PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II
W SOCHACZEWIE 2014 – 2016

I.

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU
 Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych
i
profilaktycznych
na
rzecz
bezpieczeństwa
i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

•
•
•

•
•
•
•
•

 Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole/placówce obejmuje takie obszary jak:
budowanie pozytywnego klimatu społecznego i bezpiecznego
otoczenia szkoły/placówki;
rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym uczniów
z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, będących w trudnej sytuacji rodzinnej,
odmiennych kulturowo i wielojęzycznych,
promocja zdrowego stylu życia oraz bezpiecznego wypoczynku,
przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym,
przeciwdziałanie uzależnieniom (alkohol, narkotyki, środki zastępcze tzw. dopalacze,
leki wydawane bez wskazań lekarza, tytoń, gry komputerowe, internet),
reagowanie
w
sytuacjach
kryzysowych
dotyczących
uczniów
m.in.
w sytuacji doświadczania przez dziecko przemocy w rodzinie,
promocja zasad bezpieczeństwa, higieny oraz udzielania pierwszej pomocy.

II. ADRESACI PROGRAMU
Adresatami Szkolnego Programu Profilaktyki Gimnazjum w Sochaczewie są: uczniowie,
rodzice oraz nauczyciele.

III. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU
Program będzie realizowany w latach 2014 – 2016

IV. Program profilaktyki Gimnazjum nr 1 oparty jest na Rządowym programie na
lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Zadania rekomendowane w 2014 r.:
Cel główny programu:
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz
bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.
Cel szczegółowy nr 1:
Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.
Cel szczegółowy nr 2:
Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy:
2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i
wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu,
hazardu.
Cel szczegółowy nr 3:
Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

V. PROGRAM PROFILAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE

DZIAŁANIA:

A. KREOWANIE ZDROWEGO, BEZPIECZNEGO I PRZYJAZNEGO
ŚRODOWISKA SZKOŁY
ZADANIA
•

Prowadzenie zajęć
integrujących w
klasach

DZIAŁANIA
zajęcia
integracyjne dla
uczniów

REALIZATOR
wychowawcy,
pedagog, psycholog

TERMIN
IX - X

•

Organizowanie i
udzielanie pomocy
psychologicznopedagogicznej w
szkołach dla
uczniów,
wychowanków,
rodziców,
nauczycieli,
wychowawców

zapoznanie się z
opiniami PPP;
zajęcia
wyrównawcze,
konsultacje
nauczycielskie

wszyscy
nauczyciele

przez cały rok
szkolny, wg
potrzeb

•

Upowszechnianie
programów
edukacyjnych
rozwijających
umiejętności
psychologiczne
i społeczne uczniów,
promowanie
wolontariatu

udział uczniów w
programach
profilaktycznych,
pogadankach,
warsztatach
Udział w różnych
inicjatywach
szkolnych

wszyscy
nauczyciele

przez cały rok
szkolny, wg
potrzeb

•

Angażowanie
uczniów w procesy
podejmowania
decyzji
w szkole,
aktywizacja
samorządów
uczniowskich i
innych form
działalności
uczniowskiej

udział w różnych
inicjatywach
szkolnych

wszyscy
nauczyciele

przez cały rok
szkolny, wg
potrzeb

•

Doskonalenie
kompetencji
nauczycieli
umożliwiających
budowanie
pozytywnych relacji
z uczniami i ich
rodzicami
Doskonalenie
kompetencji i

udział w
szkoleniach,
kursach,
warsztatach

wszyscy
nauczyciele

przez cały rok
szkolny, wg
potrzeb

•

umiejętności
nauczycieli z zakresu
pomocy
psychologicznopedagogicznej dla
uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi, w
tym
niedostosowanych
społecznie lub
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym

•

•

Rozwijanie
kompetencje
wychowawczych
rodziców,
włączanie rodziców
w procesy
podejmowania
decyzji w szkole
oraz w ważne
wydarzenia i
działania na rzecz
tworzenia
bezpiecznej
i przyjaznej szkoły

pedagogizacja
rodziców podczas
zebrań (tematy
dostosowane do
potrzeb)

Tworzenie
warunków do
uspołeczniania
szkoły i poszerzania
współpracy ze
środowiskiem
lokalnym.

