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Wstęp
Szkolny Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie Programu Wychowawczego Szkoły i ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój
ucznia. Obejmuje działania podejmowane wobec uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli i pracowników administracji
i obsługi oraz rodziców.

Zadania i formy ich realizacji

wynikają z diagnozy obszarów problemowych szkoły, wniosków z Rad

Pedagogicznych (z plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 26 czerwca 2016 r.). Uwzględniają również kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa, ustalone przez MEN na bieżący rok szkolny oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego i wewnętrznej ewaluacji
prowadzonej w poszczególnych wymaganiach. Terminy realizacji poszczególnych zadań nie są ściśle określone. Ponadto przyjęto wnioski
wynikające z ewaluacji ubiegłorocznego Szkolnego Programu Profilaktyki przeprowadzonej w czerwcu 2016 roku – zgodnie z którymi
należy: systematycznie uczulać dzieci i młodzież na szkodliwość palenia papierosów i innych używek, monitorować i kontrolować
kontakty naszych uczniów z osobami z zewnątrz, zwracać uwagę na najmniejsze przejawy dyskryminacji i niepożądane zachowania wśród
uczniów, aktywnie dyżurować podczas przerw, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca wskazane przez uczniów jako
niebezpieczne, kontynuować wśród uczniów zajęcia z bezpieczeństwa w Internecie ze zwróceniem uwagi na problem nawiązywania
kontaktów z nieznajomymi oraz zamieszczania filmików i różnych informacji (wyśmiewających, obrażających rówieśników) na portalach
społecznościowych, uwzględniając propozycje wychowawców na kolejny rok szkolny zwrócić uwagę na
telefonów komórkowych, kontynuować współpracę

z profesjonalnymi placówkami

problem uzależnienia dzieci od

i instytucjami zajmującymi się profilaktyk,

konsekwentnie przestrzegać procedur, regulaminów, zarządzeń związanych z zachowaniem uczniów w szkole. Zadania wynikające ze
Szkolnego Programu Profilaktyki stanowią podstawę do konstruowania zadań wychowawczych na wszystkich poziomach edukacji.
Program jest dokumentem otwartym, w którym możliwe są modyfikacje i uzupełnienia w czasie realizacji, jednak główne założenia będą stałe.

PODSTAWA PRAWNA DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W PLACÓWCE
Ustawy i rozporządzenia:


Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 95) z późniejszymi zmianami ustawy i rozporządzeniami wydanymi na ich
podstawie (Dz.U.2015.poz.357)



Rozporządzenie MENiS z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół.(Dz.U. 2014;poz .83).



Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami.(Dz.U 2003, nr 26, poz.226)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r (Dz. U. z 2015r. poz.938) w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych



Rozporządzenie MEN z dnia 18.10.2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(DZ.U.z 2010, nr 215,poz.1408)



Rozporządzenie MEN z dnia 30.kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Z 2013, poz 532)



Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz.35).



Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015, poz.1113)

Dokumenty wewnętrzne:


Statut Szkoły



Program Wychowawczy Szkoły



Szkolny zestaw programów nauczania.

Przepisy pozaoświatowe:


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art.72.



Konwencja o Prawach Dziecka, art.3, 19, 33.



Deklaracja Praw Człowieka.



Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2014 , poz. 382).



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (DZ.U.179,poz.1485) o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28).



Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2011r, nr 231, poz. 1375).



Ustawa z dnia 26 października 1982 r.(Dz.U.1982 nr 35 poz.230) o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi z
późniejszymi zmianami



Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, z późniejszymi
zmianami ( załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. poz. 298).



Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010 nr 125, poz. 842).

CELE PROGRAMU:
Cele główne:


kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu,



kształtowanie postaw, wychowanie do wartości,



ochrona uczniów przed zagrożeniami,



osłabienie czynników ryzyka,



zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną wszelkim uzależnieniom,



promocja zdrowego stylu życia,



budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami promującymi wspomaganie rodziny i zdrowy styl życia,



szybkie i sprawne reagowanie na terenie szkoły w sytuacji pojawienia się zagrożenia,



ograniczenie i likwidacja czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia.

