ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY
DLA GIMNAZJUM NR 3 W JAWORZNIE
Na rok szkolny 2016 / 2017
PROFILAKTYKA
Podstawa prawna
- Ustawa o systemie oświaty,
- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.,
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości z dnia 26 października 1982 r.,
- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, z dnia 24 kwietnia 1997 r.,
- Ustawa antynikotynowa z dnia 9 listopada 1995 r.,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2002 r. Zmieniające rozporządzenie
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr. 10 poz. 96),
- Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej
poszczególnych typach szkół(Dz. U. Nr. 51 poz. 458),
- Konstytucja art. 72.
Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed
wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia
wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania profilaktyczne prowadzą do
ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży, wzmocnienia czynników
chroniących przed zagrożeniami, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich,
budzenia aspiracji życiowych i przeciwdziałania bierności społecznej.
Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego
gimnazjum oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkoły. Adresatami działań są
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.
Realizacja programu przyniesie efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów,
przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie
z zagrożeniami w otaczającym świecie.
Program profilaktyki jest poddawany ewaluacji w czerwcu każdego roku szkolnego celem
oceny jego realizacji i wprowadzenia modyfikacji.
We wrześniu opracowany jest harmonogram działań profilaktycznych planowanych do
realizacji w danym roku szkolnym.
CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole - zapewnienie
bezpieczeństwa na terenie szkoły członkom społeczności szkolnej
2. Ochrona i promocja zdrowia oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej.
3. Przeciwdziałanie agresji i przemocy - aktywizacja społeczności szkolnej i jej
środowiska w zakresie reagowania na przejawy przemocy i przeciwstawiania się jej.
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
5. Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem - poprawa frekwencji uczniów.
Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Komendą
Miejską Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji

Kryzysowej, Placówką Leczenia Uzależnień od Alkoholu, pielęgniarką szkolną i innymi,
w zależności od potrzeb.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu profilaktyki są: dyrektor,
wicedyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, nauczyciele świetlicy,
nauczyciele biblioteki, doradca zawodowy, higienistka szkolna
ZADANIE
Zapewnienie warunków
bezpiecznego przebywania
ucznia w szkole
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SPOSOBY REALIZACJI
Przeprowadzanie pogadanek na lekcjach wychowawczych nt.
zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz
poszanowania mienia w szkole.
Prawa i obowiązki ucznia zgodnie z Konstytucją RP,
Konwencją Praw Dziecka
Przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz praw dziecka
zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi .
Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I Poznajmy się wzajemnie
Zorganizowanie spotkań dla uczniów z pracownikami KMP
na temat: „Odpowiedzialność karna nieletnich”’
Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi
pracę szkoły: Statutem, WSO, Programem Rozwoju Szkoły.
Uwrażliwianie uczniów na ważne wydarzenia w życiu
szkolnym .
Nauka asertywnego rozwiązywania problemów:
Nauka umiejętnej oceny własnych zachowań,
umiejętność okazywania uczuć i opanowywania emocji.
Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich:
Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania
Kształtowanie kultury języka
Promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia
Uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka
Uczenie się umiejętności rozwiązywania konfliktów bez
używania przemocy
Rozwijanie empatii
Poznawanie swoich mocnych stron
Rozpoznanie oraz wykazywanie zainteresowania losami i
sytuacją rodzinną ucznia
Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring wizyjny szkoły.
Aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli i
pracowników szkoły (punktualność, natychmiastowe
reagowanie na złe zachowania uczniów oraz zaśmiecanie)
Przypominanie w ciągu roku szkolnego uczniom i rodzicom
zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole poprzez
zebrania z rodzicami, dni otwarte szkoły, rozmowy
indywidualne, apele porządkowe
Wsparcie rodziców w procesie wychowywania dzieci, bieżące
informowanie rodziców o zachowaniu ich dzieci poprzez
rozmowy indywidualne, zeszyty informacyjne, rozmowy z
pedagogiem, kierowanie do placówek wspierających pracę
szkoły

24. Stosowanie przyjętych do realizacji w szkole procedur
postępowania w określonej sytuacji, przypominanie ich
podczas konferencji i zebrań z rodzicami

Działania szkoły
przeciwdziałające
zachowaniom agresywnym
i przemocy.

