
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
GIMNAZJUM NR 24
im. Henryka Jordana

w ZABRZU

Projekt Szkolnego Programu Profilaktyki opracowano i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  dn. 29.09.2016r., zgodnie z art. 54 ustęp 2 pkt 1

lit. A i b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572) i przedłożono do uchwalenia Radzie Rodziców, która po zapoznaniu

się uchwaliła Program Profilaktyki na rok 2016/2017 i przyjęła do realizacji dn. 30.09.2016r.  



I.  WSTĘP-  ZAŁOŻENIA  TEORETYCZNE  (UZASADNIENIE)  I  WYNIK  DIAGNOZY  ZACHOWAŃ  PROBLEMOWYCH  

W GIMNAZJUM NR 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu.

Szkoła odgrywa szczególną rolę w redukowaniu i zapobieganiu uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym wśród  młodzieży. W tym

celu:

- Prowadzi edukacje uczniów w zakresie profilaktyki,

- Informuje rodziców o przyczynach, objawach i skutkach używania środków uzależniających,

- Informuje  rodziców o wpływie atmosfery domu rodzinnego na postawy dzieci dotyczące stosunku do siebie samego, rówieśników, dorosłych i za-

grożeń niesionych przez współczesną cywilizację,

- Tworzy w szkole atmosferę sprzyjającą dobremu samopoczuciu uczniów, rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, atrakcyjnemu spędzaniu wol-

nego czasu, kształtowaniu w uczniach umiejętności radzenia sobie ze stresem, współpracy z rodzicami,

- Udziela indywidualnej pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem lub przejawiającym inne zachowania ryzykowne.

Program profilaktyki  został   uaktualniony i  dostosowany do obecnie  obowiązujących  przepisów oświatowych.  Jest  spójny z  Programem

Wychowawczym oraz Koncepcją Pracy Szkoły na lata 2013-2018 i Statutem Szkoły.

Program Profilaktyki przeznaczony jest  dla uczniów  Gimnazjum nr 24 im. H. Jordana w Zabrzu.  Założeniem jest  wyposażenie uczniów

w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i monitorowania skuteczności podjętych

działań.  Program realizowany będzie poprzez  działania  edukacyjne, informacyjne, procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, wspomaganie

procesu adaptacji uczniów i współpraca ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami /opiekunami prawnymi.

Szkolny  Program  Profilaktyki  został  opracowany  na  podstawie  diagnozy  sytuacji  dydaktyczno,  wychowawczo,  opiekuńczej  w  szkole

dokonanej przy użyciu różnorodnych narzędzi.
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DO ZDIAGNOZOWANIA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO WYKORZYSTANO:

 Własne obserwacje,

 analizy ankiety skierowanej do rodziców, uczniów i nauczycieli klas I-III dotyczącej bezpieczeństwa w szkole oraz  zagrożeń współczesnego

świata. Badania zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2013/14,

 analizy ankiety przeprowadzonej w 2014r, dotyczącej zagrożenia związanego z korzystaniem z Internetu.

 ankiety kierowanej do rodziców dotyczącej stosowanych metod i działań wychowawczych w lutym 2015 roku,

 ankiety kierowanej do rodziców uczniów badającej oczekiwania rodziców co do wartości i umiejętności, jakie kształtować powinna szkoła,

 analiza arkuszy dla uczniów- diagnozujących sytuację szkolną i rodzinną ucznia, 

 analiza arkuszy diagnostycznych dla wychowawców klas- obrazujące problemy materialne, wychowawcze, szkolne, społeczne, dydaktyczne,

 analiza kwestionariuszy ankiety dla pracowników szkoły pod kątem problemów, czynników zachowań ryzykownych i chroniących niezbędnych 

do  opracowania szkolnego programu profilaktyki,

 rozmowy z wychowawcami klas, 

 rozmowy indywidualne z rodzicami,

 rozmowy z nauczycielami i pracownikami szkoły,

 stała i ścisła współpraca z dyrektorem szkoły/ bieżąca wymiana informacji,

 obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, apelach szkolnych, na korytarzach w czasie przerw szkolnych,

 wyniki ewaluacji zewnętrznej  dotyczącej stosowania norm społecznych,

 wyniki ewaluacji wewnętrznej dokonywanej systematycznie,

 analizy ankiet diagnozujących sytuację szkolną i rodzinną wszystkich uczniów.
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W konstruowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki  wykorzystana została następująca dokumentacja:

 Dokumentacja pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego - analiza problemów szkolnych, działań interwencyjnych,

 wpisy do dzienników lekcyjnych dotyczące kontaktów z rodzicami,

 protokoły z zebrań zespołu wychowawczego,

 dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 analiza frekwencji za II semestr roku szkolnego 2015/2016,

 dokumentacja higienistki szkolnej,

 dokumentacja doradcy zawodowego, bibliotekarza, 

 dane z raportu z ewaluacji wewnętrznej nt: „Postawy prozdrowotne uczniów w Gimnazjum nr 24 im. H. Jordana w Zabrzu” z 2016r.

Celem diagnozy było zbadanie:

1. Struktury środowiskowej uczniów i ich rodzin.

2. Stopnia poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz jakości działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

3. Znajomości oraz przestrzegania norm i zasad w szkole przez uczniów.

4. Wartości i norm jakie  obowiązują w naszej szkole.

5. Zasad współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej.

6. Świadomości rodziców i uczniów o istnieniu zagrożeń współczesnego świata w tym zagrożeń ze strony Internetu. 