Cele szczegółowe:
 tworzenie warunków przyjaznej, bezpiecznej, wolnej od zagrożeń placówki,
 upowszechnienie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go,
 budowanie wzajemnych, prawidłowych relacji z uczniami,
 profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu poprzez edukację dzieci i rodziców w tym zakresie,
 kształtowanie właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarem, powodzią, huraganem i innymi zdarzeniami losowymi,
 troska o właściwą adaptację uczniów (kl. I SP, Gim.) w nowym dla nich środowisku,
 budowanie samoświadomości, samooceny wśród uczniów,
 uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi i radzenia sobie w sytuacji
presji otoczenia,



zmniejszanie u młodzieży destrukcyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami, brakiem akceptacji, miłości ze strony
rodziców, otoczenia,



troska o właściwe zagospodarowanie czasu wolnego np. przez rozwijanie kompetencji czytelniczych i organizowanie zajęć sportowych,



zapobieganie poprzez działalność profilaktyczną wszelkim uzależnieniom,



współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki – wczesna interwencja, udzielanie pomocy socjalnej,



wspieranie postaw prospołecznych i aktywności obywatelskiej uczniów,



zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i kompetencji rodziców poprzez wskazanie, co robić i gdzie szukać pomocy w sytuacji
problemowej,

FORMY REALIZACJI PROGRAMU
Zadania programu realizowane będą w różnych formach. Oddziaływania profilaktyczne prowadzone będą
w ramach:


lekcji wychowawczych



lekcji wychowania fizycznego oraz innych przedmiotów



zajęć warsztatowych z uczniami



zajęć w świetlicy szkolnej



zajęć czytelniczych w bibliotece, bajkoterapii w kl. I-II SP, głośne czytanie książek dla dzieci z klas 0-III (wolontariat)



prelekcji



debat



zajęć pozalekcyjnych



uroczystości szkolnych, apeli, imprez kulturalnych



wycieczek szkolnych



spotkań z pielęgniarką szkolną



spotkań ze specjalistami (np. psychologami, pedagogami, kuratorami sądowymi, funkcjonariuszami policji i innymi osobami według
potrzeb)



spotkań z rodzicami, indywidualnych kontaktów

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI WSPOMAGAJĄCYMI DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SZKOŁY


Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach



Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie



Sąd Rodzinny i Nieletnich w Kielcach



Wojewódzka Komenda Policji w Kielcach



Straż Miejska w Kielcach



Pracownia Psychoterapii, Profilaktyki i Rehabilitacji „PROFI-STUDIO”



Liga Ochrony Przyrody



Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji



Świętokrzyskie Centrum Onkologii



SANEPiD



Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

Zakres wykonywanych zadań

Zadanie

Sposób i formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Diagnozowanie
środowiska szkolnego

Poznanie środowiska rodzinnego uczniów poprzez przeprowadzenie ankiet i

pedagog szkolny

analiza ich wyników

wychowawcy



Obserwacja, rozmowy z uczniami i rodzicami

Szkolny Zespół



Analiza dokumentacji.

ds. Profilaktyki



Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem Szkoły



Zapoznanie uczniów
z obowiązującym



prawem szkolnym

wychowawcy

i Szkolnym Programem Profilaktyki

nauczyciele

Zapoznanie uczniów z regulaminem ocen z zachowania oraz procedurami przedmiotów
obowiązującymi

i zasadami
przestrzegania go

(z akcentem na prawa i obowiązki ucznia), Programem Wychowawczym

na

terenie

szkoły

(usprawiedliwiania,

postępowania
opiekunowie SU

w sytuacjach kryzysowych)


Konsekwentne

postępowanie

zgodne

z

procedurami

zachowania

się

w sytuacjach kryzysowych, konsekwentne stosowanie kar i nagród zgodnie
z prawem szkolnym


Konsekwentne stosowanie przez nauczycieli procedur w określonych
sytuacjach

niezgodnych

z

prawem

wewnątrzszkolnym,

z wypracowanymi i przyjętymi w szkole procedurami (załącznik nr 1)

zgodnie



Aktualizowanie

zapisów

prawa

wewnątrzszkolnego

przy

współudziale

przedstawicieli SU


Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka, analiza odpowiednich
dokumentów,

Troska o realizację



obowiązku szkolnego,

punktowej do oceny zachowania (konsekwentne stosowanie procedur nauczyciele

reagowanie na przejawy
zagrożeń patologicznych

Zgodne z procedurami rozliczanie absencji uczniów, zastosowanie skali wszyscy
pedagog szkolny

szkolnych wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne)


Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych



Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów na zajęciach
lekcyjnych



Prowadzenie ciekawych lekcji metodami aktywizującymi, organizacja zajęć
pozalekcyjnych



