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SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
Program Szkolnej Profilaktyki opracowany zosta w oparciu o dokonan diagnoz sytuacji
dydaktyczno - wychowawczej w szkole. Badania prowadzone s ka dego roku, a wynikaj ce z nich
wnioski s uwzgl dniane w pracy wychowawczej i profilaktycznej szko y. Do opracowania niniejszego
programu wykorzystane zosta y m.in. analizy dotycz ce poczucia bezpiecze stwa uczniów,
respektowania prze nich norm spo ecznych oraz analiza bada ankietowych dotycz cych zagro enia
rodkami uzale niaj cymi. Badania te zosta y przeprowadzone w roku 2016 ( luty – kwiecie ). Ponadto
wykorzystane zosta y analizy dokonywane na posiedzeniach rady pedagogicznej, obserwacje zachowa
uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych oraz wiedza na temat sytuacji rodzinnej
i rodowiskowej. Wszystkie te dzia ania mia y na celu okre lenie poziomu bezpiecze stwa w szkole oraz
czynników ryzyka i rodków zapobiegawczych.
W opracowaniu program uwzgl dniono równie wnioski z oceny realizacji programu profilaktyki
i programu wychowawczego w roku 2015 / 2016, sprawozdanie z dzia
zwi zanych
z bezpiecze stwem szko y, wnioski z pracy Zespo u Wychowawczego, wpisy do dzienników szkolnych
dotycz ce kontaktów z rodzicami.
Analiza wyników bada .
Na podstawie wniosków z przeprowadzonej diagnozy rozpoznano i nazwano niepokoj ce
zachowania i objawy w dwóch obszarach:
1. Niepo dane zachowania w rodowisku uczniowskim:
a) agresja werbalna
b) po rednie formy przemocy ( poni anie, odrzucanie, izolowanie )
c)
ywanie nikotyny i alkoholu
d) cyberprzemoc
e) kontakty z narkotykami
2. Naruszania dyscypliny szkolnej
a) absencja szkolna, wagary, spó nienia,
b) amanie zasad kultury
1.
2.
3.
4.
5.

Zdiagnozowane problemy wyst puj ce w szkole.
amanie obowi zuj cych w szkole zasad zachowania si i wspó dzia ania w grupie.
Palenie tytoniu (e-papierosy).
Niska wiadomo prozdrowotna uczniów (niew ciwe od ywianie, wiedza dot. wp ywu rodków
psychoaktywnych na zdrowie cz owieka)
Naruszanie zasad wspó ycia w grupie – agresja s owna, brak akceptacji.
Negatywny wp yw komputeryzacji i cyfryzacji ycia na zachowanie w szkole i wype nianie
obowi zków szkolnych.

Czynniki chroni ce
Siln wi z rodzicami
Aspiracje oraz sprecyzowane plany edukacyjne
Zainteresowania i pasje
Regularna aktywno fizyczna
Zaanga owanie w ycie religijne
Przynale no do formalnych grup spo ecznych
Podejmowanie dzia prospo ecznych (akcje
charytatywne, wolontariat )

Czynniki ryzyka
Niezadawalaj ca lub bardzo z a wi z rodzicami
Brak zainteresowania nauk , brak wewn trznej
motywacji do nauki
Utrzymywanie kontaktów z grupami rówie niczymi
w których norma jest spo ywanie alkoholu i / lub
innych rodków psychoaktywnych
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1.

2.

