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A. Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym. 

 

B. Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły 

Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie. 

 

C. Program jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska szkolnego. 

 

D. Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 

• Konwencja o Prawach Dziecka, 

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jej nowelizacja z 19.03.2009 r., 

•  Ustawa Karta Nauczyciela, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

• Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją,                               

w szczególności: narkomanią, alkoholizmem, prostytucją (Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci                               

i Młodzieży). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół / Dz. U. poz 977/, 
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych 

lub integracyjnych, 

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r., 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta”, 

• Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, 

• Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem / Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226/, 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2003r. Nr 24, poz. 198/, 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późń. zm./, 

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych /Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55/, 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz.U. z 2002r. Nr 11, poz. 109/, 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego / Dz.U. Nr 111, poz. 535/, 

• Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

• Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie, 

• Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie na lata 2013-2018, 

• Statut Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie, 

• Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie na lata 2010 – 2015, 

• Plany pracy wychowawców, 

• Plan pracy pedagoga szkolnego, 

• Plan pracy Samorządu Szkolnego, 
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• Wykaz procedur obowiązujących w szkole, 

• Wnioski do pracy szkoły. 

II. CELE PROGRAMU 
 

Celem głównym do którego zmierzamy jest : 

 

„Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie                                    

z samym sobą.” 

 

III. KRYTERIA SUKCESU 
 

Po pierwszym etapie edukacyjnym uczniowie powinni: 

 

a) wiedzieć: 
1. jakie są różnice między pożywieniem, trucizną, lekami i środkami odurzającymi, 
2. że niektóre lekarstwa mogą pomóc w czasie choroby (wtedy, gdy są przepisane przez lekarza i podawane przez rodziców, pielęgniarkę                            
lub inną odpowiedzialną osobę dorosłą), ale lekarstwa są też środkami odurzającymi, które mogą zaszkodzić, gdy są używane niewłaściwie, 
3. że ludzie mogą uzależnić się od alkoholu, tytoniu i innych środków, ale są również sposoby, aby pomagać uzależnionym, 
4. na czym polega prawidłowe żywienie, 
5. że każdy człowiek jest odpowiedzialny za własne życie i dobre samopoczucie, w przypadku dzieci odpowiedzialnością tą dzielą się między 
sobą rodzice i dzieci, 
6. którzy dorośli (w szkole i poza nią) są osobami odpowiedzialnymi, u których można szukać pomocy w trudnych sytuacjach, 
7. jak prawidłowo porozumiewać się, 
8. że można mówić „tak” i „nie”, szczerze, zgodnie z prawdą, przekonaniami i uczuciami, 
9. jak zachowywać się bezpiecznie w szkole i poza nią. 
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b) nabyć umiejętności:  
1. rozumienia, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną i wartościową, 
2. spostrzegania i rozumienia, że działania jednej osoby wpływają na działania drugiej, 
3. tworzenia więzi z rówieśnikami, opieki nad młodszymi, 
4. unikania osób obcych, które im zagrażają, 
5. przeciwstawiania się temu wszystkiemu, co może spowodować ich krzywdę, 
6. rozpoznawania osób odpowiedzialnych, którym z zaufaniem można powiedzieć o wszystkich niebezpieczeństwach i problemach, 
7. rozumienia, że reguły i przepisy prawne są po to, aby ułatwiać ludziom życie, dawać im poczucie bezpieczeństwa, 
8. doświadczania, że własny rozwój jest wielka przygodą oraz, że zadowolenie uzyskuje się dzięki poczuciu bezpieczeństwa, pełni zdrowia, 
pozytywnych nawyków i postaw, rozwijania własnych pasji i zainteresowań, 
9. bezpiecznego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, 
10. przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w każdym miejscu, w którym się znajdują. 
 
Po drugim etapie edukacyjnym uczniowie powinni: 
 
a) wiedzieć: 
1. co to jest uzależnienie i jaki ma ono wpływ na życie człowieka, 
2. dlaczego nie należy używać środków takich jak: tytoń, alkohol, narkotyki, napoje energetyzujące, 
3. że istnieją wyspecjalizowane instytucje i ludzie zajmujący się pomocą w trudnych sytuacjach życiowych, 
4. że każdy człowiek jest odpowiedzialny za własne życie i dobre samopoczucie, w przypadku dzieci odpowiedzialnością tą dzielą się między 
sobą rodzice i dzieci, 
5. jakie są ich prawa i obowiązki i je stosować w życiu, 
6. jakie regulaminy obowiązują w szkole, których należy przestrzegać, 
7. jak należy spędzać czas wolny w sposób aktywny i akceptowany społecznie, promujący zdrowy tryb życia, 

8. jakie są zagrożenia i skutki wagarów. 
 
b) nabyć umiejętności:  
1. podejmowania decyzji sprzyjających własnemu bezpieczeństwu i zdrowiu, 

2. skutecznego przeciwstawiania się presji rówieśniczej, agresji fizycznej i psychicznej, 

3. opanowywania negatywnych emocji, 

4. dokonywania właściwych wyborów w odniesieniu do reklam, programów telewizyjnych, gier komputerowych, stron internetowych, 
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5. niesienia pomocy rówieśnikom oraz rozmawiania z nimi o swoich problemach i wątpliwościach, 

6. rozpoznawania i właściwego reagowania na wpływy społeczne sprzyjające zachowaniom ryzykownym, 

7. rozróżniania dobra od zła, 

8. bezpiecznego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, 

9. samodzielnej i systematycznej pracy, 

10.  poszerzania  swojej wiedzy, rozwijania  swoich zainteresowań. 