Spotkania informacyjne z rodzicami



Dostosowanie

wymagań

wobec

uczniów

ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi


Rozpoznawanie problemów w domach rodzinnych i organizowanie pomocy
poprzez wychowawcę, pedagoga, instytucje wspomagajace szkołę

Pomoc uczniom



ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi



Organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze

dyrekcja szkoły

specyficznymi trudnościami w nauce

pedagog szkolny

Organizowanie specjalistycznych zajęć uczniom z orzeczeniami o potrzebie

nauczyciele

kształcenia specjalnego

specjaliści



Zajęcia wspierające rozwój uczniów



Zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, indywidualne
konsultacje



z nauczycielami przedmiotów

Uwzględnianie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów



Wspieranie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z poradniami
specjalistycznymi



Spotkania indywidualne z rodzicami i uczniami, informowanie rodziców
o funkcjonowaniu uczniów podczas zajęć rewalidacyjnych



Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem
uczniów z problemami edukacyjnymi

Wspieranie rozwoju dzieci



Wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę w szkole

i młodzieży poprzez



Indywidualizacja nauczania i wychowania (indywidualne podejście nauczyciela wszyscy

rozwijanie zainteresowań,
uzdolnień i talentów

do każdego ucznia)

nauczyciele



Tworzenie kół zainteresowań, wspierających wszechstronny rozwój ucznia,

wychowawcy



Prowadzenie zajęć ukierunkowanych na zdolności uczniów

świetlicy szkolnej



Prowadzenie zajęć kształtujących tożsamość kulturową i społeczną młodych
ludzi, budujących poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej



Prowadzenie działań promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową



Podejmowanie działań alternatywnych wykorzystujących kontakt ze sztuką,
kulturą, wiedzą, nowoczesną technologią



Prowadzenie zajęć czytelniczych, bajkoterapii w kl. I-II SP, głośne czytanie
książek dla dzieci z klas 0-III (wolontariat)

Propagowanie



zdrowego stylu życia,

Dbałość o właściwy rozwój fizyczny i kondycję uczniów (sportowe zajęcia wychowawcy klas
pozalekcyjne, wycieczki, rajdy)

nauczyciele

kształtowanie



Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych

wych. fiz ,

odpowiedzialności za



Organizacja zajęć umożliwiających aktywny tryb życia (rajdy)

nauczyciele

życie i zdrowie własne



Zajęcia z pielęgniarką szkolną na temat higienicznego trybu życia, zdrowego biblioteki

i innych

żywienia, zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja) Zapoznanie uczniów pielęgniarka
symptomami zaburzeń w odżywianiu (bulimia, anoreksja)


Promowanie zasad zdrowego żywienia (odżywiania się) dzieci i młodzieży,
walka z nadwagą, profilaktyka cukrzycy



Wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
poprzez

poprawę jakości posiłków i uwzględnianie norm żywienia dzieci

i młodzieży w szkolnej stołówce


Umieszczanie na stronie internetowej szkoły materiałów informacyjnych
dotyczących zdrowego odżywiania



Uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie fizyczne
i psychiczne człowieka



Udział uczniów w kampaniach społecznych na rzecz walki z rakiem



Współpraca z instytucjami promującymi aktywny i zdrowy styl życia



Zapobieganie wadom postawy, zwiększenie aktywności fizycznej wśród

szkolna

uczniów, promowanie sportu – zapewnienie uczniom aktywnego udziału w
zawodach sportowych na różnych szczeblach


Propagowanie czytelnictwa czasopism, filmów itp. promujących zdrowy styl
życia.



Ochrona zdrowia psychicznego uczniów, walka z fobiami szkolnymi, ze stresem
i lękiem wynikającym z problemów w rodzinie i szkole

Przeciwdziałanie
narkomanii



Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z eksperymentowaniem
z narkotykami, dopalaczami, spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu,
e-papierosami, lekomanią

- zajęcia edukacyjne na wszystkich szczeblach edukacji dotyczące zagrożeń i
uzależnień (palenie tytoniu, używania alkoholu, stosowania środków
psychoaktywnych, w tym dopalaczy, narkotyków, napojów energetyzujących itp.)
- udział uczniów w konkursach związanych z tematyką zagrożeń współczesnego
świata


Przygotowanie referatów, prezentacji, projektów przez uczniów na temat
zagrożeń płynących z uzależnień



Szkolne akcje przeciw uzależnieniom od dopalaczy narkotyków, alkoholu
i papierosów oraz gier komputerowych (kampanie i konkursy)



Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, których
działania skierowane są na profilaktykę uzależnień



Współudział nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi szkoły
w celu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym



Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego: pozalekcyjne
zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, imprezy szkolne i klasowe, wyjścia do
kina, teatru itp.jako alternatywa zachowań ryzykownych



Informowanie rodziców/ opiekunów prawnych o ofercie instytucji
pomocowych

Bezpieczeństwo
uczniów w szkole
i poza szkołą

Uczymy się bezpiecznie



wszyscy

Poznanie podstawowych zasad bezpiecznej i efektywnej pracy umysłowej w

nauczyciele

szkole i w domu – organizacja zajęć w ciągu dnia – higiena pracy umysłowej.

pedagog szkolny

Przypomnienie zasad użytkowania urządzeń i sprzętu szkolnego, bezpieczne
ich użytkowanie (sala komputerowa, sala gimnastyczna, szatnie, urządzenia
sanitarne, sprzęt audiovideo)



Przestrzegania zasad poruszania się po ciągach komunikacyjnych w szkole
(korytarzach, schodach)

Bezpieczne poruszanie się po drodze


Zapoznanie się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego (dotyczy uczniów
klas I-III)



Zdobycie umiejętności oceny sytuacji na drodze i planowaniu odpowiedniego
zachowania



Spotkanie z przedstawicielami policji, straży miejskiej

Bezpieczny wypoczynek, bezpieczna zabawa


wszyscy
nauczyciele

Poznanie zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy w czasie przerw, po lekcjach pedagog szkolny
i w czasie wolnym



Poznanie zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku w czasie wolnym od nauki
(ferie, wakacje)

Bezpieczne wycieczki i wyjazdy


Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w czasie wycieczek, rajdów,
wyjść do kina, teatru itp.



Stosowanie się do ustalonych zasad postępowania, przestrzeganie kontraktów
i umów

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa


Poznanie przyczyn powstawania pożarów (dotyczy uczniów klas I-III)



Nabycie umiejętności powiadamiania straży pożarnej (dotyczy uczniów klas IIII)



Ewakuacja ludzi z budynku szkoły – manewry



Kształtowanie właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia powodzią,
huraganem oraz innymi zjawiskami atmosferycznym

Bezpieczne korzystanie z Internetu


Instalacja na komputerach dostępnych dla uczniów oprogramowania
zabezpieczającego przed niepożądanymi treściami



Zapoznanie uczniów ze szkodami, jakie niesie zbyt długie korzystanie z
komputera; uświadamianie, że gry komputerowe mogą wpływać na zmianę
świadomości.



Zapoznanie z konsekwencjami prawnym cyberprzemocy

wszyscy
nauczyciele
pedagog szkolny



Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących
zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieumiejętne korzystanie z sieci oraz sposobów ich
eliminacji




Rozmowy z uczniami na temat odpowiedzialności karnej za wykroczenia
związane
z przestępstwami internetowymi i naruszaniem praw autorskich
Promowanie bezpiecznych stron internetowych i oprogramowania
zabezpieczającego przed niepożądanymi treściami

Pierwsza pomoc przedmedyczna


Zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej



Zdobycie umiejętności postępowania w nagłych wypadkach zagrożenia życia



Nabycie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratownictwa

Uwrażliwienie



Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku osób zdrowych

uczniów na



Pomoc koleżeńska (pomoc w nauce, reagowanie na krzywdę innych, nauczyciele

konieczność niesienia
pomocy słabszym

wszyscy

pomaganie potrzebującym wsparcia)


i pokrzywdzonym

Szeroki udział uczniów w akcjach pomocy innym (w szkole i poza nią), opiekunowie SU
prowadzenie akcji charytatywnych na terenie placówki, udział chętnych

oraz przeciwdziałanie

uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje

dyskryminacji,



Organizowanie działań mających na celu pomoc w formie wolontariatu

kształtowanie postaw



Badanie gimnazjalistów metodą sondażu diagnostycznego – „Wartości

tolerancji.

i aspiracje życiowe uczniów Gimnazjum nr 6 w Kielcach”


Przygotowanie gazetek ściennych związanych z tolerancją i akceptacją inności
drugiego człowieka



Lekcje wychowawcze na temat dyskryminacji (słabszych, biedniejszych,
innych)



Tolerancja i zachęcanie do lepszego rozumienia kolegów preferujących inny
sposób życia