7. Sposobów spędzania przez uczniów czasu wolnego.
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8. Metod wychowawczych i sposobów oddziaływań na dziecko stosowanych przez rodziców uczniów.

9. Stosowania używek  (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki).

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zidentyfikowano problemy w następujących obszarach:

- Przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole- (bezpieczeństwo w szkole,  odpowiedzialność prawna nieletnich).

- Motywacja do nauki i własnego rozwoju. ( m.in. upowszechnianie czytelnictwa).

- Dbałość uczniów o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz innych.

- Zapobieganie uzależnieniom- papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer. 

- Niska frekwencja uczniów na zajęciach . 

- Postawy prozdrowotne

Analiza wyników badań:

Identyfikacja niepokojących objawów:

1. Wskaźniki naruszania norm i zasad w szkole:

- spóźnienia na lekcje, ucieczki z lekcji, wagary,

- uczniowie z zachowaniem nieodpowiednim i nagannym - nieprzestrzeganie norm postępowania w stosunku do kolegów, nauczycieli i pra-

cowników szkoły,

- niewywiązywanie się z obowiązków uczniowskich,

- agresja słowna i fizyczna,

- brak kontroli rodzicielskiej w zakresie korzystania uczniów z komputera i Internetu.

- brak właściwej współpracy rodziców uczniów sprawiających poważne problemy wychowawcze ze  szkołą.
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2.Wskaźniki niskiej motywacji do nauki:

- niskie wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym  2014/15  i 2015/16,

- duża liczba uczniów z niepowodzeniami szkolnymi,

- niezadowalająca frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.,

- niska frekwencja uczniów drugorocznych, 

- problemy z czytaniem , w tym  czytaniem ze zrozumieniem,

      - brak umiejętności do motywowania dziecka do nauki przez niektórych rodziców

3.Wskaźniki braku dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie:

- spędzanie przez uczniów zbyt dużo czasu przed komputerem,

- agresja słowna wśród uczniów,

- uczniowie sprawiający poważne problemy wychowawcze,

- poważne zaburzenia w zachowaniu i kontrolowaniu emocji, w tym  problemy psychiatryczne,

4. Wskaźniki dotyczące uzależnień, w tym papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer:

- słabe oceny, 

- problemy zdrowotne, 

- sprawy w sądzie- problemy z prawem, 

- zaburzenia snu,

- zbyt dużo czasu spędzanego z urządzeniami mobilnymi (telefonem, komputerem).

5. Wskaźniki  niskiej frekwencji uczniów na zajęciach :

- duża liczba nieusprawiedliwionych godzin, 

- nieklasyfikowanie z poszczególnych przedmiotów nauczania, 
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- brak promocji do klasy programowo wyższej,

- brak zainteresowania ze strony rodziców/ opiekunów prawnych.

6. Wskaźniki braku postaw prozdrowotnych: 

- brak właściwych nawyków żywieniowych (brak racjonalnego odżywiania, spożywania rano śniadania),

- zaburzenia odżywiania: bulimia, anoreksja, otyłość itp.,

- brak i niesystematyczność w aktywności fizycznej- udział w zajęciach sportowych, 

- niewłaściwa ilość snu, zaburzenia snu,

- unikanie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, 

I. OKREŚLENIE CZYNNIKÓW RYZYKA I CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH  (ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ)

W działaniach profilaktycznych należy minimalizować wpływ czynników ryzyka:

- niewłaściwy wpływ środowiska rówieśniczego,

- dysfunkcje rodziny, patologie, 

- możliwości  intelektualne uczniów,

- brak zainteresowań lub brak możliwości ich rozwijania, 

- niewłaściwie zorganizowany czas wolny,

- uzależnienia, 

Profilaktyka w naszej szkole będzie koncentrować się na wzmacnianiu czynników chroniących. W związku z tym należy: 

- wspomagać rodzinę w pełnieniu funkcji wychowawczych, opiekuńczych,

- rozwijać zainteresowania,

- zapobiegać niepowodzeniom szkolnym,
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- umożliwiać uczniom przynależność do pozytywnych grup rówieśniczych,

- określać czytelne wartości, normy i zasady,

- zapewniać osiąganie sukcesów na miarę możliwości ucznia

- zapewniać warunki motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą,

- wzmacniać pozytywne zachowania poprzez nagradzanie i wyróżnianie na forum szkoły/klasy, 

- umożliwić uczniom i rodzicom udział w projekcie „Cybernauci” w celu podniesienia kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z

cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

II. PODSTAWY PRAWNE:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997

r.,  przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.,  podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

- Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z

1991 r., nr 120, poz. 526). 

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2015 r., poz. 2086).

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2082).

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916).

- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923, z późn. zm.), zmieniono 23 listopada 2015,

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715, z późn. zm.), zmieniono 20 listopada 2015,

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r., nr 235, poz. 2000, z

poźn.zm.)
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. nr 47, poz. 36, z późn.

zm.)

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla

wycieczek w Unii Europejskiej (Dz..U. z 2014 r., poz. 1476).

- Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015

r., poz. 298, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

(Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości rodziny,

życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

(Dz. U. z 2014 r., poz. 395).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i  form prowadzenia w szkołach i

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,  informacyjnej i  profilaktycznej  w celu przeciwdziałania

narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249).

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r., poz. 382, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania,

przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r., nr 296, poz. 1755).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.),. Ustawa

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.).

9



- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy –

Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094).

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286).

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

- Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz.

529) wydane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

- Ustawa z  dnia  29 lipca  2005 r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie  (Dz.  U.  z  2015 r.,  poz.  1390) Tekst  ustawy i  tekst

ujednolicony.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy

"Niebieska Karta"(Dz. U. z 2011r., nr 209, poz. 1245).

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.).

-  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 628, z późn. zm.) Tekst

ww. ustawy i tekst ujednolicony.

- Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 573)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z

2011 r., nr 208, poz. 1241 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757, z późn. zm.).
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- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  sierpnia  2009  r.  w  sprawie  przygotowania  nauczycieli  do  prowadzenia  zajęć

edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1132).

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.)

- Programy:

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015. (nadal obowiązujący).

III. CELE PROGRAMU: 

Cele główne

- Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień.

- Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.

- Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole.

- Poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych.

- Tworzenie pozytywnego klimatu szkoły- szkoły przyjaznej uczniom.

- Upowszechnienie czytelnictwa, motywowanie do nauki.

Cele szczegółowe

- Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

- Informowanie uczniów i rodziców o szkodliwości używek.

- Informowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu.

- Uświadomienie zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z komputera.

- Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania.
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- Ćwiczenie asertywności, umiejętności komunikacyjnych i wyrażania własnych opinii.

- Kształtowanie postawy właściwego zachowania się w szkole.

- Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych.

- Wspieranie relacji rodzic – uczeń – nauczyciel.

- Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania w szkole.

- Poznanie i nabywanie umiejętności rozpoznawania swoich emocji oraz radzenia sobie ze stresem.

- Poznanie i nabywanie umiejętności efektywnego uczenia się.

- Poprawa frekwencji na zajęciach szkolnych. 

- Edukacja nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej.

- Upowszechnienie czytelnictwa, motywowanie do nauki.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU:

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

- Codziennych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  oraz  opiekuńczych  prowadzonych  w  szkole  podczas  godzin  wychowawczych  przez

wychowawców, pedagoga i psychologa, pielęgniarkę szkolną, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie.

- Zajęć szkolnych prowadzonych przez pedagoga, psychologa, doradcę zawodowego, nauczyciela- bibliotekarza.

- Spotkań  z  przedstawicielami  policji  i  służby  zdrowia,  mającymi  na  celu  informowanie  uczniów  o szkodliwości  używek,  substancji

psychoaktywnych i innych zachowaniach ryzykownych.

- Spotkań ze specjalistami/ terapeutami  z instytucji. 

PROGRAM ADRESOWANY JEST DO:

- Uczniów 
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- Rodziców 

- Nauczycieli, pracowników szkoły,

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH:

 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna,

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

 Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień,

 Komenda Miejska Policji, V Komisariat Policji, 

 Straż Miejska,

 Sąd Rodzinny, kuratorzy, 

 Prokuratura Rejonowa, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, 

 Zespół Interwencji Kryzysowej, 

 Ośrodek Zdrowia, Pogotowie Ratunkowe, Apteki, Poradnia Pulmonologiczna, Oddział Toksykologii w szpitalu,

 Straż Pożarna,

 Centrum Onkologii,

 Stowarzyszenie „Szansa” w Pławniowicach,

 zespół profilaktyczno-interwencyjny „Lepiej Razem Niż Osobno”, 

IV. STRATEGIE PROFILAKTYCZNE. 
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W celu  opracowania struktury programu i treści SPP  wykorzystano następujące strategie profilaktyczne skierowane do uczniów, nauczycieli                  
i rodziców.

1.Strategia postępowania o charakterze informacyjno- edukacyjnym.

a) Realizacja treści profilaktycznych podczas zajęć edukacyjnych.
b) Organizowanie szkolnych akcji promujących zdrowy styl życia.
c) Organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów promujących zdrowy styl życia, wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii- metody wy-

chowania dzieci, informujące o zagrożeniach współczesnego świata i przekazujące wiedzę w jaki sposób się przed nimi chronić.
d) Integracja zespołów klasowych.
e) Prowadzenie zajęć wychowawczych- podczas których uczniowie edukowani są  na temat skutków zachowań ryzykownych, dokonywania

racjonalnych wyborów a także informację w jaki sposób mogą asertywnie rozwiązywać konflikty pomiędzy rówieśnikami i zadbać o 
własne bezpieczeństwo.

f) Prowadzenie zajęć wychowawczych, które rozwijają ważne umiejętności społeczne- budowanie kontaktów z innymi ludźmi, komunika-
cji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

g) Zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa mające na celu zmotywowanie do nauki przed egzaminem gimnazjalnym, a także zaję-
cia mające na celu przekazanie technik relaksacyjnych- pomoc uczniom w opanowywaniu stresu przed egzaminem.

h) Informowanie o problemach młodzieży podczas zebrań z  rodzicami, wspólne rozwiązywanie konfliktów klasowych, przekazywanie wie-
dzy rodzicom z zakresu pedagogiki i psychologii mające na celu pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów uczniów.

i) Promowanie sukcesów uczniów.
j) Doskonalenie się nauczycieli zarówno w ramach swojej specjalności a także studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych.
k)    Kształtowanie i wzmacnianie norm zapobiegających zażywanie środków i substancji odurzających, psychotropowych, środków 
zastępczych, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów.

l)   Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania, talenty uczniów oraz ich prowadzenie jako ważny element rozwoju uczniów, 
podnoszenia ich samooceny, zaspakajających potrzebę sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej dzieci.