Celem g ównym Programu Profilaktyki Szkolnej jest wspó udzia szko y w wychowaniu oraz
wspieranie w samowychowaniu dojrza ych, odpowiedzialnych, zdrowych i szcz liwych ludzi.
a)
Cele ogólne Programu to:
promocja zdrowego stylu ycia
wzmacnianie poczucia w asnej warto ci uczniów
uczenie podejmowania wiadomych decyzji w sytuacjach kontaktu ze rodkami
uzale niaj cymi
podnoszenie jako ci wzajemnych kontaktów interpersonalnych uczniów
umiej tno odnalezienia swojego miejsca w spo ecze stwie konsumpcyjnym
Diagnoza problemów wyst puj cych w szkole
a)
Do zdefiniowania problemów wyst puj cych w szkole wykorzystano:
wyniki bada ankietowych oraz ewaluacyjnych prowadzonych w szkole
analiz wszelkich niepokoj cych objawów w zakresie naruszania dyscypliny
szkolnej i patologii w rodowisku uczniowskim w ostatnich dwóch latach
analiz wszelkich innych dostrzeganych zachowa i zjawisk wyst puj cych w
rodowisku uczniowskim
b)
Problemy wyst puj ce w szkole oraz wynikaj ce z nich cele szczegó owe do realizacji:
Alkohol jako naturalny element sp dzania czasu wolnego
Cele do realizacji:
wzbudzanie wiadomo ci m odzie y dotycz cej wp ywu kultury masowej na
ich postawy i codzienne wybory ( m.in. piwo jako nieodzowny element
spotka towarzyskich )
promowanie postaw abstynenckich
pedagogizacja rodziców
Liberalny stosunek do narkotyków, przekonanie o ich nieszkodliwo ci i wynikaj cy
st d wzrost liczby uczniów si gaj cych po narkotyki
Cele do realizacji:
przekazywanie wiedzy dotycz cej wp ywu narkotyków na organizm oraz
mechanizmów uzale nie
obalanie mitów dotycz cych nieszkodliwo ci narkotyków, w szczególno ci
marihuany
wzbudzanie ch ci i potrzeby do zachowania ca kowitej abstynencji od
wszelkich narkotyków
informowanie rodziców o istniej cych zagro eniach oraz udzielanie im
wsparcia i pomocy w sytuacji zaistnienia problemu
Nieumiej tno radzenia sobie ze stresem i problemy emocjonalne m odzie y
Cele do realizacji:
wzmacnianie poczucia warto ci uczniów i jej poczucia sprawstwa w ró nych
sytuacjach yciowych
uczenie umiej tno ci radzenia sobie z ró nymi sytuacjami trudnymi
uczenie umiej tno ci realnej oceny sytuacji stresowych i adekwatnego na
nie reagowania
budowanie poczucia bezpiecze stwa w szkole oraz atmosfery sprzyjaj cej
wzajemnej otwarto ci i ch ci poszukiwania wsparcia w rodowisku szkolnym
Kultura osobista uczniów w relacjach z rówie nikami i doros ymi
Cele do realizacji:
uczenie zasad w ciwej komunikacji
uczenie umiej tno ci zachowa asertywnych
wzbudzanie potrzeby dba ci o kultur wys awiania si
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Niska dba
o zdrowy tryb ycia – papierosy, z e nawyki ywieniowe,
niedostateczna ilo czasu po wi canego na ruch i sport
Cele do realizacji:
promowanie niepalenia
obalanie mitów dotycz cych palenia („wszyscy pal ”)
przekazywanie wiedzy o w ciwych zwyczajach ywieniowych i zach canie
do ich stosowania
wsparcie merytoryczne dla uczniów pragn cych zredukowa wag cia a
przekazywanie wiedzy o zdrowym odchudzaniu si
promowanie aktywno ci fizycznej
przekazywanie wiedzy o rozs dnym korzystaniu z Internetu, gier
komputerowych, telewizji oraz uczenie wiadomych postaw w tym zakresie
Sposoby realizacji celów:
Dzia ania edukacyjne, których celem jest pomoc w rozwijaniu wa nych
umiej tno ci psychologicznych i spo ecznych ( umiej tno nawi zywania
kontaktów z lud mi, radzenie sobie ze stresem, rozwi zywanie konfliktów,
opieranie si naciskom otoczenia itp.). Ludzie, nawet dysponuj c odpowiednia
wiedz , podejmuj zachowania ryzykowne z braku umiej tno ci radzenia sobie w
yciu spo ecznym, co powoduje frustracj , uniemo liwia odnoszenie sukcesów,
os abia wiar w siebie i obni a samoocen . Dzia ania edukacyjne maj na celu
rozwój umiej tno ci intra- i interpersonalnych, które u atwi yby radzenie sobie w
yciu bez uciekania si do zachowa ryzykownych.
Program alternatyw, którego celem jest pomoc w zaspokojeniu wa nych potrzeb (
sukcesu, przynale no ci, rozwoju w asnych zainteresowa ) oraz osi ganie
satysfakcji yciowej poprzez anga owanie si w dzia alno sportow , artystyczna,
spo eczn i in. Wielu ludzi nie ma mo liwo ci zrealizowania swoich zainteresowa i
potrzeb aktywno ci – a przez to podniesienia swojej samooceny i wiary w siebie,
dlatego te nale y umo liwi im uczestnictwo w ró nych formach aktywno ci
pozalekcyjnej, dzi ki którym mogliby realizowa swoje zainteresowania i budowa
pozytywn samoocen .
Dzia ania interwencyjne, których celem jest pomoc osobom maj cym trudno ci w
identyfikowaniu i rozwi zywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach
kryzysowych.
Dzia ania diagnostyczno – informacyjne, maj ce na celu dostarczenie rzetelnych i
adekwatnych informacji o zagro eniach istniej cych w rodowisku i mo liwo ciach
zabezpieczenia si przed nimi.

3.