 

IV. ETAPY BUDOWANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
 

1. Faza wstępnej identyfikacji sytuacji szkolnej– na podstawie: 

-  wniosków, obserwacji wychowawców,  

- ankiety: „Czy jesteś bezpieczny w szkole i we własnym środowisku?” (29.11.2013r.),  

- rozpoznania pedagoga szkolnego, 

- analizy dokumentów z roku szkolnego 2013/2014. 

 

2. Omówienie zidentyfikowanych problemów: 

a) nie odnotowano wskaźników patologii w środowisku szkolnym – używania alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających, 

brak interwencji policji, przestępczości, zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, wypadków drogowych z udziałem uczniów, prób 

samobójczych, wykroczeń przeciwko mieniu. 

 

b) pojawiają się wskaźniki naruszania dyscypliny szkolnej:  

- nadpobudliwość wyrażająca się w złym zachowaniu, 

- trudności w opanowaniu negatywnych emocji, które powodują widoczne okazywanie złości i płaczu, czasami agresji, 

- używanie wulgaryzmów, 
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- brak zainteresowania nauką szkolną, 

- przypadki długiej absencji na zajęciach szkolnych. 

 

c) odnotowano przypadki przemocy domowej – wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” , 

 

d) analiza ankiety dotyczącej bezpieczeństwa przyniosła następujące wnioski do pracy: 

• problem przemocy istnieje, choć nie jest zjawiskiem masowym - według uczniów jest to przemoc głównie werbalna tzw. psychiczna: 
przezywanie wyśmiewanie, dokuczanie, słowne, w mniejszym stopniu są rozwiązania siłowe, 
• przyczyną słabej wykrywalności przemocy wśród uczniów jest fakt, że zdecydowana większość ofiar przemocy nie informowała nikogo                              
z dorosłych o zaistniałym incydencie, 
• wyniki: 56,6 %uczniów stwierdziło, że szkoła jest dla nich bezpiecznym miejscem, 78,26 %  ankietowanych nigdy nie było ofiarą przemocy                           
i agresji na terenie szkoły, nikt z uczniów nie doświadczył przemocy ze strony dorosłych. 
 

d) nie wpłynęły wnioski i sugestie Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców dotyczące Szkolnego Programu Profilaktyki. 

3. Priorytety  - w zakresie działań profilaktycznych w latach ubiegłych – analiza, wyciągniecie wniosków do dalszej pracy: 

ROK SZKOLNY PRIORYTETY 

2012/2013 • propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się, 

• uświadomienie właściwych form spędzania czasu wolnego, 

• zapobieganie zachowaniom agresywnym, 

• profilaktyka uzależnień – alkoholizm, nikotynizm, narkomania (realizacja programów profilaktycznych), 
• bezpieczeństwo w szkole i poza nią, bezpieczeństwo podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, udzielanie 

pierwszej pomocy, 

• ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi programami                                                       

i grami komputerowymi, 

• wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo. 

2013/2014 • bezpieczeństwo w szkole i poza nią, m.inn. w kontaktach ze zwierzętami, 
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•promowanie zdrowego stylu życia w sferze psychiczno – fizycznej oraz prawidłowego odżywiania w domu                             

i w szkole, 

• profilaktyka uzależnień, 

• przyjazna atmosfera w szkole i w klasie. 

 

4. Omówienie efektów, które uzyskano po zrealizowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki w roku szkolnym 2013/2014: 
 
a) uczniowie: 

 - piją zdrowe soki, zjadają zdrowe drugie śniadanie, chętnie piją mleko, 

- chętnie uczestniczą w zajęciach na świeżym powietrzu,  

- zaangażowali się w dodatkowe zajęcia sportowe, w których aktywnie uczestniczą („MultiSport”- prowadzone są w szkole do grudnia 2014r.), 

- potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej  (certyfikaty WOŚP), 

- znają i stosują zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym (brak wypadkowości), 

- reprezentują postawę odrzucającą nałogi, 

- podjęli własne inicjatywy prozdrowotne,  

- przeprowadzili  akcje charytatywne, 

- odnieśli sukcesy w konkursach o tematyce profilaktycznej, 

- potrafią przewidzieć skutki wynikające z określonych zagrożeń i unikać ich (w szczególności: zagrożenia ze strony zwierząt), 

 

• rodzice - podwyższyli swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne, co skutkowało aktywnym udziałem w działaniach profilaktycznych 

prowadzonych w szkole oraz akcji charytatywnej (co znajduje potwierdzenie w dokumentacji szkolnej), w ich opinii szkoła jest uważana                                 

za bezpieczną - wyniki ankiety, 
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•  nauczyciele - doskonalili swoje umiejętności w działaniach profilaktycznych, zaangażowani byli  nie tylko wychowawcy klas, ale też 

nauczyciele uczący. 