2. Strategia alternatyw.
a) Organizowanie zajęć pozalekcyjnych:
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       - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, biblioteczne,

- zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego,

- koła zainteresowań,

-  zajęcia rozwijające zdolności teatralne,

- zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne- psycholog szkolny,

b) udział w konkursach, przedmiotowych, artystycznych i sportowych,

                        c) praca w organizacjach działających na terenie szkoły- samorząd uczniowski, samorząd klasowy,

                        d) organizowanie pomocy w nauce dla uczniów mających trudności w nauce przez nauczycieli różnych przedmiotów,

                        f) regularne uczestniczenie w imprezach kulturalnych,

                        g) organizowanie wycieczek szkolnych.

                       3. Strategia postępowania o charakterze interwencyjnym.

                             a) diagnoza obszarów wymagających korekty i naprawy w zakresie edukacji,

                             b) tworzenie autorskich programów indywidualnych i skierowanych do grupy uczniów,

                             c) stałe monitorowanie postępów uczniów oraz pomoc skierowana do uczniów mających trudności,

                             d) obserwacja i diagnoza uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

                             e) pomoc pedagogiczna i psychologiczna uczniom sprawiającym problemy wychowawcze,

                             f) działania zgodne z normami i procedurami w zakresie bezpieczeństwa uczniów,
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                             g) współpraca z instytucjami:

                              - Komenda Miejska Policji w Zabrzu, V Komisariat Policji, 

                              -Straż Miejska,

         - Straż Pożarna, 

                              - Sąd Rejonowy w Zabrzu, kuratorzy, 

                              - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

                              - Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,

                              - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu,

                              - Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Delegatura w Gliwicach,

                              - Wydział Oświaty  Urząd Miasta Zabrze, 

         - Centrum Onkologii, 

                              - Metis Katowice,

                               

V. D  ZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE.

1. Działania profilaktyczne skierowane do uczniów:

- obserwacja i diagnoza środowiska uczniowskiego, 

- zajęcia wychowawcze z zakresu profilaktyki, edukacji i treningu umiejętności społecznych,

- zajęcia integracyjne,

- zajęcia wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
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- programy profilaktyczne,

 - konkursy,

 - akcje o tematyce prozdrowotnej,

 - działalność samorządu uczniowskiego,

            - wycieczki,

            - udział w imprezach kulturalnych oraz organizowanych przez szkołę, 

            - pomoc w nauce,

            - zajęcia z pedagogiem i psychologiem rozwijające kompetencje społeczne z zakresu komunikacji.

         2.  Działania profilaktyczne skierowane do rodziców:

         a) współpraca rodziców ze szkołą:

           - poznawanie oczekiwań rodziców związanych z pracą szkoły między innymi poprzez przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne i grupowe,

          - udział w uroczystościach szkolnych,

          - współpraca przy organizowaniu festynu rodzinnego z okazji Dnia Sportu i Patrona- Jordaniady,

          - zapoznanie rodziców z najważniejszymi dokumentami szkolnymi:   Statut, Program Wychowawczy,  Szkolny Program Profilaktyki, procedury
interwencyjne, 

          - organizowanie pomocy materialnej dla uczniów , w tym obiady, zasiłki, stypendia szkolne, 

          - pomoc w postaci porad, konsultacji, pedagogizacji rodziców, 

          - oferta wycieczek dla dzieci (i rodziców) w ramach turystyki szkolnej będącej pomocnym narzędziem integrującym szkołę z domem rodzinnym
uczniów oraz wspomagającym rodzica w procesie wychowania,

       b) konsultacje pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego z rodzicami,

       c) spotkania wychowawców z rodzicami:

         - porady z zakresu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, indywidualne konsultacje,

17



         - organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie pedagogiki, psychologii oraz specjalistami innych dziedzin mające na celu pomoc rodzinie oraz
wspomagać pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą szkoły,

       d)  udział  w cyklicznych konferencjach otwartych (dla  rodziców) z  cyklu „Zagrożenia współczesnego świata  dla  Ciebie i  Twojego dziecka”
organizowanych przez pedagogów.

   
        

  3. Działania profilaktyczne nauczycieli:

   - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie zmieniającego się prawa oświatowego, a także monitorowanie potrzeb w zakresie doskonalenia

umiejętności wychowawczych, profilaktycznych,

    - udział w różnorodnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

    -  szkolenia  dla  Rady Pedagogicznej  prowadzone  przez  specjalistów z  instytucji  wspomagających  szkołę  oraz  szkolenia  prowadzone  przez

pracowników szkoły,

    - ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez podejmowanie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, 

    - spotkania, konsultacje pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami,

    - praca zespołu wychowawczego.  
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VI. DZIAŁANIA  PROFILAKTYCZNE W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I. II. III.