Uświadamianie rodzicom uczniów indywidualnych potrzeb ich dzieci



Podejmowanie działań profilaktycznych i korekcyjnych adekwatnych do wszyscy
powstałych sytuacji trudnych

nauczyciele
pracownicy szkoły

Przeciwdziałanie agresji



Udział uczniów w programach profilaktycznych

i przemocy w szkole



Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego (wycieczki pedagog szkolny
szkolne, kiermasze, zabawy i imprezy szkolne)



Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw
międzylekcyjnych



Eliminowanie agresji słownej poprzez tworzenie życzliwej i przyjaznej
uczniom atmosfery w klasie i szkole, szczere rozmowy z uczniami
o negatywnych skutkach agresji słownej, uczenie empatii i rozumienia potrzeb
innych



Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach wyjątkowych
oraz z konsekwencjami ich nieprzestrzegania – stosowanie się do nich
i konsekwentne ich egzekwowanie przez wszystkich pracowników szkoły



Natychmiastowe reagowanie wszystkich pracowników szkoły na każdy
przypadek łamania reguł



W trakcie lekcji i innych zajęć obserwowanie wszystkich uczniów,
zapobieganie

zachowaniom

prowokacyjnym,

interweniowanie

tak,

by

agresywny uczeń został pozbawiony wzmocnienia w postaci śmiechu innych
uczniów lub możliwości eskalacji konfliktu


Informowanie o instytucjach pomagających poszkodowanym: wspieranie
rodzin, w których występują akty przemocy (procedura "niebieskiej karty")



Zapobieganie

przejawom

nękania

uczniów

słabszych

fizycznie

i psychicznie( bullying – znęcanie się; cyberbullying - agresja elektroniczna;
flaming – wojna na obelgi; trollowanie – ośmieszanie, obrażanie na forach
w celu wywołania kłótni).
Kształtowanie właściwych

Uświadamianie potrzeby recyclingu, udział uczniów w szkolnych i

nauczyciele

międzyszkolnych konkursach o tematyce ekologicznej

przyrody, biologii

Udział w ekologicznych akcjach społecznych, np. „Sprzątanie Świata”, „Dzień

wychowawcy

Ziemi”

wychowawcy



Propagowanie praw zwierząt, zbiórka karmy dla zwierząt ze schronisk

świetlicy



Udział uczniów w zajęciach organizowanych przez LOP, współpraca
z Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody



Zapoznanie rodziców z Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem wychowawcy



postaw wobec ochrony
zwierząt



i środowiska

Współpraca
z Rodzicami uczniów
i środowiskiem lokalnym

Profilaktyki

dyrekcja



Przedstawienie harmonogramu spotkań z wychowawcami

pedagog szkolny



Zachęcanie rodziców do wspólnego rozwiązywania szkolnych problemów

wychowawczych


Nawiązanie właściwych relacji: nauczyciel-rodzic



Wymiana informacji - stały kontakt z wychowawcą (osobisty lub telefoniczny)



Konsultacje i porady udzielane przez pedagoga szkolnego



Wspólne z rodzicami organizowanie imprez szkolnych



Zapoznanie rodziców z adresami instytucji wspomagającymi w wychowawczej
roli rodziny



Systematyczna współpraca z instytucjami udzielającymi specjalistycznej
pomocy (MOPR, GOPS, MZPPP) oraz policją, strażą miejską, sądem rodzinnym,
kuratorami sądowymi



Pedagogizacja

rodziców,

zaangażowanie

rodziców

w

poszukiwanie

konstruktywnych rozwiązań i środków zaradczych
Współdziałanie



Doskonalenie się nauczycieli w dziedzinie profilaktyki w ramach WDN

wszystkich



Udział nauczycieli w konferencjach, warsztatach i szkoleniach dotyczących

pracowników

profilaktyki, organizowanych przez inne placówki

szkoły i rodziców



Spotkania z Radą Rodziców

w zakresie profilaktyki



Wymiana doświadczeń i informacji w zakresie szeroko pojętej profilaktyki,

i interwencji

obejmującej zagadnienia i problemy szkolne.

dyrekcja
przewodniczący
zespołów
samokształceniowyh

EWALUACJA
Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki zostanie przeprowadzona na koniec roku szkolnego 2016/2017 po wnikliwej analizie
realizacji wszystkich przewidzianych zadań (badania ankietowe, analiza dokumentów, obserwacja, wyniki konkursów szkolnych i
międzyszkolnych). Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki na kolejny
rok szkolny.

Opracowanie programu – Szkolny Zespół ds. Profilaktyki:
Czechowska Elena,
Kaczmarek-Witaszek Sylwia,
Skowronek Lidia,
Ślusarczyk Ewa,
Świtalska Małgorzata