 
5. Przedstawienie wniosków do pracy na rok szkolny 2014/2015: 
 
• przestrzegać obowiązujących w szkole procedur reagowania wobec trudnych zachowań uczniów, 

• natychmiast informować dyrektora, w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia,  

• podejmować działania wychowawcze na poziomie profilaktyki (rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, mediacje rówieśnicze), 

• praca wychowawcy z zespołem klasowym nad rozwiązywaniem problemów klasy, a nie wyłącznie zatrzymywanie się na poziomie interwencji                            

i sankcji (uwagi i kary), 

• umożliwić uczniom pozostawianie w szkole niektórych podręczników i pomocy szkolnych, aby zmniejszyć ciężar tornistrów, 

• dostosować wysokość ławek i krzeseł do wzrostu uczniów, 

• zaangażować całą społeczność szkolną (nauczycieli, rodziców, uczniów) do poszukiwania pomysłów zmniejszenia poziomu hałasu podczas 

przerw szkolnych oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów podczas przerw szkolnych,  

• przypomnieć uczniom regulaminy zachowania się podczas przerw szkolnych oraz regulaminy sali gimnastycznej i boiska szkolnego, 

• wzmocnić poczucie bezpieczeństwa u uczniów poprzez informowanie ich o możliwości zwrócenia się o pomoc do wychowawcy, pedagoga 

szkolnego, Rzecznika Praw Ucznia, Społecznego Inspektora Pracy - w sytuacjach dla nich trudnych, 

• należy stosować w większym stopniu aktywne metody pracy z klasą na lekcjach przedmiotowych w celu zwiększenia zaangażowania uczniów 

do udziału w lekcji oraz zmotywowania ich do nauki oraz do udziału w konkursach, 

• wychowawcy, którzy zauważają problemy wychowawcze w swoich klasach, powinni zaplanować i włączyć pomysły działań zaradczych                                         

do programu wychowawczego na przyszły rok szkolny. 
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V. DZIAŁANIA I TREŚCI PROGRAMU 
 

1. Analiza wyników diagnozy wskazała na obszary zagrożeń występujące w naszej szkole: 

I. Przeciwdziałanie agresji i przemocy, umiejętne rozwiązywanie konfliktów. 

II. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

III. Zapobieganie różnym formom uzależnień. 

IV. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wspieranie uczniów w przezwyciężaniu trudności i motywowanie do pracy. 

V. Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole. 

2. Treści programu: 

Zadania Zamierzone  

osiągnięcia ucznia 

Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy 

realizacji 

Adresaci 

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE 

Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia. wychowawcy, 

pedagog 

na początku roku 

szkolnego 

uczniowie, 

rodzice 

Zorganizowanie spotkania 
prewencyjnego                                                       
z przedstawicielem policji na 
temat zjawiska agresji wśród 
uczniów. 

wychowawcy  

 

w I semestrze 

 

uczniowie 

 

Pogadanki na  zajęciach 
wychowawczych. 

wychowawcy 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie 

 

Środowisko ucznia  
bez zagrożeń. 

• nie ulega presji rówieśników, 

• zna i stosuje zachowania 

asertywne, 

• wie czym jest agresja i jak ją 

rozpoznać, 

• uświadamia sobie jakie 

zagrożenia niesie agresja, 

• konflikty rozwiązuje 

rzeczowo i nieinwazyjnie, 

• posiada umiejętność 

prawidłowego porozumiewania 

się, słucha bez uprzedzeń                              
Przypomnienie zasady fair – play 
podczas zajęć sportowych, 

nauczyciel  

wychowania fizycznego 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 
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zawodów szkolnych                                              
i pozaszkolnych. 
 

 

 

 

Uczestnictwo w spektaklach 
profilaktycznych. 
 

pedagog  w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie 

 

Pokazanie rodzicom  
właściwych sposobów  
radzenia z agresją u dzieci  - 
spotkanie przedstawiciela poradni  
psychologiczno –pedagogicznej                            
z rodzicami. 

pedagog, 

wychowawcy 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

rodzice, 

nauczyciele 

Działania informacyjno  
– profilaktyczne na rzecz  
środowiska, szkoły                                                    
i indywidualnych osób 
(umieszczenie na tablicy ogłoszeń, 
i stronie internetowej szkoły 
wykazu instytucji do których 
można się zwrócić z prośbą                                      
o pomoc). 

pedagog  

Rzecznik Praw Ucznia 

na początku roku 

szkolnego 

uczniowie, 

rodzice 

Zorganizowanie warsztatów 
pozwalających na dyskutowanie                  
o problemach zespołu klasowego                       
i wzajemnych relacjach między 
uczniami – zajęcia z psychologiem 
z Ośrodka Psychoterapii. 

pedagog  

wychowawcy 

psycholog 

w I i II semestrze uczniowie 

Rozwiązywanie hipotetycznych 
sytuacji konfliktowych - zajęcia 
metodą dramy, symulacji na 
zajęciach z wychowawcą. 

wychowawcy w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie 

i osądzania. 

