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Wstęp:
Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. J.Hauke – Bosaka ,
rozumiejąc profilaktykę jako kompleksową interwencję kompensującą niedostatki wychowania i deficyty
dojrzałości, stawia sobie do realizacji następujące cele ogólne :
wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i
zdrowemu życiu.
ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka zaburzających prawidłowy rozwój i dezorganizujących
zdrowy styl życia.
inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących sprzyjających prawidłowemu rozwojowi
i zdrowemu życiu.

Cele szczegółowe:
stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania profilaktycznego na uczniów (rodzice,
nauczyciele, specjaliści),
wspieranie wychowania i nauczania wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenie dla rozwoju
młodzieży,
wspieranie wychowania i nauczania uczniów w ich uzdolnieniach i pasjach,
tworzenie warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup
rówieśniczych,
wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych,
uświadamianie uczniów, rodziców nauczycieli o konieczności działań profilaktycznych, które mają
wpływ na przyszłe decyzje życiowe młodych ludzi.

Szkolny Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym
Zestawem Programów Nauczania, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
Program jest przygotowany dla wszystkich uczniów szkoły i ich rodziców. Będzie realizowany
w ramach godzin wychowawczych, wychowania do życia w rodzinie i innych przedmiotów na których
mogą być realizowane założenia programowe oraz różnych form działalności pozalekcyjnej szkoły
zgodnych z tematyką programu.
Realizatorami programu są wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, pielęgniarka ,
katecheta , ksiądz oraz zapraszani specjaliści do spraw profilaktyki.

Program promuje kształcenie dojrzałej postawy ucznia wobec samego siebie jak i wobec
otaczającej go rzeczywistości. Został tak opracowany, aby zapobiegał zagrożeniom współczesnej
młodzieży i pomagał pracować nad problemami istniejących wśród naszych uczniów.
Program profilaktyki jest wynikiem przeprowadzonej w szkole diagnozy.

Na podstawie

obserwacji zachowań i problemów młodzieży na terenie szkoły oraz w sytuacjach pozalekcyjnych, analizy
problemów edukacyjnych i wychowawczych zgłaszanych do pedagoga szkolnego i wychowawców,
analizy problemów zgłaszanych przez rodziców ( konsultacje indywidualne, zebrania klasowe ) rozmów,
wywiadów, ankiet oraz analizy dokumentacji osobowej uczniów ustalono listę priorytetów w zakresie
działań profilaktycznych w pracy
z uczniami i rodzicami.

Program obejmuje cztery obszary oddziaływań:
I.

promocja zdrowia,

II.

profilaktyka uzależnień,

III.

doskonalenie komunikacji interpersonalnej,

IV.

przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży .

Sprawdzianem przydatności programu będzie jego ewaluacja. Wnioski z niej posłużą modyfikacji
i doskonaleniu programu pod względem konstrukcji, tematyki oraz form realizacji.

I OBSZAR – promocja zdrowia
Zadanie
1. Dbałość o zdrowie
i aktywność fizyczną
uczniów.

2. Dbałość o zdrowie
psychiczne uczniów,
kształtowanie poczucia
własnej wartości,
podkreślanie mocnych
stron.

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Udział uczniów w różnorodnych formach
zajęć rekreacyjnych i sportowych.
Wprowadzenie do treści lekcji biologii, chemii,
godzin wychowawczych tematyki zdrowego
odżywiania oraz jego wpływu na zdrowie
człowieka.
Zajęcia na temat zdrowia i choroby,
poszanowania, dbałości i troski o własne ciało.

Nauczyciele W-F,

Zajęcia na temat przyczyn stresu i jego
wpływu na organizm człowieka.
Włączenie się do ogólnopolskiej akcji „ Biała
wstążka” – stop przemocy w rodzinie.
Zajęcia na temat przemocy w rodzinie.
Prowadzenie Szkolnego Koła Charytatywnego
-organizowanie akcji charytatywnych na
terenie szkoły, włączanie się w akcje
ogólnopolskie.
Prowadzenie Szkolnego Koła Honorowych
Dawców Krwi „ Młoda krew”.
Kierowanie uczniów wymagających pomocy
specjalistycznej do odpowiednich placówek.
Indywidualne rozmowy z uczniami.
Zajęcia na temat radzenia sobie z trudnymi
emocjami w okresie wzrastania i problemów
z tym związanych.

pedagog szkolny,
wychowawcy klas,
specjaliści,
Pedagog szkolny
Nauczyciel WDŻ,
Opiekunowie koła

Udział uczniów w zajęciach WDŻ.

