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I.

DEFINICJA PROFILAKTYKI

PROFILAKTYKA TO PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM
Celem profilaktyki szkolnej jest ochrona ucznia przed zakłóceniami rozwoju, czyli
przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych jako
zachowania ryzykowne. Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do
grupy niskiego ryzyka, polegającej na promowaniu zdrowego życia.
Zadaniem szkolnej profilaktyki jest także reagowanie w sytuacjach rozpoznania
pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych (profilaktyka drugorzędowa)
poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy (poprzez wskazanie, pomoc w organizacji
pierwszego kontaktu ze specjalistą, nawiązanie kontaktu
z rodzicami, motywowanie do podjęcia leczenia i terapii).
W procesie zapobiegania

i reagowania na sytuacje zagrożenia ważne jest

wyodrębnienie działań profilaktycznych i budowanie Szkolnego Planu Profilaktyki.
II. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
Programem objęci są uczniowie wszystkich klas gimnazjum i liceum w ramach lekcji
wychowawczych i innych przeznaczonych na ten cel godzin. Realizatorami programu są
wszyscy wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny, rodzice oraz
przedstawiciele różnych instytucji wspierających szkołę w działaniach profilaktycznych,
między innymi współpraca z przedstawicielami z

Komendy Powiatowej Policji

w Hrubieszowie między innymi ze specjalistą do spraw cyberprzestępczości w sieci, ze
specjalistą do spraw nieletnich, Strażą Miejską, Naczelną Pielęgniarką SPZOZ
w Hrubieszowie, z przedstawicielem z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,
Stowarzyszeniem „Razem” w Hrubieszowie, Stowarzyszeniem „Hrubieszowskie Amazonki”,
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatową Biblioteką Publiczną im. Wiktora
Zina w Hrubieszowie.
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III. CELE SZCZEGÓŁOWE.
1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, m.in. przez:
- kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji: uczeńuczeń, uczeń- nauczyciel, nauczyciel - rodzic-uczeń;
-integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle
chorych;
-rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie ich działalności wolontarystycznej;
-współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki
i bezpieczeństwa.
2. Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym młodzieży, m.in. przez:
- działania mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych
związanych z używaniem

środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych

substancji psychoaktywnych przez uczniów;
-profilaktykę agresji i przemocy, w tym również cyberprzemocy;
-profilaktykę uzależnień behawioralnych: gry komputerowe, Internet, hazard, kompulsywne
zakupy, siłownia.
3. Promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, m.in. przez:
- zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia
i podejmowania działań prozdrowotnych poprzez wdrożone w szkole programy zdrowotne,
między innymi: „Trzymaj Formę”, Akademia Dojrzewania Lactacyd”, „ARS-jak dbać
o miłość”, „Wybierz Życie- Pierwszy Krok”, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, „Różowa
wstążeczka”, „STOP meningokokom”, „Zdrowy Uśmiech”, itp.
- realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
uczniów.

IV. PODSTAWA PRAWNA.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach, placówkach.



Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach.

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej- art. 72.
 Konwencja o Prawach Dziecka- art. 3, art. 19, art.33
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz. 458)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu
treści dotyczących wiedzy
o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach
świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.(Dz.
U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1037)
 Ustawa z 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami.
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
 Rządowy Program na lata 2008/2013 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
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 Rządowy Program „Razem bezpieczniej”.

V.DIAGNOZOWANIE ZAKRESU POTRZEB I PROBLEMÓW UCZNIÓW.
W Szkolnym Programie Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 uwzględniono
rekomendacje wynikające z podsumowania pracy zespołu wychowawców gimnazjum
i liceum w roku szkolnym 2015/2016, analizę dokumentów szkolnych, w tym pedagoga
szkolnego, koordynatora do spraw bezpieczeństwa, obserwację zachowania uczniów w szkole
i na terenie wokół szkoły, wyniki ogólnopolskiej diagnozy zawartej w Rządowym programie
na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Raport „Używanie alkoholu i narkotyków
przez młodzież szkolną” który powstał w ramach Europejskiego programu badań
ankietowych w szkołach, oraz kierunki polityki edukacyjnej MEN na rok szkolny 2016/2017.
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CELE, ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI , OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA
REALIZACJĘ PROGRAMU JAK RÓWNIEŻ PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW.
Cel I :Promowanie pozytywnych postaw rówieśniczych, rozwijanie empatii, tolerancji
Zadania szkoły:
- uczenie wyrażania własnych uczuć w poszanowaniu godności własnej oraz innych osób;
- wpajanie uczniom nawyków kulturalnego zachowania, troska o kulturę słowa;
-uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi;
- Dostrzeganie potrzeb innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