Sta e dzia ania (odbywane ka dego roku) w ramach programu profilaktyki szkolnej
dzia anie

dzia ania
edukacyjne

program
alternatyw

osoba odpowiedzialna

Realizacja zagadnie zgodnych z SzPP na lekcjach biologii, Wd wr,
nauczyciele danych przedmiotów
przedsi biorczo ci, religii, j zyka polskiego
Prowadzenie lekcji wychowawczych na tematy uwzgl dniaj ce za enie
wychowawcy
SzPP
Prowadzenie zaj edukacyjnych nt. nikotynizmu, problemów
piel gniarka szkolna
narkotykowych oraz alkoholowych
Prowadzenie zaj warsztatowych dla uczniów klas III nt. stresu
pedagog
Prowadzenie zaj integracyjnych dla uczniów klas I oraz – w zale no ci od
pedagog
potrzeb – w klasach starszych
Zaj cia dla klas I dotycz ce bezpiecze stwa w ruchu drogowym
Wychowawcy
Dba
o mo liwie szerok i urozmaicon ofert zaj pozalekcyjnych
organizowanych w szkole;
wszyscy nauczyciele; dyrekcja
upowszechnianie w rodowisku szkolnym informacji o prowadzonych
zaj ciach
Organizowanie wyjazdów do teatru, muzeów, na wystawy
wg. rocznego planu pracy
Wspieranie uczniów w ich dzia alno ci wolontaryjnej, propagowanie idei pedagog;
wolontariatu, pomoc w znajdowaniu miejsc pracy
opiekun SU
Propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw uczniowskich dotycz cych
dzia alno ci charytatywnej ( Szlachetna Paczka, WO P oraz akcje
Opiekun Su
odpowiadaj ce bie cym potrzebom )
Anga owanie uczniów w aktywny udzia w organizacj Powiatowych Igrzysk
wg. rocznego planu pracy
Osób Niepe nosprawnych
Informowanie o wa nych wydarzeniach kulturalnych i zaj ciach
pozalekcyjnych organizowanych w rodowisku – prowadzenie tablicy
bibliotekarz
informacyjnej

termin realizacji
zgodnie z rozk adem materia u
ca y rok, zgodnie
z harmonogramem
zgodnie z harmonogramem
I semestr ka dego roku
IX ka dego roku oraz pó niej w
miar potrzeb
IX ka dego roku
ca y rok
ca y rok
ca y rok
Ca y rok
V – VI
ka dego roku
na bie co

dzia anie
Spotkania indywidualne pedagoga z zainteresowanymi uczniami i
rodzicami
Spotkania indywidualne psychologa z zainteresowanymi uczniami i
rodzicami
Konsultacje indywidualne z piel gniark szkoln
dzia ania
interwencyjne

dzia ania
diagnostyczno informacyjne

Pozyskiwanie informacji o instytucjach wiadcz cych poradnictwo i pomoc
terapeutyczn dla m odzie y i rodzin
Poszukiwanie wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych w
instytucjach pomocowych ( PPP, MOPS, PCPR, GCPU i inne w miar
potrzeby )
Przestrzeganie procedur dotycz cych zachowania w sytuacjach
problemowych (ucze pod wp ywem alkoholu, narkotyków, itp.)
Analizowanie opinii spo eczno ci szkolnej nt. mocnych i s abych stron
szko y

osoba odpowiedzialna
pedagog
pedagog
piel gniarka

termin realizacji
codziennie, w zale no ci
od potrzeb
raz w tygodniu, zgodnie
z harmonogramem
codziennie, w zale no ci od
potrzeb

pedagog

na bie co

pedagog, wychowawcy

w zale no ci od potrzeb

ca a Rada Pedagogiczna

ca y rok

zespó ZJPSz

co dwa lata

dyrektor
Diagnozowanie ró nych obszarów sytuacji wychowawczej szko y oraz
przekazywanie Radzie Pedagogicznej, uczniom oraz rodzicom informacji nt. wychowawcy
pedagog
tej sytuacji i istniej cych zagro
oraz o planowanych i wprowadzanych
zespó ZJPSz
dzia aniach zaradczych