Profilaktyka uniwersalna Profilaktyka selektywna Profilaktyka wskazująca

Cele
Wspieranie wszystkich uczniów 

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu
życia

Wspieranie uczniów, którzy ze względu na
swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub
uwarunkowania biologiczne są w wyższym
stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzy-

kownych

Wspieranie uczniów, u których rozpozna-
no wczesne objawy używania środków i
substancji lub występowania innych za-
chowań ryzykownych, które nie zostały

zdiagnozowane jako zaburzenia lub cho-
roby wymagające leczenia

Palenie papierosów i ich wpływ na zdrowie człowieka.
1. Wpływ papierosów na organizm.
2. Uzależniające działanie nikotyny.
3. Choroby palaczy.
4. Skutki nikotynizmu. 

Lekcje wychowawcze, filmy edukacyjne
Prelekcje, pogadanki prowadzone przez tera-
peutów, lekarzy.

Udział w konkursach profilaktycznych np. 
miejski pt: „Żyj bez tytoniu”, pogadanki, pre-
lekcje, filmy edukacyjne ukazujące zgubne 
skutki palenia tytoniu.
Udział w ogólnopolskim programie „Razem 
bezpieczniej” oraz „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” w ramach Śląskiego Przystanku Pat 
(Profilaktyka a Ty).

Przygotowanie referatu dotyczącego skut-
ków palenia papierosów 
i zaprezentowanie go na forum klasy,
Udział w grupach wsparcia w Ośrodku Pro-
filaktyki i Leczenia Uzależnień”,
skierowanie na warsztaty w OPILU, konsul-
tacja Poradnią Pulmonologiczną, 
warsztaty, konsultacje, wniosek do sądu o 
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m demoralizację,
Picie alkoholu i jego skutki.

1. Szkodliwy wpływ alkoholu.
2. Alkoholizm jako choroba.
3. Straty wynikające z picia alkoholu.
4. Realizacja programu profilaktyki „Noe” 

prowadzonego przez Stowarzyszenie 
„Szansa” w Pławniowicach.

Lekcje wychowawcze, 
Pogadanki, dyskusje, filmy profilaktyczne, 
ulotki z Sanepidu, udział w Ogólnopolskiej 
Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

Konsultacje indywidualne, spotkanie z gośćmi,
którzy uwolnili się od nałogu, 
Realizacja programu „Debata”, pogadanki, 
dyskusje, prelekcje, gazetki profilaktyczne, fil-
my profilaktyczne, ścisła współpraca z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejskim 
Zespołem Interdyscyplinarnym, Zespołem In-
terwencji Kryzysowej, 

Skierowanie do OPiLU- na grupę wsparcia, 
Skierowanie wniosków do Miejskiej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, zgłoszenie do grupy profilaktyczno-
-interwencyjnej „Lepiej Razem Niż 
Osobno”, wnioski do sądu
o demoralizację, spotkanie z gośćmi, którzy 
uwolnili się od nałogu.

NIE” „Narkotykom
1. Uzależniająca moc narkotyków.
2. Wpływ narkotyków na organizm 

człowieka.
3. Dlaczego warto powiedzieć „nie” 

narkotykom.
4. Konsekwencje prawne posiadania narkoty-

ków.
5. Realizacja programu profilaktyki „Noe” 

prowadzony przez Stowarzyszenie „Szan-
sa” w Pławniowicach.

Filmy profilaktyczne, 
Lekcje wychowawcze, debaty, gazetki tema-
tyczne, udział w Śląskich Przystankach „Profi-
laktyka a Ty”, gazetki profilaktyczne, udział w
programach profilaktycznych.

Udział w programie PaT (Profilaktyka a Ty), 
udział w konkursach profilaktycznych.
Spotkania z pracownikami Sanepidu, gazetki 
tematyczne, profilaktyczne, projekcje filmów. 
Udział w programie „Unplugged”.

Skierowanie na konsultację do terapeuty w 
Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień,
Udział w programie „Fred goes net”,
skierowanie na grupę wsparcia do OPiLU, 
skierowanie do lekarza specjalisty (psychia-
try), zgłoszenia na policję do wydziału nar-
kotyków i referatu ds. przestępczości nielet-
nich, współpraca z pogotowiem ratunko-
wym, współpraca z oddziałem toksykologii 
szpitala,  wnioski do sądu, 

Dopalacze - co to jest?
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1. Nieznany skład dopalaczy zagrożeniem dla
zdrowia i życia.

2. Mechanizm powstawania uzależnienia 
i jego skutki.

Lekcje wychowawcze, filmy profilaktyczne, 
ulotki, materiały z Sanepidu, gazetki tematycz-
ne, z OPiLU, udział w Śląskich Przystankach 
PaT, udział w programach profilaktycznych 
m.in. „Smak życia bez dopalaczy”.