Szkoleniowa rada pedagogiczna: 
„Jak radzić sobie z wykluczeniem 

nauczyciele 

dyrektor 

wg 

harmonogramu 

nauczyciele 

dyrektor 
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w zespole klasowym?” 

Spotkanie z kuratorem sądowym – 
 profilaktyka  zachowań  
niebezpiecznych  wśród  uczniów i 
uświadomienie   uczniom  ich 
praw  i obowiązków. 

pedagog 

dyrektor 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie 

Pogadanka dla rodziców z 
udziałem pedagoga i Rzecznika 
Praw Ucznia pt: „Stop – przemocy. 
Szukaj - pomocy”. 

Pedagog 

Rzecznik Praw Ucznia 

wg 

harmonogramu 

rodzice 

Ścisła współpraca wychowawców,  
dyrekcji z rodzicami. 

dyrektor 

wychowawcy 

cały rok szkolny rodzice 

Warsztaty z pedagogiem w ramach 
kampanii „Dzieciństwo bez 
przemocy” (uczniowie otrzymają 
ulotki, rodzice – broszury: 
„Zamiast klapsów”, wykonane 
zostaną plakaty). 

dyrektor 

pedagog 

opiekun SU 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie, 

rodzice 

 

Kontrola zachowań pozytywnych              
i negatywnych uczniów – 
prowadzenie klasowych zeszytów 
pochwał i uwag. 

wychowawcy  w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

Podnoszenie kultury słowa, 
eliminowanie wulgaryzmów ze  
słownika ucznia (zajęcia w kołach  
zainteresowań, udział w 
konkursach recytatorskich, 
ortograficznych, polonistycznych,  
teatralnych, warsztaty                                  
z pedagogiem). 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie 

 

Uczenie ważnych 
umiejętności  
psychologicznych                             
i społecznych, 
które pozwolą na 
lepsze radzenie  
sobie w sytuacjach 
trudnych. 

• doskonali umiejętności 

rozpoznawania i wyrażania 

uczuć, emocji, 

• rozumie i akceptuje własne                                   

i cudze emocje, 

• kształtuje poczucie własnej 

wartości oraz pozytywnej 

samooceny, 

• nabywa umiejętność  

rozwiązywania problemów, 

• potrafi radzić sobie ze 

stresem, 

• potrafi wyrażać własne sądy, 

• próbuje podejmować 

samodzielnie decyzje, 

Kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie z negatywnymi  
emocjami – warsztaty z 

wychowawcy 

pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 
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pedagogiem, pogadanki za 
zajęciach z wychowawcą. 

 

Podczas zajęć edukacyjnych 
wykorzystanie metod: praca w 
grupach, dyskusja, debata, drzewo 
decyzyjne. 

nauczyciele w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie 

• zna swoje prawa i obowiązki. 

Tydzień pod hasłem „STOP – 
agresji i przemocy!”                                                                   
 

opiekun SU 

nauczyciele 

Rzecznik Praw Ucznia 

pedagog 

 wg 

harmonogramu 

uczniowie 

Organizowanie zajęć, imprez 
szkolnych i wycieczek 
integracyjnych. 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie, 

rodzice, 

 

Zorganizowanie spotkań  
„Mój opiekun" wdrażających  
starszych uczniów do opieki nad  
młodszymi. 

opiekun SU w ciągu roku 

szkolnego 

nauczyciele 

uczniowie 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw 
Ucznia, wystawienie „Skrzynki 
zaufania” na korytarzu szkoły. 

Rzecznik Praw Ucznia w I i II semestrze uczniowie, 

rodzice 

Wprowadzenie                             
w świat wartości                            
i norm na których 
wychowanek  
może oprzeć się                       
w indywidualnych 
wyborach. 

•  zna i stosuje zasady moralne 

i etyczne w życiu codziennym, 

• odpowiada za własne 

zachowanie, 

• rozumie jak ważną rolę                          

w życiu odgrywają wzajemne 

wsparcie, pomoc, życzliwość i 

zrozumienie.  

