauczyciele,
Cały rok szkolny
wychowawcy,
koordynatorzy akcji

Wrzesień

Światowy Dzień Matematyki
Marzec/Kwiecień
„Super matematyk”
Mam talent

Grudzień

Jasełka

Grudzień

Konkurs matematyczny Kangurek,
Kangur

Grudzień
Kwiecień/Marzec

Język angielski FOX
II Marecki Konkurs Języka
Angielskiego

Wychowanie do wartości i Kultywowanie tradycji związanych Nauczyciele,
kształtowanie
z najbliższą okolicą i krajem.
wychowawcy
patriotycznych postaw
uczniów.
Organizowanie apeli z
okazji świąt państwowych i
szkolnych.
Wycieczki do miejsc pamięci
narodowej.
Tematyczne lekcje wychowawcze.

Marzec

Maj/Czerwiec
Cały rok szkolny

Utrwalanie słów hymnu
narodowego.
Marzec
Konkurs Piosenki 100-lecie
odzyskania Niepodległości (klasy IIII)
Konkurs na Gazetkę Klasową z
okazji 100-lecia odzyskania
Niepodległości

Listopad

„Sto dębów na 100-lecie
Niepodległości”
Wycieczka do muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku
Konkursy plastyczne:
-„Znaczek pocztowy – 100-lecie
niepodległości”

Kwiecień

W trakcie roku
szkolnego
Nauczyciele plastyki,
nauczyciele

-„Symbole polskiej wolności”

W trakcie roku
szkolnego

-„Stu wybitnych Polaków na 100lecie niepodległości”
Obszar – Bezpieczeństwo
Zadania

Działania

Osoby
odpowiedzialne
Program profilaktyczny
Pedagog
„Trzy Koła”, akcje profilaktyczne, Wychowawcy
prelekcje, rozmowy wychowawcze

Wskazywanie ujemnych
skutków nałogów
(papierosy, alkohol,
narkotyki). Działania
profilaktyczne
zapobiegające nałogom.
Podniesienie umiejętności Konsultacje z rodzicami,
wychowawczych
warsztaty, zaangażowanie rodziców
rodziców.
w działalność szkolną, wspólne
organizowanie imprez i
uroczystości szkolnych
Diagnozowanie
Obserwacja uczniów. Rozmowy z
sytuacji i potrzeb rodziny. rodzicami i uczniami. Wywiady
środowiskowe. Współpraca z
odpowiednimi instytucjami
Organizowanie pomocy
Zwolnienie z opłat PZU.
społecznej
Obiady refundowane przez OPS
Stypendium socjalne
Zasiłek szkolny

Terminy
Cały rok

Pedagog/psycholog, Cały rok
nauczyciele

Wychowawcy
Pedagog
Psycholog
Pielęgniarka szkolna
Wychowawcy
Pedagog, Rada
Rodziców

Według
potrzeb

Według
potrzeb

Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
Odpowiednia interwencja
prawna, wychowawcza lub
innego typu w rodzinach
niespełniających swoich
funkcji.

Rozmowy z uczniami, rodzicami.
Obserwacja
Współpraca z Sądem
Rejonowym, OPS,
Policją. Ochrona ofiar przemocy:
rozmowa z uczniem, konsultacje
z rodzicami, w razie konieczności
wszczęcie procedury „Niebieskiej
karty”.
Oddziaływanie
Godziny wychowawcze,
profilaktyczne nauczycieli oddziaływania wychowawcze
poszczególnych
podczas lekcji, przerw, różnych
przedmiotów
uroczystości i wydarzeń na terenie
szkoły

Wychowawcy.
Według
Pedagog, Psycholog, potrzeb
Dyrektor

Współpraca z Policją,
Strażą Pożarną,
poradniami
specjalistycznymi
Zaznajomienie uczniów z
praktyczną formą
pierwszej pomocy

Spotkania z funkcjonariuszami
Policji, Straży Pożarnej z
przedstawicielami poradni

Pedagog, psycholog Według potrzeb

Zajęcia z pielęgniarką, lekcje
edukacji dla bezpieczeństwa,
organizacja Dnia Pierwszej
Pomocy, zajęcia z wychowawcą,
spotkania z ratownikiem
medycznym

Pielęgniarka,
W trakcie roku
wychowawcy,
ratownik medyczny

Objęcie specjalistyczną
pomocą uczniów z
zaburzeniami
emocjonalnymi i
trudnościami w
funkcjonowaniu
społecznym.

Zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno- społeczne

Psycholog szkolny,
socjoterapeuta

Objęcie specjalistyczną
pomocą uczniów z
trudnościami w uczeniu
się, rozwoju mowy i
komunikacji, z
zaburzeniami
Zachowania, z różnymi
zaburzeniami rozwoju

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Pedagog specjalny
rewalidacja
Terapia logopedyczna Terapia
integracji sensorycznej Terapia
Logopeda
EEG
Terapeuta SI
Biofeedback
Terapeuta
Biofeedback

Nauczyciele,
wychowawcy.

Cały rok

Cały rok

Cały rok szkolny

Dostosowanie form zajęć Monitorowanie osiągnięć uczniów, Nauczyciele,
Cały rok szkolny
do indywidualnych potrzeb zapoznanie z opiniami i
specjaliści,
i możliwości uczniów
orzeczeniami PPP, utrzymywanie psycholog, pedagog
stałej współpracy z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną,
zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz
wspierające rozwój uczniów

Organizowanie
egzaminów na kartę
rowerową.

Część teoretyczna i praktyczna
egzaminów
na kartę rowerową. Cykl zajęć
przygotowujących do
egzaminów na kartę rowerową

Nauczyciel techniki W
Dyrektor
trakcie
roku
szkolnego

Dbanie o bezpieczeństwo
uczniów w szkole i poza
nią.
Eliminowanie
niebezpiecznych miejsc w
szkole.

Zapoznanie uczniów z zasadami
BHP obowiązującymi w szkole.
Pełnienie dyżurów przez
nauczycieli podczas przerw
międzylekcyjnych.
Przeprowadzenie pogadanek na
temat zachowania się w sytuacjach
zagrożeń.

Nauczyciele
przedmiotu
Wychowawcy
Dyrektor

W trakcie roku
szkolnego

Kształtowanie postaw
prozdrowotnych i
prospołecznych.

Kampania „Zachowaj
trzeźwy umysł”

Koordynator
programu,
wychowawcy.

II semestr

Zapobiegania zażywaniu
substancji
psychoaktywnych i innych
używek

Międzynarodowy dzień walki z
narkomanią – zajęcia z
pedagogiem
nt. używek – klasy VII .
Zwrócenie uwagi uczniom i
rodzicom na temat napojów
energetyzujących

Pedagog,
wychowawcy

Czerwiec

Organizowanie zawodów
sportowych w ramach
profilaktyki

Mistrzostwa szkoły w koszykówce Nauczyciele
Mistrzostwa szkoły w siatkówce
wychowania
Mistrzostwa szkoły w tenisie
fizycznego
stołowym
Mistrzostwa szkoły w piłce ręcznej
Mistrzostwa szkoły w halowej piłce
nożnej

Październik/listo
pad
Listopad/grudzie
ń
Styczeń/luty
Marzec/kwiecień

Profilaktyka zachowań
agresywnych i
przemocowych

„Sport przeciwko agresji” - zajęcia Nauczyciele WF,
SKS, lekcje WF, prowadzenie zajęć Wychowawcy
ruchowych w ramach świetlicy
świetlicy,
szkolnej.

Profilaktyka uzależnień od Lekcje informatyki, kampanie
gier komputerowych,
społeczne, materiały edukacyjne
telefonów i Interentu.
Zapobieganie
cyberprzemocy.
Bezpiecznie korzystanie z
technologii
informacyjnych oraz
zasobów Internetu

Nauczyciel
informatyki,
wychowawcy

Rozwijanie umiejętności
Nauczyciel
segregowania i selektywnego
informatyki
odbioru informacji. Przygotowanie
do korzystania z różnych źródeł
informacji.

Maj/czerwiec
W trakcie roku
szkolnego

Cały rok

W trakcie roku
szkolnego

Zapoznanie uczniów z
przepisami prawnymi na
temat odpowiedzialności
karnej
małoletnich/nieletnich

Spotkania, prelekcje

Przedstawiciel
W trakcie roku
Policji ds. nieletnich szkolnego
i Straży Miejskiej,
specjaliści

Rozwijanie kompetencji
nauczycieli

Udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego w
szkole i poza nią. Wymiana
doświadczeń i wiedzy.

Dyrektor szkoły,
nauczyciele

Cały rok

Opracowanie Programu
p. Małgorzata Matus
p. Angelika Matusik
p. Urszula Stępień
przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dn. 10.09.2018