Referaty dotyczące skutków nadużywania do-
palaczy, udział w programie PaT (Profilaktyka 
a Ty), udział w konkursach profilaktycznych, 
Spotkania z pracownikami Sanepidu, gazetki 
tematyczne profilaktyczne, projekcje filmów, 
Udział w programie „Smak życia bez dopala-
czy”, 

Skierowanie na konsultację do terapeuty w 
OPiLU. Udział w programie „Fred goes 
net”,skierowanie na grupę wsparcia do OPi-
LU, skierowanie do lekarza specjalisty, 
zgłoszenia na policję do wydziału narkoty-
ków i referatu ds. przestępczości nieletnich, 
współpraca z pogotowiem ratunkowym, 
współpraca z oddziałem toksykologii szpita-
la, wnioski do sądu,
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Uzależnienie od Internetu i komputera
1. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
2. Komputer to nie wszystko – jak wykorzy-

stać czas wolny?
3. Skutki hazardu i korzystania z Internetu.
4. Realizacja programu „Cybernauci” w la-

tach 2016-2018 (n-le, uczniowie, rodzice)
Lekcje wychowawcze, warsztaty.

Referaty na temat szkodliwości korzystania z 
Internetu, gazetki profilaktyczne, efektywne 
spędzanie czasu wolnego- udział zajęciach 
sportowych, wolontariacie itp. 

konsultacje pedagog , psycholog, konsultacje
z pracownikami Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej, skierowanie do terapeuty z 
Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień,
terapia, warsztaty podnoszące motywację, 

Asertywność – jak skutecznie powiedzieć „nie”
1. Czym jest asertywność?
2. W jaki sposób stosować asertywność 

w życiu.

Lekcje wychowawcze, warsztaty.

Warsztaty, scenki dramowe, konsultacje indy-
widualne z pedagogiem, psychologiem, dorad-
cą zawodowym, 

Konsultacje indywidualne z psychologiem, 
pedagogiem, terapeutą OPiLU,  pracowni-
kiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej,   

B
ez

p
ie

cz
eń

st
w

o Bezpieczeństwo w szkole
1. Zasady bezpiecznego zachowania 

w szkole.
2. Bezpieczna droga do szkoły.
3. Właściwe zachowanie na sali gimnastycz-

nej.
4. Zasady ewakuacji.
5. Bezpieczne warunki do nauki – zachowa-

nie w klasie.
6. Zapobieganie wypadkom.
7. Zachowania ryzykowne i zapobieganie im.

Pogadanki, próbna ewakuacja, monitoring, dy-
żury nauczycieli.

Pogadanki, prelekcje grupa profilaktyczno-in-
terwencyjna „Lepiej Razem Niż Osobno”, pre-
lekcje Straży Miejskiej, pogadanki Straży Po-
żarnej, pierwsza pomoc przedmedyczna,
spisanie kontraktu dotyczącego właściwego 
zachowania w szkole,  

Konsultacje indywidualne z psychologiem, 
pedagogiem, skierowanie na badanie do Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej lub in-
nego specjalisty dotyczące problemów w za-
chowaniu, zgłoszenia do grupy profilaktycz-
no- interwencyjnej „Lepiej Razem Niż 
Osobno”, objęcie pomocą psychologiczno-
-pedagogiczną w szkole, udział w zajęciach 
z socjoterapii, wnioski do sądu o umieszcze-
nie w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, 

Przeciwdziałanie przemocy i agresji (pozytywne grupy rówieśnicze)
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1. Grupa rówieśnicza a poczucie bezpieczeń-
stwa.

2. Rodzaje przemocy i jej skutki.
3. Czym jest agresja?
4. Jak pomóc ofierze?
5. Nie bądź obojętny – rola obserwatora.
6. Tolerancja – każdy z nas jest inny.
7. Konsekwencje dla sprawców przemocy.
8. Zapobieganie konfliktom rówieśniczym.

Pogadanki, prelekcje, warsztaty, lekcje wycho-
wawcze, pozytywne wzorce, filmy profilak-
tyczne.

Pomoc koleżeńska, udział w zajęciach z peda-
gogiem, psychologiem, warsztaty, udział w za-
jęciach sportowych, wolontariat, koło 
„Maitri”, wyjazd do Rusinowic -ośrodek dla 
niewidomych.

Konsultacje z pedagogiem, psychologiem, 
Udział w zajęciach z socjoterapii, terapia, 
udział w zajęciach sportowych, wolontariat, 
koło „Maitri”, wyjazd do Rusinowic -ośro-
dek dla niewidomych, udział w Śląskim 
Przystanku Pat (Profilaktyka a Ty), 
Warsztaty dla sprawców i ofiar przemocy, 
Zgłoszenia do grupy „Lepiej Razem Niż 
Osobno”, zgłoszenia na policję, wnioski do 
sądu.

Odpowiedzialność prawna nieletnich
1. Konsekwencje czynów karalnych popeł-

nianych przez nieletnich.
2. Statut szkoły – system kar i nagród.
3. Jak zachowywać się, aby nie popaść

w konflikt z prawem.
4. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny.

Prelekcje, pogadanki pedagog , grupa profilak-
tyczno-interwencyjna „Lepiej Razem Niż 
Osobno”, filmy profilaktyczne.

Pogadanki, rozmowy, spisanie kontraktu, filmy
profilaktyczne.

Rozmowy dyscyplinujące, spisanie kontrak-
tu, kary statutowe, zgłoszenia do  grupy 
„Lepiej Razem Niż Osobno”, zgłoszenia na  
policję, wnioski do sądu dotyczące czynów 
karalnych, wnioski o umieszczenie w pla-
cówkach wychowawczych Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy.
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ie Zasady zdrowego odżywiania
1. Zbilansowana dieta – jak jeść zdrowo.
2. Wpływ właściwego żywienia na rozwój or-

ganizmu.
3. Higiena przygotowywania posiłków.
4. Szkodliwość jedzenia typu fast food.

