GIMNAZJUM
im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
ul. Wiejska 2 , 58-240 Piława Górna
tel / fax 74 837 - 14 - 81
http://gimnazjumpg.pl
e-mail: szkola@gimnazjum.pg.maszt.pl

PROGRAM PROFILAKTYKI
GIMNAZJUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W PIŁAWIE GÓRNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY OPRACOWANO W OPARCIU O :
I.
Podstawy prawne:
1.
2.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.nr 78 poz.483).
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz.U.
nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół( Dz.U.nr 10 poz. 96).
4. Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.nr
50 poz. 451).
5. Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz.U. nr 15 poz.142)

II.

Wnioski Rady Pedagogicznej wynikające z analizy programu pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej szkoły.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wspomaganie prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie osobowości ucznia i jego hierarchię
wartości.
Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.
Dostrzeganie i wyrażanie swoich uczuć i potrzeb w sposób asertywny.
Akceptacja innych poprzez odkrywanie podobieństw i różnic.
Budowanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za siebie.
Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.
Uzyskanie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach
związanych z ich zażywaniem.
Wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.
Poznanie norm sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie wzorców spędzania wolnego czasu.
Wzmacnianie poczucia własnej wartości , umiejętności współpracy z grupą.
Pomoc uczniom w sytuacjach trudnych.
Uczenie skutecznej komunikacji
Panowanie nad emocjami, umiejętność ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi.
Ćwiczenie postawy asertywnej.
Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu w miejscach
publicznych, w trakcie zabawy i wykonywania różnych czynności.
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
9. Współpraca pomiędzy lokalnymi instytucjami a szkołą.
10. Utworzenie koalicji profilaktycznej ( nauczyciele, uczniowie,
rodzice, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Do realizacji treści zawartych w programie należy wykorzystać każdą sprzyjającą sytuację dydaktycznowychowawczą. Należy wykorzystywać metody i techniki takie jak: „burza mózgów”, „narysuj i napisz”, drama,
inscenizacje, praca w małych grupach, plakat, mapa pojęciowa, ankieta, swobodna dyskusja rozmowa, zabawy i
ćwiczenia relaksujące, ruch i inne.
Poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu profilaktyki poprzez pogadanki, spotkania,
realizowanie cyklicznych zajęć profilaktycznych, warsztaty, udział w konkursach, projekcjach filmów itp. Podczas
realizacji programu wykorzystane będą bogate materiały pomocnicze- oprócz scenariuszy poszczególnych zajęć
także liczne publikacje książkowe, ankiety, ulotki , kasety video, Internet, programy multimedialne.

REALIZATORZY, KOORDYNATORZY I ADRESACI PROGRAMU
Realizatorami programu będą pracownicy szkoły, zarówno nauczyciele jak i pracownicy administracyjni, rodzice i
uczniowie szkoły oraz przedstawiciele instytucji lokalnych współpracujących ze szkołą: Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Kuratorzy Sądowi. Koordynatorem programu będzie dyrektor szkoły oraz pedagog szkolny.
Program adresowany jest do uczniów Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej.

EFEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Uczeń:














ma prawidłowe relacje z innymi ludźmi
potrafi żyć w przyjaźni, współpracuje w grupie
ma szacunek wobec drugiego człowieka
jest życzliwy dla innych
posiada wiedzę o sobie samym
nabywa umiejętność wyrażania uczuć: lęku, radości, smutku, złości i umie je
umiejętnie wyrażać
zdobył umiejętność radzenia sobie ze stresem
poszerza swoje zainteresowania
rozumie potrzebę aktywności fizycznej
umiejętnie organizuje wypoczynek
prowadzi zdrowy styl życia
rozumie konieczność eliminowania nałogów
wie, jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY:
Koordynowanie imprez integrujących społeczność szkolną.
Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń.
Informowanie o zagrożeniach i ich skutkach.
Przygotowanie nauczycieli do przeciwdziałania zagrożeniom.
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój ucznia.
Współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów
dzieci i młodzieży.
7) Określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie profilaktyki.
8) Stworzenie warunków do wdrażania programu profilaktyki.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ZADANIA WYCHOWAWCY:
1) Diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej przez niego klasy i rozpoznawanie zagrożeń rozwoju ucznia.
2)Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
3)Wpływ na strukturę klasy i panujący w niej klimat.
4)Włączenie uczniów do różnorodnych form aktywności dostępnych na terenie szkoły.
5)Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
6)Rozwiązywanie konfliktów występujących na co dzień w zespole.
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7)Przeprowadzenie zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie umiejętności zachowania się
w sytuacji stresu, frustracji i zagrożenia.
8)Sporządzanie i wdrażanie planu realizacji działań profilaktyczno- wychowawczych w swojej klasie.
9)Włączenie do realizacji programu profilaktyczno- wychowawczego innych nauczycieli i specjalistów.
10) Rozwijanie współpracy wychowawcy z pedagogiem szkolnym.
11) Współpraca z zespołem wychowawczym w rozwiązywaniu problemów.
12) Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktyki w ramach WDN i zewnętrznych form
doskonalenia.
13) Systematyczne dokonywanie oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie
programu i dostosowanie do aktualnych potrzeb.

ZADANIA NAUCZYCIELI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych w szkole.
Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych w ramach przedmiotowego programu edukacyjnego.
Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i innymi nauczycielami.
Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
Prezentowanie przez nauczycieli pozytywnych postaw.
Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktyki.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:
1) Tworzenie i wdrażanie szkolnego programu profilaktycznego.
2) Diagnozowanie środowiska uczniów.
3) Pomoc wychowawcom w realizacji programu profilaktycznego.
4) Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych w szkole.
5) Organizowanie pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji bytowej.
6) Współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.
7) Organizowanie szkoleń rady pedagogicznej o tematyce profilaktycznej.

ZADANIA RODZICÓW:
1) Opiniowanie programu profilaktyki w szkole.
2) Systematyczna współpraca z wychowawcą klasy w zakresie zaspokojenia potrzeb swoich dzieci.
3) W sytuacji poważnych zagrożeń korzystanie z pomocy specjalistycznej w poradni psychologicznopedagogicznej, centrum pomocy rodzinie, placówkach służby zdrowia.
4) Poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej zagrożeń i ich zapobiegania poprzez uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez szkołę.

ZADANIA UCZNIÓW:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Poznawanie siebie, własnych potrzeb, możliwości (umiejętność samooceny)
Współpraca z innymi (jest aktywnym członkiem społeczności klasowej, szkolnej, środowiska lokalnego)
Świadome podejmowanie decyzji – odpowiedzialność za własne czyny.
Poznanie i przestrzeganie zasad prawidłowej komunikacji.
Poznanie wiedzy o substancjach uzależniających i nabycie umiejętności odrzucania zagrożeń.
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (wie gdzie i u kogo szukać pomocy).
Zapoznanie się z programem profilaktyki.

EWALUACJA PROGRAMU:
1.
2.
3.

Obserwacja zachowania uczniów.
Rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami administracyjnymi odnośnie efektów całorocznej
pracy profilaktycznej.
Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczniów i rodziców w trakcie realizacji programu
profilaktycznego szkoły.

Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 16.01.2015 r. przyjęła Program Wychowawczy Gimnazjum
im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści przez Radę Rodziców
i Samorząd Uczniowski.
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