Lp Obszar
.

Treści

Formy i metody
realizacji

Klasy

Osoby
Termi
odpowiedzialn ny
e

1. Bezpieczeń Zapoznanie uczniów i
Metody podające I, II, III Wychowawcy IX
stwo
rodziców z obowiązującymi
klas
w szkole regulaminami

2. Zdrowie

Integracja zespołu
klasowego

Zajęcia
warsztatowe

I

Wychowawcy, IX
pedagog,
psycholog

Konsekwencje prawne
wynikające ze stosowania
przemocy

Prelekcja,
dyskusja,
rozmowy

I, II, III Pedagog,
psycholog,
policjant

Rok
szkoln
y

Pomoc terapeutyczna dla
ofiar oraz sprawców
przemocy

Rozmowy
indywidualne

I, II, III Pedagog,
psycholog,
mediator

r. szk.

Zapewnienie
bezpieczeństwa w szkole i
na zajęciach
pozalekcyjnych, imprezach
szkolnych

Dyżury
nauczycieli

I, II, III Wszyscy
nauczyciele,
pracownicy
szkoły

r. szk.

Negatywne skutki sięgania
po środki uzależniające:
alkohol, nikotyna, narkotyki,
dopalacze

zajecia
warsztatowe,
rozmowa,
dyskusja,
prelekcja,
spotkania ze
specjalistami w
tej dziedzinie

I, II, III Wychowawcy,
nauczyciele
pedagog,
policja,

Profilaktyka narkomanii

Program
profilaktyczny
dotyczący
dopalaczyDopalacze
kradną życie

I, II, III Realizacja
profilaktyki
uzależnień we
współpracy z
policją,
sanepidem

Akcje antyuzależnienioweantynikotynowe –
zagrożenia wynikające z
używania papierosów
elektronicznych

Plakaty,
konkursy,
rozmowy,
wykłady

I, II, III Pedagog,
psycholog,
pielęgniarka,
samorząd

Rozwijanie idei
czytelnictwa w szkole

Zajęcia
biblioteczne,
gazetki, akcje
ogólnopolskie

I, II, III Nauczyciele
r. szk.
wychowawcy,
nauczyciel
biblioteki

Organizacja zajęć
rozwijających
zainteresowania i
uzdolnienia

Zawody, turnieje, I, II, III Nauczyciele,
ćwiczenia
wychowawcy
praktyczne, gry i
zabawy ruchowa

r.szk.

r. szk.

3. Więzi
emocjonaln
e wśród
grup
rówieśniczy
ch

Kształtowanie i
wzmacnianie norm
przeciwnych używaniu
środków odurzających

Kampania
I, II, III Pedagog,
krajowego Biura
ds. zapobiegania
narkomanii
„ Narkotyki?Po
co mi to”
Teatr
profilaktyczny

Higiena w okresie
dojrzewania

Lekcje
wychowawcze

I, II, III Wychowawcy r. szk.

Zdrowe odżywianie

Lekcje
wychowawcze,
pogadanki,
warsztaty

I, II, III Wychowawcy

Wady postawy

Pogadanki

I, II, III Wychowawcy, r. szk.
pielęgniarka
szkolna

Wpływ hałasu na zdrowie

Lekcje
wychowawcze

I, II, III Wychowawcy r. szk.

Profilaktyka chorób
zakaźnych- przestrzeganie
uczniów przed wczesną
inicjacja seksualną

Spotkania z
lekarzem,
rozmowy,
dyskusje

I, II, III

Pielęgniarka r. szk.
szkolna,
nauczycie wdż

Zasady korzystania z
mediów- uzaleznienia od
komputera
- negatywny wpływ gier
ukazujących przemoc i
agresję
- zagrożenia płynące z sieci
internetowej tzw.
cyberprzemoc

Dyskusje,
ćwiczenia,
pogadanki,
rozmowy

I, II, III

Wychowawcy, r. szk.
pedagog,
nauczyciel
informatyki,
policjant

Selekcja oferowanych
programów telewizyjnych
oraz wyboru prasy

Dyskusje,
ćwiczenia

I, II, III Wychowawca, r. szk.
bibliotekarz,
nauczyciel j.
Polskiego

Postawy uczniów
warunkujące sprawne i
odpowiedzialne
funkcjonowanie we
współczesnym świecie

Rozmowy
indywidualne i
grupowe, lekcje
wychowawcze,
zajęcia
warsztatowe,
scenki
sytuacyjne,
dyskusje

I, II, III Wychowawcy r. szk.
klas, pedagog,
psycholog,
nauczyciele

- radzenie sobie z agresją
grupy rówieśniczej
- sztuka odmawiania
- radzenie sobie ze stresem

r. szk.

r. szk.

- rozwiązywanie konfliktów
i problemów
- umiejętność
komunikowania się
- rola pracy w zespole
- dokonywanie samooceny
- świadomość społeczna i
obywatelska

4.

Udzielanie pierwszej
pomocy w sytuacjach
zagrożenia

Zajęcia
warsztatowe,
ćwiczenia
praktyczne,
spotkania ze
specjalistami

I, II, III Nauczyciele
w-f, biologii,
pielęgniarka

r. szk.

Doskonalenie zawodowe
nauczycieli w zakresie
realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej

Zajęcia
doskonalące

Nauczy Wykładowcy
ciele

r. szk.