nawiązanie
współpracy z: PPP,
Policją, PCPR,
POIK, Sądem,
TZN, Komisją
Rozwiązywania
problemów
Alkoholowych,
Sanepidem,
Młodzieżowym
Centrum Kariery

wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog,
psycholog,
specjaliści

przez cały rok
szkolny, wg
potrzeb

dyrekcja, pedagog,
psycholog,
wychowawcy

wg potrzeb

udział rodziców w
tworzeniu
programów
wychowawczych,
włączanie w
organizowanie
imprez szkolnych

B. ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM I ZACHOWANIOM
PROBLEMOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY
1. PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY, W TYM CYBERPRZEMOCY
ZADANIA
•

•

•

DZIAŁANIA

REALIZATOR

TERMIN

Opracowanie i
upowszechnianie
zbioru
oczekiwań,
zasad i reguł
dotyczących
zachowania w
środowisku
szkolnym, oraz
konsekwencji
w przypadku ich
nieprzestrzegania
– we współpracy
z uczniami i ich
rodzicami
Opracowanie i
stosowanie
procedur
reagowania w
sytuacjach
kryzysowych,
w tym
związanych z
wystąpieniem
przemocy w
szkole

reagowanie zgodnie
z określonymi
procedurami
Zapoznanie uczniów
i rodziców z
obowiązującymi
procedurami

zespół
wychowawczy

IX

Wdrażanie w
szkole
programów
profilaktycznych
, prowadzenie
zajęć z zakresu
profilaktyki
agresji i

godziny
wychowawcze,
lekcje wdż, zajęcia
świetlicowe,
programy i
warsztaty
profilaktyczne,
Szkolny Dzień bez

wychowawcy,
pedagog, psycholog,
opiekunowie
świetlicy, specjaliści

cały rok szkolny,
wg potrzeb

przemocy i
cyberprzemocy

Przemocy

•

Realizacja
programów
rówieśniczych,
takich jak:
pomoc
koleżeńska w
nauce,
rówieśniczy
doradcy, czy
rówieśniczy
mediatorzy

zorganizowanie
grupy uczniów,
która pomaga innym
w nauce

wychowawcy,
opiekun świetlicy

cały rok szkolny,
wg potrzeb

•

Prowadzenie
zajęć z zakresu
edukacji prawnej
dla uczniów
dotyczących
m.in.
konsekwencji
prawnych
stosowania
różnych form
przemocy

spotkania z policją,
pogadanki

pedagog szkolny,
wychowawcy

wg potrzeb

•

Opracowanie i
upowszechnianie
materiałów
metodycznych
dla nauczycieli
do prowadzenia
działań z zakresu
przeciwdziałania
przemocy, w tym
cyberprzemocy.

przeprowadzenie wg
opracowanych
scenariuszy godzin
wychowawczych,
poruszanie tematów
na lekcjach
informatyki

pedagog, psycholog,
nauczyciele
informatyki

cały rok szkolny,
wg potrzeb

2. PRZECIWDZIAŁANIE UŻYWANIU SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNTCH
ORAZ PROFILAKTYKA OD GIER KOMPUTEROWYCH, INTERNETU
ZADANIA

DZIAŁANIA

cały rok szkolny

współpraca z
rodzicami i
instytucjami,
rozmowy
indywidualne,
zajęcia
warsztatowe
koła
zainteresowań,
wycieczki, SZOK

pedagog,
psycholog,
wychowawcy

cały rok szkolny

pedagog,
psycholog,
wychowawcy,
doradca zawodowy

cały rok szkolny

szkolenia,
warsztaty

dyrektor, pedagog,
psycholog

cały rok szkolny

współpraca przy
organizowaniu
spektakli,
warsztatów,
pogadanek

dyrektor, pedagog,
psycholog

cały rok szkolny,
wg potrzeb

Realizacja edukacji
zdrowotnej w zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom

pogadanki, lekcje
biologii, lekcje
religii, lekcje wdż

•

Wdrażanie
programów
profilaktyki
uzależnień z zakresu
profilaktyki
uniwersalnej
Udzielanie pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej
uczniom zagrożonym
niedostosowaniem
społecznym

wprowadzanie
programów
profilaktycznych,
spektakli

•

•

•

Zagospodarowanie
czasu wolnego
uczniów , rozwijanie
ich pasji i
zainteresowań w
ramach zajęć
pozalekcyjnych
Podnoszenie
kompetencji
nauczycieli w zakresie
profilaktyki
uzależnień
Współpraca z Komisją
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Towarzystwem
Zapobiegania
Narkomanii w