zawsze w razie pojawienia si
istotnych informacji
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Procedury post powania w sytuacjach kryzysowych
1.
Dyrektor szko y zawiadamia policj w przypadku uzyskania informacji o:
a)
pope nieniu przez ucznia, który uko czy 17 lat, przest pstwa ciganego z urz du
lub jego udzia u w dzia alno ci grup przest pczych, dyrektor szko y zawiadamia
o tym fakcie policj
b)
uzyskania informacji, e nieletni uprawia nierz d,
c)
uzyskania informacji o nieletnim b
cym pod wp ywem alkoholu,
d)
uzyskania informacji, e ucze narkotyzuje si , albo podejrzenia, e jest pod
wp ywem rodków odurzaj cych lub posiada narkotyk,
e)
wszystkich innych sytuacjach zagra aj cych yciu lub zdrowiu pracowników szko y
i pozostaj cych pod jego opiek uczniów.
2.
W przypadku pozyskania informacji, e ucze , który nie uko czy 18 lat, u ywa alkoholu
lub innych rodków w celu wprowadzenia si w stan odurzenia, uprawia nierz d, b
przejawia inne zachowania wiadcz ce o demoralizacji przewiduje si nast puj ce
dzia ania:
a)
Osoba b ca w posiadania informacji informuje o tym dyrektora szko y, który
podejmuje decyzje co do dalszych dzia .
b)
Dyrektor szko y konsultuje problem z pedagogiem szkolnym i/lub wychowawc
klasy oraz podejmuje dalsze czynno ci lub zleca ich wykonanie innym osobom.
c)
Wychowawca lub inna osoba której dyrektor powierzy to zadanie wzywa do szko y
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskan informacj .
d)
Dyrektor szko y lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza rozmow
z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecno ci. W przypadku potwierdzenia
informacji zobowi zuje ucznia do zaniechania negatywnego post powania,
rodziców za bezwzgl dnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji profilaktycznej mo e zaproponowa rodzicom skierowanie dziecka
do specjalistycznej placówki i udzia dziecka w programie terapeutycznym.
e)
Je eli rodzice odmawiaj wspó pracy lub nie stawiaj si do szko y, a nadal
z wiarygodnych róde nap ywaj informacje o przejawach demoralizacji ich
dziecka, dyrektor szko y pisemnie powiadamia o zaistnia ej sytuacji s d rodzinny
lub policj .
f)
Podobnie w sytuacji, gdy szko a wykorzysta wszystkie dost pne jej rodki
oddzia ywa wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrze enie ucznia,
spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatów, dyrektor szko y powiadamia s d rodzinny lub policj .
Dalszy tok post powania le y w kompetencji tych instytucji.
g)
Do momentu, gdy nieletni pozostaje uczniem danej szko y, jest ona zobowi zana
do podejmowania odpowiednich
dzia profilaktycznych i wychowawczych,
karnych zgodnie z zapisami statutu szko y
wobec uczniów wykazuj cych objawy niedostosowania spo ecznego równie
dzia interwencyjnych
3.
W przypadku, podejrzenia, e na terenie szko y znajduje si ucze b cy pod wp ywem
alkoholu lub narkotyków, podejmuje si nast puj ce dzia ania:
a)
Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze wzgl dów bezpiecze stwa
nie pozostawia go samego lecz stwarza warunki, w których nie b dzie zagro one
jego ycie ani zdrowie,
b)
Informuje o fakcie dyrektora szko y, który podejmuje dalsze dzia ania lub zleca
ich wykonanie innym osobom,
c)
Dyrektor lub osoba przez niego upowa niona niezw ocznie wzywa policj i lekarza
w celu stwierdzenia stanu trze wo ci lub odurzenia oraz rodziców ucznia.
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Je li rodzice odmówi odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole,
czy przewiezieniu do placówki s by zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji
funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia
ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szko y.
W przypadku, gdy na terenie szko y znaleziona zostanie substancj przypominaj
wygl dem narkotyk podejmuje si nast puj ce czynno ci:
a)
Zachowuj c rodki ostro no ci zabezpiecza si substancj przed dost pem do niej
osób niepowo anych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
próbuje (o ile to jest mo liwe w zakresie dzia
pedagogicznych) ustali , do kogo
znaleziona substancja nale y. Zabezpieczaj c rodek przypominaj cy wygl dem
narkotyk, nauczycielowi nie wolno substancji wyci ga z opakowania,
przesypywa , przelewa , w cha , sprawdza smak, dotyka , itp. Substancj nale y
umie ci w pomieszczeniu niedost pnym dla innych osób, nie pozostawiaj c jej
bez dozoru - nawet w pomieszczeniu zamkni tym.
b)
O fakcie powiadamia si dyrektora szko y, który podejmuje dalsze dzia ania
lub zleca ich wykonanie innym osobom.
c)
Dyrektor szko y o fakcie powiadamia policj , a po jej przyje dzie niezw ocznie
przekazuje zabezpieczon substancj i przekazuje informacje dotycz ce szczegó ów
zdarzenia.
d)
Najbli sz jednostk Policji nale y powiadomi niezw ocznie a zabezpieczon
substancj przekaza przyby ym Policjantom. Nie wolno ujawnionego rodka
samemu dostarcza do komisariatu lub komendy Policji.
d)

4.

5.

6.