TREŚCI DZIAŁAŃ
1. Kształtowanie wśród uczniów zasad
dobrego i kulturalnego zachowania się
w szkole i poza nią.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI



Uświadomienie wpływu mediów na nasz
język, sposób wypowiadania się



Lekcje wychowawcze z pedagogiem
szkolnym , wychowawcami poświęcone
tematyce kulturalnego zachowania się,
przestrzegania zasad kultury osobistej,
odpowiedniego stroju podczas uroczystości
i zajęć szkolnych , zapoznanie młodzieży
z zasadami obowiązującymi w Statucie
szkoły, konkursy, pogadanki zachęcające do
wspólnego dbania o porządek w klasie
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Wychowawcy klas

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Nawiązują pozytywne relacje
z rówieśnikami, osobami dorosłymi.
Uczniowie potrafią rozwiązywać
konflikty, współdziałają ze sobą.

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Uczniowie znają i akceptują zasady
i normy obowiązujące w szkole, wciela
w życie zasady savoir-vivre, Statutu
szkoły
Wychowawcy klas,
pedagog
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Dezaprobata niestosownego zachowania
i nieodpowiedniego słownictwa



Godziny wychowawcze na temat
samopoznania, zainteresowań, zdolności
uczniów.

2. Kształtowanie pozytywnego obrazu
siebie.
3. Budowanie pozytywnych relacji
w grupie i środowisku szkolnym.



Zajęcia integracyjne w klasach I z udziałem
wychowawców klas



Organizowanie przedsięwzięć klasowych
i szkolnych: mikołajki, andrzejki, wigilia,
Dzień Wiosny, dyskoteki, walentynki itp.



spotkania z młodzieżą z Zespołu Placówek
Szkolno- Wychowawczych
w Hrubieszowie

Wszyscy pracownicy
szkoły
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny,
psycholog z PPP

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Uczniowie wspólnie podejmują
działania na rzecz klas. Chętnie borą
udział w spotkaniach klasowych,
wycieczkach, biwakach itp.

Wychowawcy klas
Nauczyciele, SU

Uczniowie radzą sobie w sytuacjach
konfliktowych, znają sposoby
rozwiązywania konfliktów

Wychowawcy klas
pedagog



Przygotowywanie przez uczniów
mikołajkowych paczek dla dzieci ze
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Hrubieszowie

Wychowawcy klas
Nauczyciele
SU, pedagog



Działalność społeczna na rzecz klasy, szkoły,
środowiska lokalnego (udział uczniów
w Młodzieżowej Radzie Miasta, audycje
Radia RTM „Staszic”)

Opiekun Szkolnego Koła
PCK



Praca w samorządach klasowych, samorządzie

8

Uczeń ma właściwy obraz własnej
osoby.
Uczniowie mają możliwość lepszego
poznania swoich kolegów z klasy.
Uczeń ma większe poczucie
bezpieczeństwa jako członek klasy.

Opiekun Szkolnego Koła
PCK
Opiekun Radia RTM
„Staszic”, Opiekun SU

Uczniowie biorą aktywny udział
w różnego rodzaju przedsięwzięciach na
rzecz klas, szkoły i środowiska
lokalnego. Integrują się z młodzieżą
z PZPSW.

Uczniowie biorą udział w wyborach
członków Samorządu Uczniowskiego
i samorządów klasowych. Chętnie
uczestniczą w akcjach charytatywnych,
rozwijają swoje zainteresowania i pasje
dziennikarskie
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szkolnym, Szkolnym Kole PCK, Szkolnym
Klubie Europejskim, działalność w Radiu
RTM „Staszic”, Szkolnym Uczniowskim
Klubie Sportowym „Ogólniak”, redagowanie
szkolnej gazetki „Stasiek , działalność
Szkolnego Koła LOP
5.Promowanie idei wolontariatu
w szkole. Udzielanie się na na rzecz
społeczności lokalnej.





