SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Nysie na rok szkolny 2016/2017.

Celem niniejszego programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród uczniów poprzez
wzmacnianie czynników chroniących.
Program został przygotowany w oparciu o diagnozę problemów i potrzeb środowiska szkolnego.
Do głównych problemów szkolnych należą:
- niska frekwencja szkolna wśród niektórych uczniów,
- agresja słowna wśród uczniów,
- niedostateczne umiejętności radzenia sobie ze stresem
- kontakt niektórych uczniów z używkami
- nieprawidłowości w odżywianiu się uczniów

Lp. Zadanie

1.

Integrowanie
zespołów na
poziomie klasowym
i międzyklasowym

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne za
realizację i osoby
współpracujące

Termin
realizacji

1. Prowadzenie zajęć
wychowawczych o charakterze
integrującym
2. Organizowanie uroczystości
klasowych

wychowawcy klas

wg planu
wych. klas

wychowawcy klas

wg planu

3. Organizowanie wycieczek oraz
wspólnych wyjść do kina, teatru

wychowawcy klas

wg planu

4. Rokroczny Rajd „Caroliński”
klas pierwszych

wychowawcy klas
koordynatorzy

IX

5. Beanalia, „Marsz kolorów”

wychowawcy klas
koordynatorzy

XI

6. Udział uczniów w rekolekcjach

nauczyciele religii

wg planu

nauczyciele
przedmiotu

IX-VI

wychowawcy klas
psycholog
szkolny/pedagog

wg planu
wych. klas

pielęgniarka

wg planu dni
akcyjnych

7. Udział uczniów w konkursach
szkolnych oraz międzyszkolnych

2.

Zapobieganie
niedostosowaniu
społecznemu wśród
młodzieży.
Profilaktyka
uzależnień.

1. Zajęcia profilaktyczne na temat
skutków używania substancji
psychoaktywnych i
mechanizmów uzależnień
2. Gazetki szkolne dot.
szkodliwości używek na korytarzu
I piętra, zgodnie z dniami
akcyjnymi

3. Spotkanie uczniów z
przedstawicielem wydziału ds.
nieletnich KPP w Nysie –
edukacja w zakresie bezpiecznego
poruszania się w cyberprzestrzeni
4. Udzielanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
uczniom w sytuacjach
kryzysowych
5. Pomoc w nawiązywaniu
kontaktu z instytucjami
świadczącymi pomoc m.in.
Poradnia Psychologiczano –
Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Centrum
Psychologii Zdrowia Dormed
6. Pomoc rodzicom w radzeniu
sobie z trudnościami
wychowawczymi
7. Zajęcia psychoedukacyjne dot.
bezpiecznego korzystania z
internetu, asertywności, radzenia
sobie ze stresem, rozwiązywania
konfliktów
8. Czuwanie nad realizacją
obowiązku nauki
9. W przypadku naruszeń
postępowanie zgodnie z
opracowanymi procedurami
10. Diagnoza środowiska
uczniowskiego pod kątem
zagrożenia uzależnieniem od
substancji psychoaktywnych
11. Propagowanie wolontariatu
wśród młodzieży.

3.

Pomoc uczniom w
radzeniu sobie z
niepowodzeniami
szkolnymi.

1. Współpraca z rodzicami
uczniów przejawiających
trudności w nauce – diagnoza
przyczyn trudności.
2. Współpraca z PP-P – diagnoza
przyczyn trudności.
3. Realizowanie zaleceń PP-P
wynikających z opinii.
4. Lekcje wychowawcze w klasach
pierwszych licealnych i
gimnazjalnych – „Jak uczyć się
efektywnie?”.
5. Motywowanie uczniów do nauki

psycholog
szkolny/pedagog
nauczyciele uczący

wg planu
wych. klas

wychowawcy klas
psycholog
szkolny/pedagog

wg potrzeb

psycholog
szkolny/pedagog

wg potrzeb

psycholog
szkolny/pedagog
wychowawcy
psycholog
szkolny/pedagog
wychowawcy

na bieżąco

wychowawcy,
Dyrekcja
pracownicy szkoły

wg planu
wych. klas

na bieżąco
wg potrzeb

wychowawcy klas,
pedagog

co 2 lata

opiekunowie SU,
komisja ds.
wolontariatu
wychowawcy klas
wychowawcy klas
psycholog
szkolny/pedagog

na bieżąco

wychowawcy klas
psycholog
szkolny/pedagog
wszyscy nauczyciele
uczący
wychowawcy klas
psycholog
szkolny/pedagog

na bieżąco

nauczyciele uczący

na bieżąco

na bieżąco
IX-X

cały rok

4.