W przypadku, istnieje podejrzenie, e ucze posiada przy sobie substancj
przypominaj
narkotyki
a)
Osoba która posiada takie podejrzenie, w obecno ci innej osoby ma prawo da ,
aby ucze przekaza mu t substancj , pokaza zawarto
torby szkolnej
oraz kieszeni (we w asnej odzie y), ewentualnie innych przedmiotów budz cych
podejrzenie co do ich zwi zku z poszukiwan substancj . Nauczyciel nie ma prawa
samodzielnie wykona czynno ci przeszukania odzie y, ani teczki ucznia.
b)
O fakcie powiadamia si dyrektora szko y, który podejmuje dalsze dzia ania
lub zleca ich wykonanie innym osobom.
c)
Do czasu przyjazdu policji ucze jest odizolowany i pozostaje pod sta obserwacj
osoby drugiej. Nale y zwróci uwag , aby ucze nie ukry lub nie przekaza innej
osobie albo te po kn lub nie wyrzuci posiadanej substancji narkotycznej.
d)
Je eli ucze wyda substancj dobrowolnie, osoba sprawuj ca nad nim bezpo redni
nadzór podczas trwaj cych czynno ci, zobowi zana jest bezzw ocznie
zabezpieczy i przekaza dyrektorowi szko y lub innej osobie przez niego
wyznaczonej do prowadzenia czynno ci. Nale y przy tej okazji ustali , w jaki
sposób i od kogo, ucze naby substancj . Ca e zdarzenie nale y dokumentowa ,
sporz dzaj c mo liwie dok adn notatk z ustale wraz ze swoimi spostrze eniami
dotycz cymi zachowania ucznia.
Post powanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przest pstwa
a)
Niezw oczne powiadomienie dyrektora szko y.
b)
Ustalenie okoliczno ci czynu i ewentualnych wiadków zdarzenia.
c)
Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szko y) dyrektorowi
szko y, lub pedagogowi szkolnemu pod opiek .
d)
Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.
e)
Niezw oczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest powa na (rozbój,
uszkodzenie cia a, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szko y i jego to samo
nie jest nikomu znana.
f)
W przypadku pope nienia na terenie szko y jakiegokolwiek czynu karalnego albo
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przest pstwa lub wykroczenia dyrektor szko y jest zobowi zany do niezw ocznego
powiadomienia najbli szej jednostki policji.
g)
Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przest pstwa, lub przedmiotów
pochodz cych z przest pstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju
na terenie szko y u ywa no a i uciekaj c porzuca go lub porzuca jaki przedmiot
pochodz cy z kradzie y).
h)
Przez zabezpieczenie ladów i dowodów przest pstwa nale y rozumie takie
dzia anie, które nie spowoduje zatarcia lub utraty pozostawionych przez sprawc
ladów, np. poprzez naniesienie w asnych ladów linii papilarnych, ladów obuwia
itp. ladów nie wolno: dotyka , zmienia ich po enia, dopuszcza do nich osób
postronnych. Odst pstwem od takiego post powania s sytuacje, kiedy zachodzi
konieczno ratowania ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.
Post powanie nauczyciela wobec ucznia, który sta si ofiar czynu karalnego
a)
Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej) b
zapewnienia jej udzielenia
poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara dozna a obra .
b)
Niezw oczne powiadomienie dyrektora szko y.
c)
Powiadomienie rodziców ucznia.
d)
Niezw oczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczno
profesjonalnego zabezpieczenia ladów przest pstwa, ustalenia okoliczno ci
i ewentualnych wiadków zdarzenia.
W przypadku znalezienia na terenie szko y broni, materia ów wybuchowych, innych
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów
a)
Nale y zapewni bezpiecze stwo przebywaj cym na terenie szko y osobom
(w przypadku zagro enia dyrektor szko y podejmuje decyzj o ewakuacji ludzi
i mienia).
b)
Uniemo liwi dost p osób postronnych do tych przedmiotów i wezwa policj tel. 997 lub 112.
c)
Poinformowa si y policyjne o rozk adzie pomieszcze w obiekcie i co powinno
znajdowa si w poszczególnych, konkretnych miejscach.
d)
Wyznaczy pracownika, który b dzie "przewodnikiem" si policyjnych.
e)
Pod adnym pozorem nie dotyka i nie przemieszcza podejrzanych,
niebezpiecznych przedmiotów lub adunków.
f)
Nale y zachowa spokój i opanowanie, aby nie dopu ci do paniki.
W przypadku uzyskania informacji o pod eniu adunku wybuchowego.
a)
Wskazówki do prowadzenia rozmów ze zg aszaj cym o pod eniu "bomby":
Po us yszeniu s ów "Pod
em adunek wybuchowy - bomb " nie nale y
wpada w panik .
Po przyj ciu zg oszenia nie odk ada s uchawki.
Nale y natychmiast powiadomi dyrektora szko y.
Podczas rozmowy zachowa spokój i stara si uzyska od zg aszaj cego jak
najwi ksz ilo informacji.
Tak prowadzi rozmow , aby stworzy mo liwo
zidentyfikowania
(chocia by w przybli eniu) sprawcy zamachu.
Nale y oceni : czas przyj cia ostrze enia, p
dzwoni cego, akcent, stan
pod wp ywem alkoholu lub rodków odurzaj cych, t o rozmowy, odg osy
w tle, i inne d wi ki lub cechy umo liwiaj ce identyfikacj osoby lub miejsca
z którego wykonywa a telefon itp.
b)
Nale y d
do uzyskania odpowiedzi na nast puj ce pytania
Czy Pan/Pani pod
/a bomb ?
Kiedy bomba wybuchnie?
Gdzie jest w tej chwili bomba?
Jak bomba wygl da?
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Jakiego typu jest ta bomba?
Co spowoduje wybuch bomby
W którym miejscu bomba jest umieszczona?
Dlaczego Pan/Pani pod
/a bomb ?
Sk d Pan/Pani telefonuje?
Gdzie Pan/Pani si w tej chwili znajduje?
Jak si Pan/Pani nazywa?
c)
Pod adnym pozorem nie nale y rozpowszechnia samowolnie informacji
o otrzymanym zg oszeniu o pod eniu bomby, mo e to spowodowa panik
ród personelu oraz osób postronnych, utrudni dzia ania Policji oraz ewentualn
ewakuacj . Osoba przyjmuj ca zg oszenie staje si wiadkiem zdarzenia i b dzie na
okoliczno przes uchiwana przez Policj .
W przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty.
a)
Nie wolno opró nia zawarto ci wszelkich podejrzanych przesy ek, nie przenosi
paczki lub koperty.
b)
Nie wolno wdycha oparów, dotyka , sprawdza smak, przypatrywa si z bliska.
c)
Umie ci w jednym, a nast pnie w drugim plastikowym worku, szczelnie
je zamykaj c (zawi za , zaklei ta
, powiadomi policj lub pa stwow stra
po arn .
d)
Cechy charakterystyczne dla niebezpiecznych przesy ek:
odr czny lub nieczytelny adres
nieprofesjonalnie napisany adres
otwory w kopercie
twarda koperta
nierównomierne roz enie wagi
zastrze enia (poufne, do r k w asnych itp.)
wewn trzna koperta
podejrzane opakowanie
wystaj ce druty lub foli
intensywny lub specyficzny (nietypowy) zapach
zawy ona op ata
dy ortograficzne
uste plamy, zaolejenia, przebarwienia
zbyt staranne zapakowanie
emitowane d wi ki
brak adresu nadawcy brak jakichkolwiek znaków, kto mo e by nadawc
Procedura post powania w przypadku powzi cia informacji o istnieniu przemocy
w rodzinie
a)
Osoba, która zasi gn a informacj o istnieniu przemocy zg asza ten fakt
dyrektorowi szko y
b)
Dyrektor szko y zleca pedagogowi szkolnemu i wychowawcy wyja nienie sprawy
i w razie potwierdzenia si informacji wszcz cie procedury za enia „Niebieskiej
Karty”
c)
Je eli przemocy do wiadcza ucze a domniemanym sprawc jest jego jedyny
opiekun, wówczas pedagog w porozumieniu z uczniem wype nia „Niebiesk kart ”
i przesy a j do o rodka opieki spo ecznej w ciwego z uwagi na miejsce
zamieszkania ucznia oraz informuje ucznia o procedurach wi cych si
z za eniem karty
d)
Je eli przemocy w rodzinie do wiadcza ucze a domniemanym sprawc jest osoba
z nim zamieszkuj ca, nie b ca jego bezpo rednim opiekunem lub jedynym
opiekunem, wówczas pedagog nawi zuje kontakt z rodzicem ( opiekunem ) ucznia
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i w porozumieniu z nim wype nia „Niebiesk Kart ” i przesy a j do w ciwego
rodka pomocy spo ecznej oraz informuje ucznia o procedurach wi cych si
z za eniem karty
Je eli ucze jest wiadkiem przemocy do wiadczanej przez inn osob w rodzinie,
wówczas pedagog nawi zuje kontakt z rodzicem ( opiekunem ) ucznia
i w porozumieniu z nim wype nia formularz „Niebieskiej Karty” a nast pnie
przesy a j do w ciwego o rodka pomocy spo ecznej oraz informuje ucznia
o procedurach wi cych si z za eniem karty; je eli w tej sytuacji
domniemanym sprawc przemocy jest rodzic ( opiekun ), wówczas pedagog
wype nia kart w porozumieniu z uczniem i przesy a j do o rodka
sytuacja wychowawcza, bytowa i szkolna ucznia b
cego ofiar lub wiadkiem
przemocy jest przez szko stale monitorowana; uczniowi udziela si pomocy
i wsparcia stosownie do jego potrzeb i adekwatnie do jego sytuacji