TERMIN

nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog
pedagog,
psycholog,
wychowawcy

•

•

REALIZATOR

wg potrzeb,
wg ustaleń z
odpowiednimi
instytucjami

•

sprawach realizacji
zadań z zakresu
profilaktyki
Upowszechnianie
wśród uczniów i
rodziców materiałów
edukacyjnych
dotyczących środków
psychoaktywnych i
bezpiecznego
korzystania z internetu

godziny
wychowawcze,
zebrania z
rodzicami, lekcje
informatyki

nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny,
wg potrzeb

2.1 PRZECIWDZIAŁANIE UŻYWANIU SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNTCH –
DOPALACZE
TERMIN

DZIAŁANIA

REALIZATOR

Realizacja edukacji
zdrowotnej w
zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniu od
dopalaczy
Wdrażanie
programów
profilaktyki
uzależnień z zakresu
profilaktyki
uniwersalnej

pogadanki, lekcje
biologii, lekcje
religii, lekcje wdż,
lekcje
wychowawcze

nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

wprowadzanie
programów
profilaktycznych,
spektakli

pedagog,
psycholog,
wychowawcy

wg potrzeb,
wg ustaleń z
odpowiednimi
instytucjami

•

Udostępnianie
rodzicom
/opiekunom
materiałów
informacyjnych
i edukacyjnych na
tematy związane z
dopalaczami.

rozmowy
indywidualne,
pedagogizacje,
polecanie linków
na stronie
internetowej

wychowawcy,
pedagog, psycholog

przez cały rok
szkolny

•

Diagnoza na wejście

ankieta dla
rodziców, ankieta
dla uczniów

wychowawcy,
pedagog, psycholog

wrzesień,
wg. potrzeb

ZADANIA
•

•

3. ROZWIĄZYWANIE KRYZYSÓW ROZWOJOWYCH

ZADANIA

DZIAŁANIA

REALIZATOR

TERMIN

•

Monitorowanie
sytuacji uczniów,
których rodzice
wyjechali
do pracy za
granicę i
udzielanie im
różnych form
wsparcia w
zakresie
rozwoju
emocjonalnego,
poznawczego i
społecznego.

rozmowy
indywidualne

wychowawcy,
pedagog, psycholog

przez cały rok
szkolny

•

Udostępnianie
rodzicom
/opiekunom
materiałów
informacyjnych
i edukacyjnych na
tematy związane z
kryzysami
rozwojowymi i
życiowymi
dzieci i młodzieży.

rozmowy
indywidualne,
pedagogizacje,
polecanie linków na
stronie internetowej

wychowawcy,
pedagog, psycholog

przez cały rok
szkolny

C. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
ZADANIA
•

Upowszechnianie i
realizacja
programów
służących promocji
zdrowego stylu życia

•

Promowanie działań
związanych ze
zdrowym żywieniem

DZIAŁANIA

REALIZATOR

pogadanki na
lekcjach biologii,
spotkania z
dietetykiem, lekcje
wychowania
fizycznego
organizacja
żywienia w szkole,
zapewnienie
ciepłego i

nauczyciele,
pedagog, psycholog

TERMIN
cały rok szkolny

kierownik świetlicy, cały rok szkolny
pedagog, psycholog,
wychowawcy

•

Podejmowanie
działań w celu
zwiększenia
zaangażowania
uczniów w zajęcia
wychowania
fizycznego

zgodnego z
normami
żywieniowymi
posiłku, dbanie o
odpowiedni
asortyment
sklepiku szkolnego
uatrakcyjnianie
zajęć wychowania
fizycznego, dbanie
o przyjazną i
bezpieczną
atmosferę podczas
tych lekcji

nauczyciele wych.
fiz., wychowawcy

cały rok szkolny

Program Profilaktyki zatwierdzony przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie
i przyjęty do realizacji w dniu 15 września 2015r