5.

6.

Pomoc uczniom
zdolnym w
rozwijaniu ich
talentów i
zainteresowań.

Promowanie
zdrowego stylu
życia.

Zapobieganie
przejawom agresji,
rozwijanie postaw
wzajemnego
szacunku i
życzliwości.

poprzez przekazywanie uczniom
pozytywnych informacji
zwrotnych na ich temat.
6. Zapoznanie rodziców i uczniów
z wewnątrzszkolnym trybem
usprawiedliwiania nieobecności.
7. Organizowanie konsultacji
przedmiotowych dla uczniów
mających trudności.
1. Organizowanie zajęć,
konsultacji dla uczniów zdolnych –
dodatkowa praca pod kierunkiem
nauczyciela
2. Właściwy dobór metod pracy.
Zindywidualizowana praca z
uczniem zdolnym.
Prowadzenie IPN
1. Przeprowadzenie wśród uczniów
zajęć edukacyjnych dotyczących:
- Zdrowego odżywiania
- AIDS
- Profilaktyki nowotworów piersi
2. Gazetki tematyczne, pogadanki
tematyczne zgodnie z aktualnymi
potrzebami.
3. Angażowanie uczniów w
działalność sportową, działalność
Szkolnego Koła PCK.
1. Uczenie prawidłowej
komunikacji interpersonalnej.
2. Zapoznawanie, przypominanie
zasad wynikających z dokumentów
szkolnych ( Statut Szkoły, WSO)
3. Spotkanie z prokuratorem dla
klas III
4. Lekcje wychowawcze
przeprowadzone w klasach, w
których wystąpiły sytuacje
konfliktowe lub inne szkodliwe
społecznie zachowania.
5. Prowadzenie mediacji w
konflikcie.
6. Współpraca z podmiotami
pozaszkolnymi (PPP, Policja,
kuratorzy, Poradnia Zdrowia
Psychicznego, OPS)
7. Działanie monitoringu
budynków szkoły w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony mienia, System kontroli

wychowawcy klas

IX

nauczyciele uczący

cały rok

nauczyciele

nauczyciele uczący

pielęgniarka szkolna,
pedagog / psycholog
szkolny,
wychowawcy
pielęgniarka szkolna

nauczyciele w-f,
mgr R. Kwiacień

na bieżąco

cały rok

wg planu
wych. klas

wg potrzeb

cały rok

wszyscy nauczyciele

na bieżąco

wychowawcy

na bieżąco

dr J. Kapera-Basoń
wychowawcy,

???
wg potrzeb

psycholog
szkolny/pedagog

wychowawcy,

wg potrzeb

psycholog
szkolny/pedagog
wychowawcy,

wg potrzeb

psycholog
szkolny/pedagog
Dyrekcja i pracownicy
szkoły

cały rok

7.

Zapobieganie
innym zagrożeniom



dostępu
8. Przeprowadzenie wśród uczniów
klas pierwszych ankiety dot.
poczucia bezpieczeństwa w szkole.
1. Zaburzenia odżywianiareagowanie w zaistniałych
przypadkach.
2. Myśli, samobójcze współpraca z psychologiem
szkolnym oraz w razie
konieczności z psychologiem z
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
3. Pedagogizacja rodziców na
zebraniach klasowych z
rodzicami.

pedagog szkolny

I semestr

pielęgniarka,
psycholog,
wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele

wg potrzeb

wychowawcy klas,
pedagog/psycholog
szkolny

na bieżąco

wg potrzeb

szkolny program profilaktyki jest integralną częścią Programu Wychowawczego Szkoły.
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