Uzgodnione i zaopiniowane pozytywnie przez Rad Pedagogiczn po dokonaniu diagnozy
Uchwalony przez Rad Rodziców
uchwa a RR nr 3/2016/2016 z dnia 15 wrze nia 2016 r.
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Przeciwdzia anie zjawisku prze ladowa uczniów klas starszych wobec pierwszoklasistów
- informowanie uczniów klas II i III o gro cej konsekwencji zwi zanej z ewentualnym
podejmowaniem dzia „falowych” – skre lenie z listy uczniów
Realizacja zagadnie zgodnych z PPSz na lekcjach biologii, Wd wr, przedsi biorczo ci,
religii, wf
Prowadzenie lekcji wychowawczych na tematy uwzgl dniaj ce za enie PPSz, w
szczególno ci dotycz ce:
- kultury osobistej, dba ci o sposób wys awiania si i umiej tno ubierania si
stosownego do okoliczno ci
- palenia papierosów i innych uzale nie
- przyjmowania leków bez kontroli lekarza oraz rodziców
- bezpiecznych zachowa w grupie rówie niczej
- zagadnie zwi zanych z bezpiecznym korzystaniem z technologii informacyjnej –
zamieszczania zdj i komentarzy oraz zwi zanej z tym odpowiedzialno ci moralnej i
prawnej
- uzale nie od komputera i od nowych technologii
- korzystania z telefonów w nieodpowiednich sytuacjach ( np. na lekcjach )
- umiej tno radzenia sobie ze stresem
- wzmacnianie poczucia w asnej warto ci
- zdrowego stylu ycia
- nietolerancji