Udział uczniów- wolontariuszy w corocznych
kwestach i zbiórkach żywności „Pełny
Tornister” i „Mikołaje są wśród nas”,
„Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc”

Współpraca z Hospicjum Santa Galla
w Łabuńkach Pierwszych

Opiekun Szkolnego
Klubu Europejskiego
Opiekun Uczniowskiego
Klubu Sportowego

Opiekun Samorządu
Uczniowskiego
Opiekunowie Szkolnego
Koła PCK
Opiekun Radia RTM
„Staszic”
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Opiekunowie Szkolnego
Koła PCK, pedagog

Opiekunowie Szkolnego
Koła PCK,
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Uczniowie propagują modę na życie bez
uzależnień i zdrowy styl życia poprzez
teatr
Uczniowie potrafią dostrzec potrzeby
innych ludzi, uczą się współczucia
i bezinteresowności. Chętnie biorą
udział w zbiórkach żywności.

Uczniowie potrafią dostrzec potrzeby
innych ludzi, uczą się współczucia
i bezinteresowności. Chętnie biorą
udział w zbiórkach żywności
Młodzież zapoznaje się z metodami
zbierania funduszy na rzecz osób
potrzebujących
i
trudami
pracy
w hospicjum.
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Cel 2: Niebezpieczeństwo uzależnień: dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, lekomanii, zażywania
narkotyków, dopalaczy
Zadania szkoły:
-dostarczenie informacji na temat środków zmieniających świadomość na psychikę i organizm człowieka;
-ukazanie prawnych i moralnych skutków używania środków odurzających;
-uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania;
-uczenie postawy asertywności , dzięki której można zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości;
-współpraca z rodzicami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień;
-uświadomienie konsekwencji prawnych w przypadku popełnienia czynów karalnych;
TREŚCI DZIAŁAŃ
1.Dbanie o bezpieczeństwo uczniów.

2.Dostarczenie informacji o
mechanizmach i następstwach
wczesnego picia alkoholu, zażywania
narkotyków i palenia papierosów

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń zna zasady BHP, uczestniczy
w próbnej ewakuacji szkoły



Pogadanki podczas godzin wychowawczych na
temat zasad BHP obowiązujących w szkole,
próbna ewakuacja szkoły

Dyrekcja, wychowawcy
klas



Monitoring wizyjny terenu szkoły

Dyrekcja szkoły



Dyżury nauczycieli podczas przerw
międzylekcyjnych- sprawowanie opieki nad
uczniami

Nauczyciele



Pogadanki z pedagogiem szkolnym, z Policją
na temat bezpiecznych ferii, wakacji,
bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły

Wychowawcy klas
pedagog

Uczniowie posiadają wiedzę jak
bezpiecznie spędzać czas wolny
podczas ferii, wakacji



Udział w ogólnopolskim programie „Szkoła
Bez Przemocy”

Wychowawcy klas
Nauczyciele
Pedagog szkolny

Uczeń posiada wiedzę co to jest
przemoc, formy przemocy



Realizacja programu profilaktycznego „ARS
jak dbać o miłość” dla uczniów II LO
dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy

Wychowawcy klas II LO
Pedagog szkolny
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Podczas przerw uczniowie mają
poczucie bezpieczeństwa
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4.Skutki zdrowotne, moralne, prawne
zażywania środków zmieniających
świadomość- dopalacze



Pogadanki z pielęgniarką szkolną



Realizacja programu PAT- „Profilaktyka a TyProfilaktyka a Teatr”- działania szkolnego
PATPORTU



Organizowanie cyklu spotkań ze specjalistą do
spraw uzależnień ,godziny wychowawcze
z pedagogiem na temat dopalaczy, spotkanie
np. z pracownikiem SPZOZ, Policją
Udział uczniów w konkursach z serwisu na
temat dopalaczy:
www.dopalaczekradnąwolność.pl





5.Uświadomienie konsekwencji
prawnych w przypadku popełnienia
czynów karalnych . Odpowiedzialność
karna nieletnich.

konkursy plastyczne na tematy profilaktyczne
w celu zwiększenia świadomości uczniów
o niebezpieczeństwach związanych
z uzależnieniami;
Realizacja programu profilaktyki palenia
„Znajdź właściwe rozwiązanie”;

realizacja programu „Dlaczego STOP
narkotykom?”, projekcje filmów
profilaktycznych „Nie odlatuj” podczas godzin
wychowawczych, quizy profilaktyczne,
audycje profilaktyczne