Wzmacnianie poczucia 
przynależności do grupy klasowej 
poprzez organizowanie pomocy 
koleżeńskiej. 

wychowawcy w miarę potrzeb uczniowie 

Organizowanie pomocy uczniom  
mającym problemy w szkole                              
i w domu. 

wychowawcy 

pedagog 

w miarę potrzeb uczniowie 

Pogadanka dla uczniów i rodziców: 
„Wpływ bajek i gier 
komputerowych  
na rozwój i zachowanie dziecka.” 

wychowawcy  

nauczyciel informatyki 

pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego 

rodzice 

uczniowie 

Pomoc w 
zaspakajaniu 
ważnych potrzeb 
psychicznych 
poprzez: 
 
a)oferowanie 
alternatywnych 
form spędzania 

• korzysta z różnych form 

spędzania czasu wolnego, 

• wykorzystuje czas wolny na 

rozwój swoich zainteresowań, 

• umie rozplanować dzień 

uwzględniając czas na naukę, 

wypoczynek czynny                            

i bierny, 

• zna sposoby wypoczynku, 

Zaproszenie rodziców chcących 
podzielić się swoimi pasjami, 

wychowawcy  w miarę potrzeb uczniowie 
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zainteresowaniami, wiedzą 
Specjalistyczną. 

 

Podejmowanie i promowanie akcji 
charytatywnych, praca                                     
w wolontariacie. 

wychowawcy  

opiekun SU 

pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

czasu wolnego, 
 
b) udzielanie 
pomocy uczniom 
w celu odniesienia 
sukcesów na miarę  
ich możliwości. 

• uzupełnia wiadomości na 

zajęciach dydaktyczno- 

wyrównawczych, 

• pogłębia wiedzę na kołach 

zainteresowań, 

• usprawnia zaburzone funkcje 

na zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych, 

logopedycznych, gimnastyki 

korekcyjnej, terapii 

pedagogicznej, 

• uczy się społecznego 

funkcjonowania. 

Organizowanie spotkań                                        
z ciekawymi ludźmi. 

wychowawcy  

opiekun SU 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
 

 Prowadzenie działań promujących  
zdrowe żywienie- udział w akcjach  
„Szklanka mleka”, Owoce                                     
i warzywa w szkole, blok 
programowy w klasach I-III. 

nauczyciele 

wychowawcy 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie 

 Dbanie o higienę ciała i umysłu 
(pogadanki na lekcjach 
wychowawczych,  
przyrody, wychowania fizycznego;   
organizowanie inscenizacji,  
systematyczne kontrole czystości, 
realizacja programu: „Problem                             
z głowy”, dopasowanie ławek                            
do wzrostu dzieci, umożliwienie 
pozostawiania uczniom 
podręczników szkolnych                                 
w klasach) 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• wie, co sprzyja, a co zagraża 

zdrowiu i życiu człowieka, 

• dostrzegają potrzebę 

pożytecznego spędzania 

wolnego czasu, 

• wie, że dbanie o higienę i 

właściwe odżywianie się 

wpływa na zdrowie, 

 • panuje nad swoimi 

emocjami, 

• przestrzega zasad higieny 

(mycie rąk przed jedzeniem, po 

wyjściu z toalety), 

 

 

 

 

 Prowadzenie zajęć dotyczących Koordynator programu w ciągu roku uczniowie 
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zdrowego odżywiania: realizacja 
programu „Trzymaj formę”, udział 
w konkursach, zawodach, 
korzystanie z różnych źródeł 
informacji, przygotowanie 
plakatów, gazetek szkolnych, 
warsztaty, akcje. 

wychowawcy 

pedagog 

szkolnego 

 

 

 Zorganizowanie wyjazdów na 
basen oraz dodatkowych zajęć                             
z wychowania fizycznego (w 
ramach programu „MultiSport”). 

wychowawcy 

nauczyciel wychowania 

fizycznego 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

uczniowie 

 

 Edukacja i profilaktyka                                      

na wypadek występowania chorób 

sezonowych lub zakaźnych. 

pedagog 

wychowawcy 

Sanepid 

w miarę potrzeb uczniowie 

rodzice 

ZAPOBIEGANIE RÓZNYM FORMOM UZALEŻNIEŃ 

Realizacja programów 
profilaktycznych: „Czyste 
powietrze wokół nas”, „Trzeźwy 
umysł" 

koordynatorzy 

programów 

pedagog 

wychowawcy 

 w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

Uświadomienie 
zagrożeń  
wynikających                             
z używania  
narkotyków, 
alkoholu, 
papierosów                                       
i mechanizm 
uzależnienia. 

• unika kontaktu                                            

z substancjami szkodliwymi: 

nikotyną, alkoholem, 

narkotykami itp., substancjami 

chemicznymi niewiadomego 

pochodzenia, 

Kształtowanie postawy 
asertywności -uczenie 
umiejętności konstruktywnego  
odmawiania. 

wychowawcy 

pedagog 

 w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie, 

 

ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM, WSPIERANIE UCZNIÓW W PRZEZWYCIEŻANIU TRUDNOŚCI, MOTYWOWANIE DO PRACY 

Poznanie możliwości  
intelektualnych - osiągnięć                                       
i zdolności ucznia. 

nauczyciele 

 

 

stosownie do 

potrzeb 

uczniowie 

 

Wdrażanie uczniów 
do 
odpowiedzialności 
za naukę i właściwy  
stosunek do 
obowiązków 

• osiąga  sukcesy szkolne na 

miarę swoich możliwości, 

• jego braki edukacyjne zostają 

wyrównane, 

• jest otoczony dalszą pomocą                   

i wsparciem. 