osoba odpowiedzialna

termin realizacji

wychowawcy

IX 2016

nauczyciele danych
przedmiotów

zgodnie z rozk adem
materia u

wychowawcy
pedagog

ca y rok, zgodnie
z harmonogramem
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dzia anie

dzia ania
edukacyjne

osoba odpowiedzialna
wychowawcy
Poruszanie zagadnie z zakresu profilaktyki podczas spotka ogólnych z rodzicami, np. w
(przeprowadzenie)
oparciu o materia y kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia,
pedagog (przygotowanie
nie do brania”
materia ów)
Zorganizowanie zaj dotycz cych wp ywu nowych technologii na zdrowie (fizyczne,
psychiczne i spo eczne ) u ytkownika ( Wy sza Szko a Zarz dzania Ochron Pracy w
pedagog
Katowicach )
Zorganizowanie zaj dot. profilaktyki zachowa agresywnych (Szko a Wy sza Psychologii
pedagog
Spo ecznej w Katowicach )
Zorganizowanie programu profilaktycznego „Noe” dla uczniów klas I (Pracownia
pedagog
Psychoprofilaktyki Mariusz Kajda )
Zorganizowanie programu profilaktycznego „Korekta” dla uczniów klas II (Pracownia
pedagog
Psychoprofilaktyki Mariusz Kajda )
Wspó praca z akademickim rodowiskiem medycznym w celu propagowania w ród
spo eczno ci lokalnej problematyki zwi zanej z chorobami nowotworowymi,
A. Stacho
transplantacja narz dów
Organizowanie w szkole spotka edukacyjnych dla uczniów na tematy istotne dla SzPP,
prowadzonych przez pracowników zaprzyja nionych uczelni wy szych (Szko a Wy sza
Pedagog, wychowawcy
Psychologii Spo ecznej w Katowicach, Wy sza Szko a Zarz dzania Ochron Pracy w
Katowicach),
Rozpropagowanie w ród uczniów powiatowego konkursu na spektakl o tematyce
pedagog
profilaktycznej
Wspó praca z samorz dem szkolnym w celu poszukiwania nowych pomys ów i rozwi za Pedagog
dla istniej cych w szkole problemów
Opiekun SU
Prowadzenie zaj

warsztatowych dla uczniów klas III nt. stresu

Pedagog

Prowadzenie zaj

integracyjnych dla uczniów klas I

pedagog

Prowadzenie zaj

integracyjnych dla uczniów klas II-III

pedagog, wychowawcy

Prowadzenie zaj dla uczniów klas I dot. organizacji czasu i skutecznej nauki
Zaj cia dla klas I dotycz ce bezpiecze stwa w ruchu drogowym