Nauczyciel WDŻ

Nauczyciele biologii,
chemii, wychowawcy
klas
Nauczyciele biologii,
chemii, WDŻ,
wychowawcy klas

Pedagog szkolny
Pedagog szkolny

Pedagog szkolny,
wychowawcy,
nauczyciele
Nauczyciel WDŻ,
wychowawcy klas,
Spotkania dla rodziców – wzbogacanie Specjaliści
wiedzy i umiejętności wychowawczych.
3. Dostarczanie wiedzy na
temat ludzkiej
płciowości, prokreacji.
4. Motywowanie uczniów
do dbałości o higienę
osobistą i dbałości o zęby
5. Wpływ środowiska na
zdrowie i życie człowieka.

Spotkania z pielęgniarką szkolną,
Pielęgniarka szkolna,
Zajęcia
na
godzinie
do
dyspozycji Specjaliści,
wychowawcy klasy/ spotkanie ze specjalistą.
Wychowawcy klas,
specjaliści
Nauczyciele geografii,
Udział w akcjach pro-ekologicznych.
biologii, wychowawcy
klas

II OBSZAR – profilaktyka uzależnień
Zadanie
1. Informowanie
o społecznych
i zdrowotnych skutkach
uzależnień od środków
psychoaktywnych

2. Wyrabiane właściwych
nawyków dotyczących
spędzania czasu
wolnego

3. Ukazywanie
perspektywy zdrowego
życia i dróg do
osobistych satysfakcji
bez stosowania używek
4. Tworzenie
bezpiecznego, wolnego
od uzależnień
środowiska szkolnego.

5. Rozwijanie odporności
na sytuacje trudne.
6. Edukacja młodzieży
w zakresie uzależnień
behawioralnych
(Internet, gry
komputerowe, telefon
komórkowy itp.)
7. Rozpoznawanie
uczniów zagrożonych
uzależnieniem od
komputera lub już
uzależnionych.

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Wprowadzenie do treści lekcji biologii, chemii,
godzin wychowawczych, WDŻ tematyki
uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Spotkania ze specjalistami od uzależnień na
temat skutków uzależnień i sposobów ich
zapobiegania.
Włączanie uczniów i rodziców w akcje lokalne
o charakterze profilaktycznym.
Wskazywanie alternatywnych sposobów
spędzania
czasu
wolnego,
rozwój
zainteresowań, pasji, hobby.
Prowadzenie kół zainteresowań.
Organizowanie wycieczek, rajdów, zawodów
sportowych, wyjść do kina, teatru , muzeów i
innych instytucji kultury.
Podejmowanie działań służących
Eliminowaniu z obyczajowości młodzieży
alkoholu, nikotyny i innych środków
psychoaktywnych.
Udzielanie wsparcia w sytuacjach
kryzysowych i konfliktowych.
Egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu ,
palenia papierosów i innych używek na
terenie szkoły i podczas wycieczek szkolnych.
Rozpoznanie uczniów z grup ryzyka w klasie,
szkole i indywidualna praca z nimi.
Prowadzenie „ Banku Informacji”
zawierającego informacje o instytucjach, do
których można się zwrócić o pomoc.
Indywidualna praca z uczniem.

Wprowadzenie tematyki
do
z przedmiotów informatycznych.

Nauczyciele biologii,
chemii, wychowawcy
klas, nauczyciel WDŻ
Pedagog szkolny,
wychowawcy
Pedagog szkolny
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny,
specjaliści

Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny
Pedagog szkolny

Pedagog szkolny,
Wychowawca,
nauczyciel
Nauczyciele
lekcji przedmiotów
informatycznych,
teleinformatycznych

Nauczyciele,
Obserwacja uczniów, rozmowy, wymiana
wychowawcy,
informacji.
pedagog szkolny
Kierowanie do specjalistów uzależnień.

III OBSZAR – doskonalenie komunikacji

interpersonalnej
Zadanie
1. Ułatwianie uczniom klas
pierwszych adaptacji
w nowych warunkach
szkolnych
2. Rozwijanie
umiejętności
w zakresie komunikacji
interpersonalnej

3. Eliminowanie
wulgaryzmów z języka
młodzieży

4. Szerzenie, utrwalanie
zasad kultury osobistej,
savoir-vivre, bon ton,
dobrego obyczaju.

Sposoby realizacji
Zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla
uczniów klas 1.
Indywidualna pomoc uczniom potrzebującym
wsparcia
Wprowadzenie do treści lekcji
z przedsiębiorczości tematyki komunikacji,
asertywności, technik rozwiązywania
konfliktów, technik negocjacyjnych.
Zajęcia na temat komunikacji
interpersonalnej, asertywności.