Udział uczniów w programie prewencyjnym
kl. I gimnazjum „Bezpieczne Gimnazjum”



Pogadanki z przedstawicielem Policji,
kuratorem sądowym



Uczenie konstruktywnego odmawiania- zajęcia
podczas godzin wychowawczych
Realizacja programu antynikotynowego
„Znajdź właściwe rozwiązanie”- dla uczniów
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Pielęgniarka szkolna

Uczeń zna realne konsekwencje
picia alkoholu, palenia papierosów,
zażywania narkotyków, uczeń unika
stosowania środków
psychoaktywnych

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Uczeń zdobywa wiedzę na temat
środków psychoaktywnych poprzez
profilaktykę rówieśniczą

Pedagog
Wychowawcy
Uczniowie zdobędą wiedzę na temat
środków uzależniających, skutków
ich działania.

Pedagog
Wychowawcy klas Ig

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas

Uczniowie znają konsekwencje
w przypadku popełnienia wykroczeń.
Kształtowanie wśród uczniów
postawy asertywności.

Pedagog, wychowawcy

Pedagog, wychowawcy
Uczeń zna realne konsekwencje
palenia papierosów.
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6.Dostarczenie informacji o osobach
i instytucjach zajmujących się pomocą

kl. I, II gimnazjum, obchody Światowego Dnia
Bez Papierosa

Pedagog szkolny
Wychowawcy



Godziny wychowawcze z pedagogiem na temat
sposobów radzenia sobie z przemocą

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas



Informatory, ulotki, gazetka informacyjna,
informacje ustne

Uczniowie znają adresy osób
i instytucji zajmujących się pomocą

Cel 4: Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia i kształtowanie odpowiedzialnej postawy za własne i cudze zdrowie.
Zadania szkoły:
-ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia;
-dostarczenie uczniom wiedzy na temat zdrowego odżywiania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania;
-dbałość o higienę osobistą, troska o higienę psychiczną i higienę pracy umysłowej;
-zachęcanie do atrakcyjnego wypoczynku i aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań
-zachęcanie do odpowiedzialności za swoje zdrowie i najbliższego otoczenia.

TREŚCI DZIAŁAŃ
1.Dostarczenie uczniom wiedzy na temat
różnych aspektów zdrowia.

SPOSÓB REALIZACJI



2.Październik „Miesiącem walki
z rakiem”- profilaktyka nowotworowa





ODPOWIEDZIALNI

Pogadanka, cykl tematów realizowanych na
lekcjach biologii , zajęcia podczas godzin
wychowawczych, realizacja programów
zdrowotnych
Anoreksja, bulimia, otyłość-omawianie
tematyki właściwego odżywiania
Realizacja programu „Różowa wstążeczka” dla uczniów liceum
Spotkania z przedstawicielkami
Stowarzyszenia „ Hrubieszowskie Amazonki”
Zagrożenie HIV/AIDS -projekcja filmów,
pogadanki z pielęgniarką szkolną,
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Wychowawcy klas
Nauczyciele biologii
Pedagog szkolny
Pielęgniarka szkolna
Nauczyciele biologii

Uczniowie posiadają wiedzą na temat
zdrowego stylu życia

Wychowawcy klas
Pielęgniarka szkolna

Uczniowie identyfikują główne czynniki
ryzyka zachorowalności na raka piersi,
objawy raka piersi

Wychowawcy klas
Uczniowie posiadają wiedzę na temat tej
choroby, znają sposoby zakażenia się
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pedagogiem
3.Zachęcanie do odpowiedzialności za
swoje zdrowie i najbliższego otoczenia




4.Promowanie i upowszechnianie zasad
ratownictwa przedmedycznego

5.Kształtowanie postaw i zachowań
prozdrowotnych, promowanie zdrowia

N- l edukacji dla
bezpieczeństwa

Udział uczniów w Szkolnym i Rejonowym
etapie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK

Opiekunowie Szkolnego
Koła PCK,



Akcje zdrowotne - wystawy plakatów,
projekcje filmów, przygotowanie prezentacji
multimedialnych przez uczniów
Projekcje filmów o tematyce zdrowotnej,
profilaktyka chorób