Obserwacja prowadzona przez 
nauczycieli  na pierwszym etapie 
edukacyjnym, mająca na celu 

pedagog 

logopeda 

nauczyciele 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 
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rozpoznanie u uczniów ryzyka 
wystąpienia specyficznych 
trudności w uczeniu 
Się. 

Zagwarantowanie pełni rozwoju  
osobowego (np. poprzez udział  
w kołach zainteresowań). 

nauczyciele 

 

stosownie do 

potrzeb 

uczniowie 

 

 

Diagnoza sytuacji dydaktyczno – 
wychowawczej w klasie 
(opracowanie programów 
naprawczych). 

wychowawcy 

 

koniec 

 I semestru 

 

uczniowie 

 

Badanie postaw uczniów wobec 
nauczycieli. 
 

Rzecznik Praw Ucznia po I semestrze uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

Zapobieganie nieobecnościom  
szkolnym: informowanie  
rodziców o nieobecnościach 
szkolnych dzieci - kontakty 
telefoniczne, wezwania do szkoły, 
wysyłanie zawiadomień                                     
i upomnień. 

wychowawcy 

pedagog 

stosownie do 

potrzeb 

rodzice, 

uczniowie 

Współpraca z Policją,                                   
i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Pucku w zakresie wspierania 
rodziny  w sprawowaniu funkcji  
opiekuńczej nad dzieckiem. 

dyrektor 

wychowawcy 

pedagog 

stosownie do 

potrzeb 

rodzice, 

uczniowie 

szkolnych. 
 
 
Zachęcanie uczniów 
do udziału w  
kołach 
zainteresowań                           
i konkursach. 
 
 
Stwarzanie na 
zajęciach atmosfery  
akceptacji i 
zrozumienia. 
 

 

Podnoszenie 
atrakcyjności  
prowadzonych zajęć 
- zapoznanie 
uczniów z metodami  
skutecznego uczenia 
się. 

• rozwija swój potencjał,  

• ma możliwość zaistnienia                          

na terenie szkoły, w zespole 

klasowym, 

• poprawiają się jego wyniki                      

w nauce i w zachowaniu, 

• obniża się u niego poziom 

stresu, 

• wzrasta frekwencja, 

• nie spóźnia się na lekcje, 

• nie opuszcza zajęć, nie 

wagaruje, 

• poprawa się jego 

funkcjonowanie w szkole, 

• wierzy we własne możliwości, 

• nie powtarza klasy, 

• osiąga sukcesy w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, 

zawodach sportowych, 

• ma motywację do nauki, 

• wzrasta jego samoocena 

Udział w akcjach i programach 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji: 
 
•  Europejski Tydzień Świadomości  
Dysleksji (wystawa, prezentacja 
literatury dziecięcej, warsztaty: 

logopeda 

nauczyciel j.polskiego 

nauczyciel terapii 

pedagogicznej 

wychowawcy 

bibliotekarz 

20 -25.10.2014 

 

 

 

 

 

rodzice, 

uczniowie 
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„Jak pomóc dziecku w nauce 
ortografii?”, konkurs „Wesoła 
ortografia”, biblioterapia dla 
uczniów klas I), 
 
• społeczny program „Czytamy  
Razem” 

 

 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

rodzice 

uczniowie 

Kierowanie uczniów na badania do 
Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Pucku. 

logopeda 

pedagog 

wychowawcy 

stosownie do 

potrzeb 

rodzice, 

uczniowie 

Zapewnienie pomocy w nauce 
(zajęcia wyrównawcze, 
rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne). 

nauczyciele w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

Informowanie rodziców o 
rodzajach i formach pomocy 
proponowanych 
przez instytucje wspierające 
szkołę. 

wychowawcy 

pedagog 

stosownie do 

potrzeb 

rodzice, 

uczniowie 

Pomoc psychologiczno – 
pedagogiczna na terenie szkoły . 

logopeda 

pedagog 

wychowawcy 

nauczyciele 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

Aktywizowanie uczniów do nauki 
przez stosowanie aktywnych 
metod pracy, praca metoda 
projektu. 

nauczyciele w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

Indywidualizacja procesu 
nauczania i oceniania w stosunku 
do wybranych uczniów. 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

Wzmacnianie motywacji                                        
w systemie oceniania – nagrody, 
dyplomy, wyróżnienia, pochwały 

nauczyciele 

wychowawcy 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 
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na forum klasy i szkoły. dyrektor 

Wyposażenie rodziców w wiedzę 
na temat przyczyn niepowodzeń 
dydaktycznych oraz sposobów 
pracy z uczniem w domu. 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

Konsekwentne przestrzeganie 
zaleceń wydanych przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczna                          
w Pucku. 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

 Organizowanie konkursów 
szkolnych i zachęcanie uczniów do 
udziału w nich. 