1. Bieżąca obserwacja zagrożenia środowiska szkolnego
agresją i przemocą.
2. Rozpoznawanie środowiska pozaszkolnego uczniów, którzy
zachowują się agresywnie
i. konsultacje z rodzicami, kuratorami
ii. ustalenie rodzaju i form pomocy, których oczekuje
uczeń i jego rodzina.
3. Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji
poprzez:
4. prowadzenie lekcji wychowawczych poruszających
problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia
sobie z nimi
5. organizowanie spotkań na temat agresji i przemocy z
pracownikami OIK
6. udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych
7. nauka świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji
8. zwrócenie uwagi na zagrożenia wypływające ze świata
wirtualnego – zajęcia n.t. ”Cyberprzemoc”
9. Współpraca z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i
innymi odpowiednimi instytucjami wspomagającymi rodziców i
uczniów zagrożonych niedostosowaniem.
10. Indywidualna pomoc rodzicom uczniów szczególnie
agresywnych.
11. Monitorowanie zachowania uczniów przejawiających
agresję.
12. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczo-edukacyjnym
podczas zebrań poprzez referaty.
13. Udział uczniów wszystkich klas I w zajęciach z
przedstawicielami KMP
14. Lekcje z wychowawcą dotyczące zapobiegania agresji
15. Reagowanie na przejawy przemocy i agresji - rozmowy
indywidualne z uczniami, rozmowy z rodzicami wskazywanie
odpowiednich metod wychowawczych, kierowanie do
psychologa, komisje wychowawcze
16. Zorganizowanie na terenie szkoły „Dnia tolerancji”
17. Obserwacja uczniów podczas przerw międzylekcyjnych
i reagowanie na każdy sygnał dotyczący przejawów agresji
i przemocy

Propagowanie zdrowego stylu 1. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu
życia i działań ekologicznych.
wolnego w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych.
Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych,
rajdów.
2. Udział w akcji „Trzymaj formę”
3. Lekcje z wychowawcą poświęcone dbałości o zdrowie,
stresowi i radzeniu sobie z nim, oraz higienie osobistej.
4. Organizowanie spotkań z higienistka szkolną na temat
zdrowia higieny osobistej i problemów związanych z okresem
dojrzewania
5. Poruszanie na lekcjach wychowawczych i przedmiotach
tematyki o konieczności ochrony środowiska i ekologii.
6. Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym:
„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” itp.
7. Zorganizowanie na terenie szkoły Światowego Dnia Zdrowia
8. Poruszanie w trakcie lekcji wychowawczych tematyki
związanej ze „Zdrowym i aktywnym trybem życia”
9. Omawianie tematyki ze zdrowym stylem życia podczas zajęć
wychowania do życia w rodzinie
10. Przygotowywanie gazetek w klasach promujących zdrowy styl
życia
11. Dbanie o higienę głosu i słuchu u uczniów podczas lekcji
muzyki
12. Wykorzystywanie przez nauczycieli pakietów edukacyjnych
"Lekcje przestrogi" ,”Smak życia czyli debata o dopalaczach”
„Stop dopalaczom”

Propagowanie wiedzy
o substancjach
uzależniających
i zagrożeniach związanych
z ich używaniem.

1. Przeprowadzenie cyklu lekcji dotyczących profilaktyki:
a) antynikotynowej
 zorganizowanie Światowego Dnia bez papierosa
 zajęcia prowadzone przez pracownika OIK w klasach I
„Zapalisz?- Nie dziękuję...Nie nie chcę...Nie nie potrzebuję...”
b) antynarkotykowej i innych substancji psychoaktywnych
 prowadzenie lekcji wychowawczych z wykorzystaniem filmów:
„STOP dopalaczom” „STOP narkotykom”
 zajęcia prowadzone przez pracownika OIK w klasach III
„Narkotyki na co mi to?”
 zajęcia prowadzone przez pracownika OIK w klasach I-II
„Dopalacze – nowe narkotyki” oraz
 zajęcia prowadzone przez pracownika OIK w klasach I ”Niech
moc będzie z Tobą! Pij dobrą energię i jedz zdrowo”
2. Podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień na
poszczególnych przedmiotach oraz lekcjach z wychowawcą
3. Konsultacje z rodzicami dotyczące problemu uzależnień gromadzenie i uzupełnienie biblioteczki dla rodziców
w materiały o tematyce uzależnień, w tym dane kontaktowe
instytucji wspomagających walkę z uzależnieniami

Pomoc uczniom zagrożonym 1. Konsekwentne stosowanie zasad WSO .
niedostosowaniem społecznym 2. Stosowanie się do zaleceń zawartych w opiniach i
orzeczeniach PPP
(wagary, oceny ndst., używki)
3. Systematyczna kontrola obecności uczniów wagarujących w
i pochodzących z rodzin
porozumieniu z rodzicami.
patologicznych.
4. Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania
szans edukacyjnych: organizowanie pomocy koleżeńskiej,
przydzielanie do zespołów wyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych
5. Pomoc uczniowi w znalezieniu miejsca w pozytywnej grupie,
stwarzanie możliwości należenia do konstruktywnych
organizacji i struktur - troska o rozwój zainteresowań
uczniów.
6. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi
wychowanie.
7. Wykazywanie zainteresowania losami oraz sytuacją rodzinną
ucznia
8. Organizowanie pomocy materialnej, w tym darmowych
posiłków dla uczniów potrzebujących.
Rozbudzanie aspiracji
życiowych i przeciwdziałanie
bierności społecznej.

1. Rozwijanie motywacji uczniów do nauki.
2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów z
uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów –
organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych,
zachęcanie do udziału w konkursach, czynne wspieranie
uczniów w przygotowaniach do konkursów oraz innych
działaniach na terenie szkoły i poza nią.
3. Prowadzenie zajęć mających na celu dokonywanie przez
uczniów świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, w tym
doradztwo zawodowe.