Realizacja programu „Akademia dojrzewania
„Lactacyd” dla dziewcząt kl. I i IIg”



Realizacja programu edukacyjnego -Pierwszy
dzwonek „ Nie dla meningokoków”



Pedagog szkolny
Wychowawcy klas
Przeszkoleni nauczyciele

Udział uczniów w Mistrzostwach
w Udzielaniu Pierwszej Pomocy, zajęcia
z udzielania pierwszej pomocy

Pogadanki z zaproszonymi prelegentami
o tematyce zdrowotnej

7.Zakażenia meningokokami

8.Profilaktyka próchnicy zębów

Realizacja programu edukacyjnego „Wybierz
Życie- Pierwszy Krok” - programem objęci
uczniowie klas I liceum





6.Radzenie sobie z problemami
związanymi z dojrzewaniem
i dorastaniem

Pedagog szkolny
Pielęgniarka szkolna
Wychowawcy klas

Realizacja programu edukacyjnego
dotyczącego profilaktyki próchnicy zębów
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Wychowawcy
Nauczyciele biologii

Wychowawcy, nauczyciele
biologii, pedagog

wirusem HIV
Zwiększenie wśród uczniów poziomu
wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki
macicy i roli wirusa HPV w jego
powstawaniu.
Uczniowie poszerzają swoją wiedzę
i umiejętności, reprezentują szkołę na
zewnątrz

Uczniowie znają pojęcia-styl
odżywiania, błąd żywieniowy,
podejmą działania udzielenia pierwszej
pomocy
Uczniowie znają zagrożenia płynące ze
stosowania diet, potrafią obliczyć swoje
BMI

Wychowawcy
Pedagog, pielęgniarka
szkolna, n-l biologii

Wychowawcy
Pielęgniarka szkolna
Wychowawcy
Pielęgniarka szkolna

Uczniowie utrwalają podstawowe zasady
higieny, posiadają wiedzę dotyczącą
dróg zakażenia meningokokami
Uczniowie rozumieją potrzebę dbania o
higienę jamy ustnej.
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Pogadanki z pedagogiem, spotkania
z psychologiem dla uczniów kl. III LO na
temat sposobów radzenia sobie ze stresem
przez egzaminem





Zajęcia wychowania fizycznego
Udział w zawodach sportowych
Działalność Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Ogólniak”
Zapoznanie młodzieży z różnymi formami
wypoczynku

9.Sposoby radzenia sobie ze stresem.

10. Rozwijanie sprawności fizycznej,
zainteresowań sportowych, wskazywanie
alternatywnych sposobów spędzania
czasu wolnego.
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Wychowawcy klas III LO
Pedagog szkolny

Uczniowie znają dobre i złe strony
stresu, poznają sposoby radzenia sobie
ze stresem

Nauczyciele wychowania
fizycznego
Uczniowie wykształcą umiejętność
współpracy, rywalizacji, zasad fair play
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Cel 4: Zapobieganie przejawom agresji i przemocy jak również cyberprzemocy.
Zadania szkoły:
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją;
- uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka;
-budowanie klimatu zapewniającego uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
-zapobieganie agresji słownej
TREŚCI DZIAŁAŃ
1.Zapobieganie zachowaniom
agresywnym wśród uczniów.

SPOSÓB REALIZACJI


Omawianie problematyki
agresji słownej, jej przyczyn
i zapobiegania –pogadanki na
godzinach wychowawczych



Pogadanki dotyczące
rozwiązywania konfliktów
rówieśniczych, rozwijania
empatii i zachowań
asertywnych



Ankietowanie uczniów,
rodziców na temat poczucia
bezpieczeństwa w szkole



Pogadanki na temat kultury
zachowania



Bezwzględne reagowanie
wszystkich pracowników
szkoły na wszelkie przejawy
agresji

ODPOWIEDZIALNI
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Umiejętność radzenia sobie
w sytuacjach zetknięcia się
z agresją i przemocą
Uczniowie znają moralne i prawne
skutki stosowania przemocy. Wiedzą
gdzie szukać pomocy. Zna uczucia
„ofiary”, agresora

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas

Wszyscy pracownicy szkoły
Uczniowie wiedzą jak się zachować
w sytuacji doświadczenia przemocy
w Sieci, wiedzą gdzie zwrócić się
o pomoc. Znają formy cyberprzemocy.
Uczniowie zapoznają się
z nowościami w dziedzinie
przeciwdziałania i ścigania
przestępstw, które mają miejsce
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2.BEZPIECZEŃSTWO W SIECIzapobieganie prześladowaniu,
zastraszaniu, nękaniu, wyśmiewaniu
innych osób z wykorzystaniem
Internetu i narzędzi typu
elektronicznego takich jak: SMS,
e-mail, witryny internetowe, fora
dyskusyjne w Internecie.
Uświadomienie uczniom zagrożeń
związanych z uzależnieniami
behawioralnymi.