pedagog
Wychowawcy

termin realizacji
II pó rocze

I pó rocze
I pó rocze
II– III 2017
II – III 2017
I pó rocze
Zgodnie z ofert uczelni i
zapotrzebowaniem szko y
Po og oszeniu konkursu
(2. pó rocze )
na bie co
X – XI 2016
III – IV 2017
IX – X 2016
w zale no ci od potrzeb
klasy
XI 2016
IX 2016
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dzia anie
osoba odpowiedzialna
„Usi
wygodnie, pozb
si stresu” - rozpropagowanie w ród uczniów szkolnego
Pedagog, wychowawcy
fotela masuj cego jako sposobu na pozbycie si stresu i relaks
Dba
o mo liwie szerok i urozmaicon ofert zaj pozalekcyjnych organizowanych w
szkole;
wszyscy nauczyciele; dyrekcja
upowszechnianie w rodowisku szkolnym informacji o prowadzonych zaj ciach i
zach canie uczniów do podejmowania w nich aktywno ci
Organizowanie wyjazdów do teatru, muzeów, na wystawy
nauczyciele poloni ci
Wspieranie uczniów w ich dzia alno ci wolontaryjnej – pomoc w znajdowaniu miejsc
pracy;
Wspó praca w tym zakresie z: O rodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
pedagog;
. Karolina w L dzinach, wietlic Socjoterapeutyczn w Bieruniu, Gimnazjum nr 2
opiekun SU
w Bieruniu, O rodkiem Rehabilitacyjno – Szkolno – Wychowawczym w L dzinach,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w L dzinach, MOPS w Bieruniu
Fundacj
skie Hospicjum dla Dzieci
Akcja Honorowego Krwiodawstwa
Piel gniarka szkolna
Wspó praca z Regionalnym Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Katowicach
A. Stacho
(wyk ady, odczyty, zaj cia dla uczniów i nauczycieli, szkolenia)O rodkiem Krwiolecznictwa Wychowawcy klas
Wspieranie akcji charytatywnych:
lokalnych: Pomagamy – nie pimy, Szpitalne Anio y, wspieranie schroniska dla zwierz t i SU
Pedagog
in.
ogólnopolskich: Szlachetna Paczka, Góra Grosza, WO P,
A. Stacho
J. Tla ka
P. Gorczyca
Samorz d Uczniowski
Organizowanie zbiórek pieni nych i rzeczowych z przeznaczeniem dla funkcjonuj cych w Opiekun SU
najbli szym rodowisku potrzebuj cych pomocy osób czy instytucji
K. Antosiewicz

Informowanie o wa nych wydarzeniach kulturalnych i zaj ciach pozalekcyjnych
organizowanych w rodowisku szkolnym – prowadzenie tablicy informacyjnej i szkolnej
witryny internetowej, komunikatorów spo eczno ciach

termin realizacji
I pó rocze
ca y rok
ca y rok

ca y rok

Raz w ka dym pó roczu
Na bie co, zgodnie z
harmonogramem akcji
ogólnopolskich oraz
zgodnie z potrzebami
lokalnymi
na bie co
W zale no ci od bie cych
potrzeb
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osoba odpowiedzialna

Spotkania indywidualne pedagoga z zainteresowanymi uczniami i rodzicami

pedagog

Spotkania indywidualne psychologa z zainteresowanymi uczniami i rodzicami

pedagog (kontakt z
psychologiem oraz z PPP)

Konsultacje indywidualne z piel gniark szkoln

piel gniarka

Poszukiwanie wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych w instytucjach
dzia ania
pomocowych (PPP, MOPS, PCPR, GCPU i inne w miar potrzeby )
interwencyjne
Zasada szybkiego kontaktu wychowawcy / pedagoga szkolnego z rodzicami ucznia
nieobecnego na zaj ciach szkolnych celem wyja nienia przyczyn nieobecno ci (lub
poinformowania rodzica o nieobecno ci dziecka)
Przestrzeganie procedur post powania w sytuacjach niepo danych (m. in. wobec
uczniów u ywaj cych substancji psychoaktywnych)
Wspó praca ze Stra Miejsk oraz z Policj w zakresie kontroli nad uczniami samowolnie
opuszczaj cymi szko podczas przerw; zintensyfikowanie nadzoru wychowawczego
szczególnie nad uczniami opuszczaj cymi szko w celu palenia papierosów i / lub picia
alkoholu
Prowadzenie elektronicznego monitoringu frekwencji uczniów
Przeprowadzenie bada ankietowych dot. mocnych i s abych stron pracy szko y
dzia ania
Przeprowadzenie bada ankietowych dot. istnienia profilaktycznych czynników
diagnostyczno - chroni cych i czynników ryzyka
informacyjne Przekazywanie Radzie Pedagogicznej, uczniom oraz rodzicom informacji nt. sytuacji
wychowawczej w szkole i istniej cych zagro
oraz o planowanych i wprowadzanych
dzia aniach zaradczych
Uzgodnione i zaopiniowane pozytywnie przez Rad Pedagogiczn po dokonaniu diagnozy
uchwa a RR nr 3/2016/2016 z dnia 15 wrze nia 2016 r.

termin realizacji
codziennie, w zale no ci
od potrzeb
2 razy w miesi cu w szkole
(zgodnie z
harmonogramem) oraz
codz. w PPP
codziennie, w zale no ci
od potrzeb

pedagog, wychowawcy

w zale no ci od potrzeb

wychowawcy pedagog

na bie co

ca a Rada Pedagogiczna

ca y rok

Dyrekcja
pedagog

szczególnie w okresie
jesiennym i wiosenno letnim

wychowawcy klas
pedagog

ca y rok
III – IV 2017

pedagog

I – II 2017

dyrektor
wychowawcy, pedagog
zespó ZJPSz

zawsze w razie pojawienia
si istotnych informacji

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH

BIERUNIU