Lekcje wychowawcze, lekcje biologii, poga-
danki, prelekcje, filmy profilaktyczne, spotka-
nia z pielęgniarką szkolną, dietetykiem, udział 
w programie „Żyj smacznie i zdrowo”.

Konsultacje z psychologiem, lekarzem specja-
listą, 
Spotkanie z pracownikami Sanepidu.

Skierowanie do lekarza specjalisty, konsul-
tacja z dietetykiem.

Zaburzenia odżywiania
1. Otyłość – choroba XXI wieku.
2. Anoreksja – zaburzone postrzeganie wła-

snego ciała i jego skutki.
3. Bulimia – skutki dla ciała i organizmu.
4. Kult idealnego ciała w mediach.
5. Kiedy i gdzie szukać pomocy?

Pogadanki, lekcje wychowawcze,  zajęcia w 
ramach wychowania do życia w rodzinie, pre-
lekcje, filmy profilaktyczne- edukacyjne, ulot-
ki.

Konsultacje z psychologiem, lekarzem specja-
listą.

Skierowanie do lekarza specjalisty, 
konsultacja z dietetykiem, skierowanie do 
Poradni Przemian Metabolizmu, terapia psy-
chologiczna.

Kontrola emocji, swojego zachowania
1. Wyrażanie uczuć.
2. Obraz własnego ja.
3. Znaczenie samooceny.
4. Sposoby radzenia sobie ze złością.
5. Czym jest przyjaźń?

Konsultacje indywidualne z pedagogiem, psy-
chologiem szkolnym, warsztaty, 

Konsultacje indywidualne z pedagogiem, 
psychologiem szkolnym, skierowanie do Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej, udział 
w terapii, warsztaty podnoszące samoocenę, 
warsztaty radzenia sobie ze złością, konsul-
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6. Miłość w życiu człowieka – znaczenie 
więzi emocjonalnych.

7. Wartości rodzinne.

Lekcje wychowawcze, lekcje wychowania do 
życia w rodzinie, pogadanki, prelekcje, warsz-
taty.

tacje z lekarzem specjalistą (psychiatra), 
skierowanie na badanie lekarskie- wyklucze-
nie lub potwierdzenie względów zdrowot-
nych  (np. tarczyca, cukrzyca, ADHD itp.)

Stres
1. Pojęcie stresu i jego przyczyny.
2. Jak sobie radzić ze stresem?
3. Techniki relaksacyjne.

Pogadanki, warsztaty, 

Konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe 
z psychologiem, zajęcia sportowe.                  

Konsultacje indywidualne, warsztaty grupo-
we z psychologiem, warsztaty z pracowni-
kiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej, Poradnia Zdrowia Psychicznego.
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h Działania na rzecz kontroli frekwencji
1. Systematyczne sprawdzanie obecności 

uczniów na zajęciach.
2. Comiesięczne podliczanie frekwencji.
3. Zapoznanie uczniów i rodziców

z terminami usprawiedliwiania nieobecno-
ści.

4. Terminowe składanie miesięcznych arku-
szy frekwencji do pedagoga.

5. Nagrody dla uczniów mających wysoką 
frekwencję na zajęciach „Uczeń zawsze 
obecny”.

Kontrakt, zapoznanie uczniów z procedurą do-
tyczącą nieobecności i przestrzeganie jej, 

Rozmowy z uczniami, współpraca wycho-
wawcy z pedagogiem szkolnym, przekazywa-
nie comiesięcznych wykazów uczniów waga-
rujących, informowanie rodziców o nieobec-
nościach -smsowy system wysyłania wiado-
mości.

Rozmowy z uczniami, rozmowy 
z rodzicami/opiekunami prawnymi, spisanie 
kontraktu, pisemna informacja do rodziców, 
pisemne upomnienie do rodziców, zgłosze-
nie do grupy profilaktyczno-interwencyjnej 
„Lepiej Razem Niż Osobno” , wniosek do 
sądu o nierealizowanie obowiązku szkolne-
go i wgląd w sytuację rodziny.

Ścisła współpraca na linii wychowawca – rodzic – uczeń
1. Rozmowy z uczniami na temat konse-

kwencji opuszczania zajęć.
Rozmowy z uczniami, rozmowy
z rodzicami/opiekunami prawnymi, spisanie 
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2. Informowanie uczniów o miesięcznych 
ocenach z zachowania zw. z frekwencją.

3. Informowanie rodziców o nieobecnościach
nieusprawiedliwionych.

4. Zobowiązanie rodziców do systematycz-
nych kontaktów
z wychowawcą.

5. Zobowiązanie uczniów do założenia zeszy-
tu korespondencji.

kontraktu,  pisemna informacja do rodziców,
pisemne upomnienie do rodziców, zgłosze-
nie do grupy profilaktyczno-interwencyjnej 
„Lepiej Razem Niż Osobno” , wniosek do 
sądu 
o nierealizowanie obowiązku szkolnego 
i wgląd w sytuację rodziny.