Odpowiedzialni
Opiekun Samorządu
Szkolnego,
wychowawcy klas,
pedagog szkolny
Nauczyciel
przedsiębiorczości

Specjaliści
Nauczyciele,
wychowawcy klas,
Zajęcia kształtujące postawę szacunku w
Nauczyciel WDŻ,
stosunku do ludzi w podeszłym wieku.
wychowawcy
Indywidualne rozmowy z uczniami.
pedagog szkolny
Spotkania, rozmowy na temat kultury języka.
Nauczyciele języka
Indywidualne rozmowy z uczniami.
polskiego,
Egzekwowanie zakazu używania
Wychowawcy,
wulgaryzmów na terenie szkoły i wokół szkoły. pedagog szkolny,
specjaliści
Włączenie tematyki do planów pracy
Wychowawcy klas,
wychowawców klas ( schludny wygląd
nauczyciele
zewnętrzny, kultura spożywania posiłków,
zasady witania się, zasady zachowania się w
towarzystwie)
Indywidualne kontakty z uczniami

IV OBSZAR – przeciwdziałanie negatywnym

zachowaniom młodzieży
Zadanie
1. Rozwijanie u uczniów
umiejętności radzenia
sobie z własną złością.
2. Kształtowanie
umiejętności radzenia
sobie z trudnymi
emocjami podczas
kontaktów z innymi
ludźmi
3. Informowanie
o konsekwencjach
płynących
z nieprzestrzegania
zapisów Statutu
Szkolnego i prawa.
4. Informowanie
o zjawisku
cyberprzemocy,
konsekwencjach
prawnych i jak się przed
nią bronić.
5. Kontrola uczęszczania
uczniów na zajęcia
lekcyjne.

6. Stosowanie systemu
nagród i kar.
7. Rozpoznawanie
negatywnych zachowań
uczniów i otoczenie ich
opieką i pomocą.
8. Praca z rodzicami ucznia
przejawiającego
zachowania
dysfunkcyjne.
9. Pomoc rodzinom
dysfunkcyjnym
i niewydolnym
wychowawczo.

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Zajęcia na temat radzenia sobie z własną
złością.

Pedagog szkolny,
specjaliści

Indywidualne poradnictwo i pomoc
psychologiczno – pedagogiczna.
Kierowanie uczniów do psychologa.

Wychowawca,
pedagog

Zapoznanie uczniów z zapisami Statutu
Szkolnego.
Spotkanie z przedstawicielem prawa na temat
konsekwencji wynikających z
nieprzestrzegania prawa

Wychowawcy klas

Wprowadzenie do treści przedmiotów
informatycznych treści dotyczących
cyberprzemocy .

Nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

Rozmowy z uczniami mające na celu
motywowanie do systematycznego
uczęszczania do szkoły oraz badanie przyczyn
absencji,
Rozmowy z rodzicami uczniów z niską
frekwencją, badanie przyczyn absencji.
Przestrzeganie procedur
kontroli frekwencji.

Nauczyciele
przedmiotów,
Wychowawcy,
pedagog szkolny
Wychowawcy,
pedagog szkolny
Wychowawcy,
pedagog szkolny

Pedagog szkolny,
specjalista

Stosowanie Punktowego System
Motywacyjnego
Obserwacja uczniów w codziennych
sytuacjach szkolnych,
Rozmowy indywidualne z uczniami.
Kierowanie do specjalistów.

Nauczyciele,
Wychowawcy,
pedagog szkolny

Indywidualne spotkania z rodzicem.
Kierowanie do placówek służących fachową
pomocą

Wychowawca klasy,
Pedagog szkolny,
Specjaliści

Spotkania, rozmowy mające na celu
rozpocznie sytuacji rodzinnej i opracowanie
strategii pomocy w ramach możliwości szkoły.
Kierowanie do placówek służących fachową
pomocą.

Pedagog szkolny

Zadanie
10. Informowanie
o instytucjach,
miejscach pomocy dla
rodziców.

Sposoby realizacji
Prowadzenie „ Banku Informacji”
zawierającego informacje o instytucjach,
miejscach do których można się zwrócić
o pomoc.
Rozmowy indywidualne.

Odpowiedzialni
Pedagog szkolny

Opracowanie : Dorota Kosmala (Pedagog szkolny)

