Aneks do programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny
2017/2018

I. Na podstawie przeprowadzonych ankiet w dniach 13-27 września 2017 roku wśród
uczniów, rodziców, pracowników administracji i nauczycieli, stwierdzono, że
najważniejsze obszary/zagadnienia do pracy to:
1. w zakresie rozwoju fizycznego dziecka
 Zachęcanie do codziennej aktywności ruchowej – zainteresowanie różnymi
dyscyplinami sportowymi
 Wspieranie w zakresie dodatkowych zajęć
 Rozwijanie zdolności sportowych
2. w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia
 Propagowanie zdrowego stylu życia
 Znaczenie ćwiczeń fizycznych
 Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego
3. w rozwoju emocjonalnym
 Współpraca z pedagogiem, psychologiem, rodzicami poprzez rozwiązywanie
problemów wychowawczych – bloki tematyczne
 Indywidualne podejście do ucznia (więcej zrozumienia)
 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
4. w zdobywaniu wiedzy o świecie
 Umiejętność szukania wiedzy w odpowiednich źródłach
 Wartościowanie informacji
 Umiejętność wykorzystania wiedzy w szkole, życiu codziennym
 Ciekawość poznawcza, otwartość
5. w poszczególnych rolach mają rodzice (np. w roli ucznia, kolegi, syna, córki itp.)?
 Empatyczność – koleżeńskość, otwartość
 Szacunek dla innych
 Tolerancja
 Umiejętność pomagania
 Umiejętność słuchania
 Zdobywanie wiedzy
6. wartości na jakie zwrócić uwagę
 Tolerancja
 Szacunek
 Uczciwość
 Kultura
 Koleżeńskość
 Umiejętność pracy zespołowej w grupie
 Zdrowie
 Miłość
 Rodzina
II. Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez nauczycieli:
1.”Podróże dookoła świata” – Wioletta Szulik

2.”Zajęcia teatralne „Wesoły Teatrzyk” – Dorota Burdun
3.”Mali Wars i Sawa” – Anna Zalewska
4.”Jesteśmy ekokreatywni” – Anna Stanuch
5.”Potrafimy więcej – koło muzyczno-plastyczne” – Elżbieta Długosz
6.”W szczebrzeszynie chrząszcz…” - zajęcia logopedyczne – Aneta Kuryś
7.”Każde dziecko grać potrafi” – Iwona Zambrowska
8.”Czytająca Syrenka” – Monika Bednarska
9.”Detektyw na tropie” – Ewa Wiktor-Sass
10.”Bajki, które leczą” – Anna Szewczyk
11.”Mój Przyjaciel Wściekłóś” – Anna Szewczyk
12.”Rola wyuczona, maska założona” – Aneta Kuryś
13.”Warszawa serce mojej Ojczyzny” – Iwona Migas
III. Zajęcia realizowane przez Straż Miejską
Klasy O
1. „Umiem wezwać pomoc” – 1 realizacja
2. „Zasady bezpiecznej zabawy” – 1 realizacja
Klasy I-III
1.”Bezpieczna droga do szkoły” – 2 realizacje
2.”Spotkanie z nieznajomym” – 2 realizacje
3.”Uczymy się żyć bez przemocy” – 2 realizacje
4.”Przyjaciele zwierząt” – 4 realizacje
Klasy IV – VII
1.”Bezpieczeństwo w sieci” – 3 realizacje
2.”Wiem-pomagam-ratuję” – 4 realizacje
3.”Współczesne zagrożenia” – 3 realizacje
4.”Odpowiedzialność prawna nieletnich” – 3 realizacje
„Teatr na Straży”
1.spektakl „Florka w sieci”
2.spektakl „Domino”
Prelekcja dla Rodziców:
1.”Odpowiedzialność prawna nieletnich”
2.”Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko”
Prelekcja dla Nauczycieli:
1.”Algorytmy postępowania wobec nieletnich w placówkach oświatowych”
2.”Zasady udzielania pierwszej pomocy”