Współpraca na linii wychowawca – pedagog

1. Systematyczne informowanie pedagoga o 
uczniach wagarujących.

2. Podejmowanie działań przez pedagoga – 
rozmowy z uczniem, rodzicami, współpra-
ca z instytucjami.

3. Wymiana informacji na temat podejmowa-
nych działań.

Systematyczne informowanie pedagoga 
o uczniach wagarujących
Podejmowanie działań przez pedagoga – roz-
mowy z uczniem, rodzicami, współpraca 
z instytucjami
Wymiana informacji na temat podejmowanych
działań

Rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzica-
mi/opiekunami prawnymi, spisanie kontrak-
tu, pisemna informacja do rodziców, pisem-
ne upomnienie do rodziców, zgłoszenie do 
grupy profilaktyczno-interwencyjnej „Lepiej
Razem Niż Osobno” , wniosek do sądu o 
nierealizowanie obowiązku szkolnego i 
wgląd w sytuację rodziny,

Współpraca z instytucjami

1. Spotkania o charakterze informacyjnym 
z przedstawicielami.

Współpraca z Dzielnicowym Punktem Pomo-
cy Rodzinie,
informowanie o konsekwencjach prawnych 
nierealizowania obowiązku szkolnego,  spisa-
nie kontraktu.

Współpraca z Dzielnicowym Punktem Po-
mocy Rodzinie,
Współpraca z policją
zgłoszenie do grupy profilaktyczno-inter-
wencyjnej „Lepiej Razem Niż Osobno”, 
współpraca z kuratorami
 Przygotowywanie wniosków do sądu 
o nierealizowanie obowiązku szkolnego 
i wgląd w sytuację rodziny.

Kontrola wyjść uczniów ze szkoły

26



1. Monitoring.

2. Dyżury nauczycieli.

3. Zwracanie uwagi na uczniów przebywają-

cych na korytarzach w czasie lekcji i 

przerw.

Zwracanie uwagi na uczniów przebywających 

na korytarzach w czasie lekcji, doprowadzanie

ich do klas, rozmowy indywidualne.

Wysyłanie smsów o rodziców uczniów, któ-

rzy wychodzą ze szkoły w czasie przerw, 

wpisywanie uwag do zeszytów wychowaw-

czych, informowanie 

o konsekwencjach wychodzenia ze szkoły w

czasie przerw, obniżona ocena z zachowa-

nia, w przypadku notorycznego wychodze-

nia ze szkoły skierowanie pisma do sądu o 

demoralizację poprzez nierealizowanie obo-

wiązku szkolnego 

i wagarów, każdorazowe odnotowanie w 

dzienniku nieobecności ucznia, który prze-

bywa na korytarzu w czasie lekcji, oraz wy-

słanie smsów do rodziców w przypadku, 

gdy jest w szkole, ale nie jest na lekcji. 
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Szkoła miejscem nie tylko do nauki –umacnianie więzi ze szkołą
1. Organizowanie konkursów, wycieczek, 

dyskotek.
2. Organizowanie i udział w zawodach spor-

towych.
3. Umożliwienie uczniom uczestniczenia 

w zajęciach sportowych, kołach zaintere-
sowań.

4. Wręczanie nagród indywidualnych dla 
uczniów, którzy osiągnęli najwyższą śred-
nią za dany semestr oraz najwyższa fre-
kwencję  (w kategorii „Uczeń zawsze 
obecny”,  „Uczeń uczący się” „jeden z naj-
lepszych”)

5. Wręczanie okolicznościowych statuetek – 
JORDANÓW w kategoriach: „Absolwent  
roku”, „Uczeń Roku”  i „Sportowiec 
roku”).

Zaangażowanie uczniów przy organizacji im-
prez, dyskotek, akcji charytatywnych, zbiórek,
wyjazdów,
Udział w projektach edukacyjnych, zajęciach 
pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb 
uczniów, 

Udział w imprezach „Noc filmowa”, Śląski 
Przystanek PaT, konkursy biblioteczne, kon-
kursy rękodzieła, koło fotograficzne, akcje 
„Psitul”, demokratyczne wybory do Samo-
rządu Uczniowskiego,  akcja charytatywna 
„Wylosuj Anioła” – kartki dla Centrum On-
kologii,

VII. PROCEDURY INTERWENCYJNE:

- Procedura postępowania z uczniem nierealizującym obowiązku szkolnego.
- Procedura postępowania z uczniem przyłapanym na paleniu papierosów na terenie szkoły.
- Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Wewnątrzszkolna procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej ucznia lub innych zachowań destrukcyjnych. 
- Procedura realizacji projektów edukacyjnych.
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VIII. EWALUACJA.

Ewaluacja Szkolnego Programu  Profilaktyki prowadzona  poprzez:

- badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiet skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców,
- analizę dokumentacji szkolnej,
- obserwacje.

Celem ewaluacji: ocena skuteczności SPP we wspieraniu rozwoju osobowości ucznia.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu są: wychowawcy, pedagog, psycholog,  pozostali nauczyciele.

Opracowanie: Renata Aust, Jolanta Stajszczyk- Mross

Projekt Szkolnego Program Profilaktyki na rok szk. 2016/2017 przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.09.2016r.i przedłożono do
uchwalenia Radzie Rodziców, która po zapoznaniu się uchwaliła Program Profilaktyki na rok 2016/2017 i przyjęła do realizacji dn. 30.09.2016r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

……………………………………………

Prezydium Rady Rodziców

…………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………
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