Realizacja programu
edukacyjnego –STOP
CYBERPRZEMOCY,
pogadanki podczas godzin
wychowawczych, zajęć
informatyki
pogadanki z przedstawicielem
np. Policji- specjalistą do
spraw cyberprzestępczości
w sieci
Obchody Dnia Bezpiecznego
Internetu- konkursy,
prezentacje multimedialne
pogadanki
Realizacja ogólnopolskiego
programu „ Uzależnieniom
behawioralnym mówię
STOP”

w sieci.
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Nauczyciel informatyki
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Wychowawcy
pedagog
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Uczeń jest świadomy
niebezpieczeństw płynących
z nadmiernego korzystania
z multimediów, potrafi dozować
i gospodarować swoim czasem.
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Cel 5. Prowadzenie pracy profilaktycznej przy świadomym udziale rodziców i nauczycieli.
Zadania szkoły:
-Dostarczenie rodzicom i nauczycielom wiedzy na temat okresu dojrzewania.
-Angażowanie rodziców do działań profilaktycznych na terenie szkoły.
-Pogłębianie wiedzy przez nauczycieli w zakresie profilaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia.

TREŚCI DZIAŁAŃ

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

OSIĄGNIĘCIA RODZICÓW/
NAUCZYCIELI

Dostarczenie rodzicom
i nauczycielom wiedzy na temat zmian
zachodzących w okresie dojrzewania
wśród nastolatków

Spotkania z udziałem specjalistów

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Rodzice wyrażają opinie na temat
problemów wychowawczych
obserwowanych w szkole

Ankiety kierowane do rodziców

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Zespół do spraw ewaluacji

Nauczyciele i rodzice współpracują ze
sobą w ramach tworzenia
szkolnych programów i środków
zaradczych

Nauczyciele pogłębiają wiedzę,
nabywają nowe umiejętności
w zakresie pracy profilaktycznej

Warsztaty, kursy, studia

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Nauczyciele dzielą się wiedzą
w zakresie wychowania, profilaktyki

4.Szkoła gromadzi materiały
metodyczne dotyczące pracy
profilaktycznej.

Literatura fachowa

Nauczyciele
Nauczyciele bibliotekarze
Pedagog
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Rodzice i nauczyciele znają procesy
rozwojowe zachodzące
w okresie dojrzewania
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V. PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW.
W wyniku działań profilaktycznych uczniowie:


poradzą sobie w sytuacji przemocy, zagrożenia;



znają konsekwencje zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu i wpływu używek na
własne zdrowie,



identyfikują się ze środowiskiem szkolnym i dostrzegają korzyści płynące z prowadzenia zdrowego
stylu życia;



-dostrzegają potrzeby innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;



uświadamiają sobie, iż z agresją można sobie poradzić, przeciwdziałać jej i rozładować we właściwy
sposób;



wiedzą jak skutki stresu można znacznie złagodzić;



wiedzą jakie zagrożenia płyną z Internetu, i jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy w przypadku, kiedy
uczeń padnie ofiarą przemocy w sieci.

VI. EWALUACJA PROGRAMU
Szkolny Program Profilaktyki jest spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczym Szkoły. Szkolny Program
Profilaktyki będzie poddawany ewaluacji celem oceny jego realizacji i wprowadzenia jego modyfikacji.
Program modyfikowany będzie w zależności od występujących problemów

i oczekiwań uczniów, rodziców,

nauczycieli oraz wprowadzonych nowych działań.

Sposoby ewaluacji:
-ankiety,
-obserwacje;
-rozmowy, sprawozdania pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej, zapisów w dziennikach lekcyjnych,
sprawozdań zespołów wychowawców, sprawozdania koordynatora ds. bezpieczeństwa
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