nauczyciele w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

 Wzmacnianie poczucia własnej 
wartości- „Jak odnaleźć się                             
w grupie – moje pierwsze dni                      
w szkole”: 
- edukacja wczesnoszkolna, 
- zajęcia z wychowawcą w klasach 
IV , 
- zajęcia z pedagogiem. 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

wrzesień – 

październik 2014 

uczniowie 

WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 

Ustalanie i respektowanie norm  
i zasad obowiązujących w klasie  
i szkole (przypomnienie 
regulaminów szkolnych, statutu 
szkoły, zawarcie kontraktów 
klasowych). 

wychowawcy 

nauczyciele 

 dyrektor 

na początku roku 

szkolnego 

uczniowie 

Realizacja programu 

prewencyjnego  „Klub 

Bezpiecznego Puchatka” 

nauczyciel klasy I 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

Ukazywanie 
uczniom rodzajów  
zagrożeń. 

• zna normy i reguły 

kulturalnego współżycia, 

• zna zasady i regulaminy 

obowiązujące w szkole, stosuje 

je, 

• zna regulaminy  sali 

gimnastycznej, boiska 

szkolnego, zachowania się                          

na przerwach, 

• wie do kogo zwrócić się                           

o pomoc w różnych sytuacjach 
Bezpieczeństwo w ruchu  wychowawcy w ciągu roku uczniowie 
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drogowym – spotkanie                                   
z policjantem, przedstawicielem 
Straży Pożarnej, przyłączenie się 
do akcji „Bezpieczna droga do 
szkoły”, wycieczki, udział                  
w konkursach, zdobycie Karty  
rowerowej, realizacja bloków 
tematycznych o bezpieczeństwie. 

nauczyciele szkolnego 

Zwiększanie bezpieczeństwa                              
w miejscach szczególnie 
zagrożonych - zakaz wjazdu 
samochodami na teren szkoły, 
wzmocnienie dyżurów nauczycieli 
oraz uczniów kl. VI podczas przerw 
śródlekcyjnych, w toaletach 
szkolnych, na łączniku szkoły,                                   
w szatni szkolnej. 

nauczyciele 

wychowawca klasy VI 

przez cały rok 

szkolny 

uczniowie 

Przeprowadzanie próby  alarmu                                      
na wypadek pożaru w szkole: 
pogadanki na temat drogi 
ewakuacyjnej i zachowania się na 
wypadek pożaru. 

wychowawcy 

Społeczny Inspektor 

Pracy 

wg 

harmonogramu 

uczniowie 

Realizacja Programu  dla uczniów  
klas I- VI „Dziecko w sieci” Fundacji 
Dzieci Niczyje. 

nauczyciel informatyki w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie 

Organizowanie spotkań                                         
z przedstawicielami wybranych  
instytucji (policjant, strażak, 
nadleśniczy, lekarz, itp.). 

wychowawcy 

nauczyciele 

w ciągu roku 

szkolnego 

uczniowie Kształtowanie  
zachowań  
bezpiecznych 
podczas  
spędzania czasu  
wolnego. 

zagrożeń, 

• pamięta numery telefonów 

do Policji,  

Straży Pożarnej, Pogotowia, 

• zna zasady i procedury 

umiejętnego reagowania                          

w sytuacjach zagrożenia, 

• zna zasady udzielania                                                 

pierwszej pomocy. 

Prelekcje na temat: „Bezpieczne 
ferie”, „Bezpieczne wakacje”. 

nauczyciele wg 

harmonogramu 

uczniowie 
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VI. UWAGI O REALIZACJI 
 
1. Za realizację działań profilaktycznych odpowiedzialni będą: 
 
• dyrektor szkoły, 
• wychowawcy, 
• pedagog szkolny, 
• nauczyciele, 
• pracownicy szkoły. 
 
2. Wychowawcy klas są odpowiedzialni za zapoznanie rodziców oraz uczniów swoich klas z Programem Profilaktyki w pierwszym miesiącu 
nauki oraz informowanie ich o aktualnych zadaniach i efektach podjętych działań. 
 
Na radzie pedagogicznej podsumowującej rok szkolny przedstawiają sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki w swojej klasie. 
 
3. Program profilaktyki zakłada współpracę przy jego realizacji z: 
 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pucku, 
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku, 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku,  
Komendą Powiatową Policji w Pucku,  
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Strzelnie, 
Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pucku 
 
4. Wszystkie zaplanowane powyżej działania mają charakter ogólny, co stwarza możliwość ich modyfikowania, dostosowywania do potrzeb                           

i wymagań wszystkich podmiotów szkoły. Nie sposób stwierdzić, iż Szkolny Program Profilaktyki przedstawiony w niniejszej wersji jest 

ostateczny. Zaplanowane w nim działania traktujemy pilotażowo, bowiem dopiero ich realizacja da nam pełen obraz jego skuteczności. 

VII. EWALUACJA 
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Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki zostanie przeprowadzona na przełomie maja i czerwca 2014 r.  
 
