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PROGRAM PROFILAKTYCZNY

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W KRZYŻOWICACH

ROK SZKOLNY 2016/2017

Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu .l4..ijro!.\~lk..2016r.



1. Szkolny program profilaktyczny na rok szkolny 201612017 jest integralną częścią szkolnego

programu profilaktyki na lata 2015/2016- 2017/2018 i ma za zadanie:

a) kształtowanie wartości ipodejmowania odpowiednich decyzji,

b) wspieranie w sytuacjach trudnych,

c) wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego,

d) budowanie poczucia własnej wartości,

e) kształcenie umiejętności komunikacji społecznej,

f) wzmacnianie więzi emocjonalnych w rodzinie,

g) wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem,

h) nauczenie umiejętności wyrażania uczuć oraz emocji,

i) dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr l w Krzyżowicach kieruje działania profilaktyczne do uczniów

w przedziale wiekowym 16-20 lat, działania polegają na promowaniu zdrowego stylu życia

oraz zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie

z wymogami życia. Celem działań profilaktycznych jest promowanie zdrowia, opóźnianie lub

eliminacja zażywania środków psychoaktywnych oraz zachęcanie do abstynencji jak również

poprawa szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa.

W sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych pedagog

i wychowawca odwołują się do specjalistycznej pomocy poprzez wskazanie, pomoc w organizacji

pierwszego kontaktu ze specjalistą, nawiązanie kontaktu z rodzicami, motywowanie do podjęcia

leczenia i terapii.

3. Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkoły: dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców

4. Nawiązanie współpracy między wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie wychowania.
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OBSZAR: PROFILAKTYKA PROBLEMOWA

OSOBY
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNE

• Spotkanie z ratownikiem Pedagodzy,

medycznym na temat - "Pierwsza Wychowawcy,

pomoc po zażyciu dopalaczy i Pracownicy Internatu

innych niedozwolonych substancji. Pedagog szkolny,

• W ramach działań związanych z przy współpracy

programem przeprowadzenie dla z dyrektorem.

nauczycieli i rodziców szkolenia na

temat rodzajów substancji

odurzających, szkodliwości

zażywania dopalaczy, sposobów

ich rozpoznawania oraz skutków

zażywania i sposobu ich

oddziaływania na układ nerwowy.
1. Przeciwdziałanie • Koncert Profilaktyczny z udziałem
narkomanii. grupy muzycznej propagującej życie Pedagodzy! Arkadiusz

w trzeźwości. SzmigieJ

• Współpraca z komenda Miejską Pedagodzy szkolni

Policji (Sekcja ds. przestępczości

narkotykowej)- działania

prewencyjne.

Przeprowadzenie ankiety" Klimat w klasie"
diagnozującej występowanie zachowań

Wychowawcy oraz
niepożądanych społecznie wśród

Pedagodzy szkolni
młodzieży, a także dostępności

(koniec listopada)
Inarkotyków na terenie PZS nr l w

Krzyżowicach. I
Kierowanie uczniów na programy I

I

I protllaktyki ;,clcktyvvn.ej 'N przypgdku I
I~-
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nawrotu nałogu lub uzyskania informacji o

nowych uczniach uzależnionych od

narkotyków.

• Projekcja filmu "Nikotynizm".

• Znaczenie asertywności w walce

z nałogiem- zajęcia na lekcjach

wychowawczych.

• Dyżury nauczycieli na terenie Pedagog,

szkoły. wychowawcy klas

3. Przeciwdziałanie • Poruszanie tematu palenia (nauczyciele wg grafiku

nikotynizmowi. papierosów na zebraniach dyżurów)

z rodzicami.

• Zorganizowanie zajęć

warsztatowych na temat

I"Propagowanie zdrowego stylu

życia i mody na niepalenie".

• Projekcje filmów profilaktycznych

oraz dyskusje na temat uzależnienia.

• Koncert profilaktyczny z udziałem

grupy muzycznej propagujący treści Pedagodzy szkolni,

4. Przeciwdziałanie życia w trzeźwości. wychowawcy klas

alkoholizmowi • W razie potrzeby skierowanie

uczniów na terapię do AA lub

ośrodków Karan.

J
I

• Rozmowy indywidualne wychowawców I
6. Przeciwdziałanie z rodzicami uczniów, w stosunku do Wychowawcy klas

przestępczości których istnieje podejrzenie, że w

nieletnich. środowi sku rodzinnym występuje

patologia.
I
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• Udzielanie pomocy rodzicom

mającym problemy wychowawcze Pedagog szkolny,

z dziećmi.

• Rozmowy z rodzicami na temat

odpowiedzialności za obecność Wychowawcy klas

w szkole i skutków wagarowania.

• Dyżury nauczycielskie na

przerwach (teren szkoły, budynki Nauczyciele

szkolne) mające zapobiegać (systematyczna praca)

zachowaniom agresywnym wśród

uczniów.
2. Przeciwdziałanie

• Monitori ngi terenu szkoły -
agresji

monitoring elektroniczny oraz Wszyscy pracownicy

obchody terenu. szkoły

• Trening zastępowania agresji ART.

dla potrzebujących uczniów. Pedagodzy szkolni

• Organizowanie spotkań

integracyjnych i informacyjnych.

• Tworzenie stref odpoczynku dla
. ,

UCAet\tOW

I • Zapewnienie higienicznych I
warunków pracy i odpoczynku

• Aktywny udział uczniów Dyrektor, Samorząd
7. Organizowanie form

W wycieczkach szkolnych, rajdach szkolny, wychowawcy
spędzania wolnego i imprezach szkolnych. klas,

czasu. • Aktywny udział uczniów w Nauczyciele

I konkursach, olimpiadach,

turniejach, zajęciach izawodach
Sportowych

• Wycieczki Uczniów na spektakle

• teatralne, wystawy, projekcje
filmów.L
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• Zachęcanie młodzieży do udziału

w działalności wolontariatu

szkolnego.

• Zorganizowanie spotkania

propagującego zdrowy styl życia,

wytrwałość i motywację do

pokonywania trudności - spotkanie

ze sportowcem.

Rada Rodziców Dyrektor

Opracował zespól w(kładzie: L Augustyniak, G. E. Manaj

~,ę,~ J.~~

DYREKTOR
U~CfJ~~,

mgr KatarzYnaCfryn
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