Program Profilaktyczno – Wychowawczy
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
w Radomiu
Działania zaplanowane do realizacji
w roku szkolnym 2020/21
Zgodnie ze zmianami w przepisach prawa od nowego roku szkolnego art. 26 ustawy Prawo
Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
Realizowany obszar

Monitoring wizyjny

Bezpieczeństwo

Działania

Osoby odpowiedzialne

1. Stwarzanie warunków do
realizacji programu
profilaktyczno –
wychowawczego: zasięganie
opinii, konsultacje z rodzicami,
nadzorowanie i wspomaganie
nauczycieli i uczniów w
procesie realizacyjnym.
2. Monitoring bezpieczeństwa
uczniów i pracowników
placówki oraz ochrony mienia;
3. Czuwanie nad realizacją
obowiązku szkolnego.
4. Monitorowanie materiałów
zawartych na stronach Ośrodka
Rozwoju Edukacji, a w
szczególności dotyczących
programów i projektów
promujących zdrowie: wybór
treści przydatnych w realizacji
programu profilaktyczno –
wychowawczego Ośrodka.

Dyrektor placówki

1. Sprawowanie właściwej
opieki podczas wyjść
indywidualnych i grupowych,
stosowanie procedur.
2. Wdrożenie procedur
postępowania i zachowania
szczególnej ostrożności
podczas wycieczek i zabaw
w terenie.
3. Równomierne obciążanie
uczniów zajęciami w ciągu
tygodnia zajęć dostosowanymi
do indywidualnych potrzeb
oraz specyficznych warunków

Zespól ds. profilaktyki
i wychowania
Pracownicy Ośrodka

Pedagog szkolny
Zespól ds. profilaktyki
i wychowania

Wychowawcy
organizatorzy

Dyrekcja i nauczyciele

Wychowanie i profilaktyka
zdrowotna

pracy podczas pandemii
(nauczanie zdalne, stacjonarne
i hybrydowe).
4. Eliminowanie lub
ograniczanie czynników ryzyka
i wzmacnianie oddziaływania
czynników chroniących w
codziennej pracy.
5. Dokonywanie analizy
zachowań trudnych,
podejmowanie działań
zabezpieczających i
eliminujących.
6. Współpraca z organizacjami
i instytucjami pracującymi na
rzecz naszych podopiecznych:
stowarzyszenia, MOPS, sądy.
7. Uaktualnienie i
przestrzeganie procedur
postępowania w ramach
realizacji zaleceń MEN Bezpieczny powrót do szkoły.
1. Realizacja rekomendacji
MEN na bieżący rok szkolny,
(na miarę możliwości
psychofizycznych i potrzeb
naszych uczniów i ich rodzin).
2. Udział w szkoleniach,
kursach i warsztatach
podnoszących kompetencje
kadry pedagogicznej w danym
zakresie.
3. Odwiedzanie przez
najmłodszych podopiecznych
ośrodka gabinetów
stomatologicznych w ramach
działań profilaktyki zdrowotnej.
4. Informowanie rodziców o
bieżącym stanie zdrowia
dziecka, podmiotach
wykonujących działalność
leczniczą, współpracujących z
placówką oraz innych
wykonujących usługi
medyczne.
5. Sprawowanie opieki przez
pielęgniarkę szkolną: dbanie o
systematyczne podawane
leków, opieka doraźna,
konsultacje z rodzicami.

Zespoły diagnozujące
powołane przez
wychowawcę

Pedagog i psycholog

Dyrekcja, zespól ds.
profilaktyki i wychowania

Wychowawcy i nauczyciele

Nauczycielki oddziałów
przedszkolnych
Wychowawcy z udziałem
pielęgniarki szkolnej

Współpraca z rodzicami

6. Doskonalenie u uczniów
umiejętności samoobsługowych
i obycia w rożnych miejscach
użyteczności publicznej;
7. Dostarczanie doświadczeń i
możliwości samorealizacji
uczniów poprzez naukę
spędzania wolnego czasu w
sposób aktywny, organizowanie
i proponowanie różnorodnych
zajęć, pozwalanie na
samodzielność podczas wyboru
zadania, aktywności na miarę
indywidualnych możliwości
dzieci.
8. Monitorowanie
przestrzegania zasad
korzystania z telefonów i
Internetu przez naszych
uczniów: ankieta diagnozująca
dla rodziców, prowadzenie
działań edukacyjnych nt.
bezpiecznego korzystania z
mediów, technologii
informacyjno –
komunikacyjnej.
9. Wdrażanie i kształtowanie
nawyków higienicznych
i prozdrowotnych związanych
z zagrożeniem covid -19
i chorobami grypopochodnymi
- kontynuacja działań –
aktualizacja procedur;
- realizacja elementów
programu Przyjaciele Zippiego
(Centrum Pozytywnej
Edukacji) - zestaw historyjek
do czytania pt.: „Jesteś moim
bohaterem! O tym, jak dzieci
mogą walczyć z covid -19”.
1. Przekazywanie informacji o
stanie zdrowia i rozwoju
psychofizycznym dziecka.
2. Wsparcie w realizacji
zaleceń lekarskich i
wynikających z orzeczeń o
potrzebie kształcenia
specjalnego.
3. Prowadzenie spotkań i zajęć
otwartych dla rodziców;

Nauczyciele, wychowawcy

Zespół ds. profilaktyki
i wychowania
Wychowawcy klas i grup

Dyrektor, psycholog
i pedagog szkolny

Wychowawcy klas i grup
wychowawczych

Działanie nauczycieli i
pracowników
niepedagogicznych na rzecz
uczniów i ich rodzin

4. Współtworzenie i
uczestniczenie w działaniach
pracowników placówki: udział
w diagnozowaniu potrzeb
dzieci, nawiązanie współpracy
rodzic – wychowawca,
uczestniczenie w pracach
szkoły, imprezach i
uroczystościach, wycieczkach,
dbanie o właściwa formę
spędzania czasu wolnego oraz o
profilaktykę zdrowotną.
1. Uczestniczenie w
diagnozowaniu pracy
wychowawczej i potrzeb w
zakresie działań
profilaktycznych.
2. Reagowanie na przejawy
agresji, niedostosowań,
uzależnień lub innych
zachowań uczniów, jak i ich
rodzin.
3. Udzielanie specjalistycznej
pomocy w przezwyciężaniu
trudności i niepowodzeń
szkolnych, wspieranie rozwoju
uczniów.
4. Realizacja uroczystości i
imprez wynikających z plany
na bieżący rok szkolny.
5. Poszerzanie oferty
terapeutycznej z zakresu
innowacyjnych metod pracy.
7. Reagowanie na zachowania
i potrzeby uczniów oraz
wspieranie nauczycieli
w codziennej pracy.

Nauczyciele
Rodzice
Uczniowie

Dyrekcja i nauczyciele

Organizatorzy uroczystości
Uczniowie
Nauczyciele – terapeuci

Pracownicy niepedagogiczni;
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