 
Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki będzie następować na podstawie: 
• obserwacji, 
• rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami, 
• analizy dokumentacji szkolnej, 
• osiąganych wyników kształcenia, 
• udziału uczniów w prelekcjach, warsztatach, konkursach, spektaklach profilaktycznych, 
• obserwacji gazetek szkolnych i wystaw, 
• zapisów w dzienniku pedagoga oraz ,,Zeszytach pochwał i uwag” poszczególnych klas. 
 
Raport ewaluacyjny opracuje zespół wychowawców i przedstawi na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym pracę w danym roku 
szkolnym, a także Radzie Rodziców na ostatnim posiedzeniu w danym roku szkolnym. 
 

 

VIII.  LEKTURY, ZALECANE DO ZROZUMIENIA PORUSZANYCH PROBLEMÓW 
 
1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI.  
DLA RODZICÓW:  
• „Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć nie” Roger E. FogIer, Wayne R. Bartz;  
• „Narkotyki i alkohol" Aleksander Markiewicz, Izabela Przybysz;  
• „Uwaga rodzice - narkomania!” Stanisław Górski;  
• „Dylematy ucznia. Z doświadczeń dorastającej młodzieży” Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski;  
• „Wychowanie skuteczne. 10 przykazań dla rodziców" John S. Leite, J. Kip Parrish;  
• „Toksyczni rodzice” Susan Howard;  
• „Narkotyki" Philips Robson;  
• „Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom?" Anne Charlish;  
DLA NAUCZYCIELI:  
• „Narkotyki przy tablicy” Marzena Pasek;  
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• „Umiejętności terapeutyczne nauczyciela” Gail King;  
•„Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych” Ewa Grzesiak, Renata Janicka - Szyszko, Magdalena Steblecka;  
• „Nauczyciel wychowawca” Garry Homy, Eric Hall, Carol Hall;  
• „Dylematy ucznia. Z doświadczeń dorastającej młodzieży” Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski;  
• „Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom?” Anne Charlish;  
 
2. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI FIZYCZNEJ.  
DLA RODZICÓW:  
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły?”Faber, Mazlish;  
• „Lęk, gniew, agresja” Jeno Ranschburg;  
• „Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej" Karl E. Dambach; 
• „Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania” T. Mitchel Anthony;  
• „Dzieciaki też mają uczucia” H. Norman Wright, Gary J. Oliver;  
• „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Dzieciom od 2 do 16 lat” Robert Mac Kenzie;  
• „Dylematy ucznia. Z doświadczeń dorastającej młodzieży” Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski;  
• „Wychowanie skuteczne. 10 przykazań dla rodziców” John S. Leite, J. Kip Parrish;  
• „Toksyczni rodzice” Susan Howard;  
• „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” Kevin Steede;  
• Mazzi „Jak zepsuć dziecko w dziesięciu ruchach” 
• „Sztuka życia” Janet G. Woititz, Alan Ganer;  
• „Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom?” Anne Charlish; .  
DLA NAUCZYCIELI:  
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły?”Faber, Mazlish;  
• „Lęk, gniew, agresja” Jeno Ranschburg;  
• „Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej” Karl E. Dambach;  
• „Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania” T. Mitchel Anthony;  
• „Umiejętności terapeutyczne nauczyciela” Gail King;  
• „Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych” Ewa Grzesiak, Renata Janicka - Szyszko, Magdalena Steblecka ;  
• „Nauczyciel wychowawca” Garry Homy, Eric Hall, Carol Hall;  
• „Dzieciaki też mają uczucia” H. Norman Wright, Gary J. Oliver;  
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• „Dylematy ucznia. Z doświadczeń dorastającej młodzieży” Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski;  
• „Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom?” Anne Charlish;  
 
3. PRZECIWDZIAŁANIE NIEUZASADNIONEJ ABSENCJI NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH  
DLA RODZICÓW:  
• „Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności” D. Scott Ridley, Bill Walther;  
• „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Dzieciom od 2 do 16 lat” Robert Mac Kenzie;  
• „Dylematy ucznia. Z doświadczeń dorastającej młodzieży” Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski;  
• „Wychowanie skuteczne. 10 przykazań dla rodziców” John S. Leite, J. Kip Parrish;  
• „Toksyczni rodzice” Susah Howard;  
• „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” Kelvin Steede;  
 
DLA NAUCZYCIELI: 
• „Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności” D.Scott Ridley, Bill Walther;  
• „Polubić szkole” Mariola Chomczyńska - Miliszkiewicz, Dorota Pankowska;  
• „Umiejętności terapeutyczne nauczyciela” Gail King;  
• „Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych" Ewa Grzesiak, Renata Janicka - Szyszko, Magdalena Steblecka;  
• „Nauczyciel wychowawca” Garry Homy, Eric Hall, Carol Hall;  
• „Dylematy ucznia. Z doświadczeń dorastającej młodzieży” Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski. 
 
Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie w dniu 09.09.2014r. 
Zapoznano Radę Rodziców. 
 


