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Wprowadzenie

Program Profilaktyki jest istotnym elementem działalności edukacyjnej,
informacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej szkoły.
Zawiera systemowe działania, które wspierają młodego człowieka w jego rozwoju, chronią go
przed pojawiającymi się zagrożeniami i pomagają korygować ewentualne nieprawidłowości.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Leśnych w Lesku opiera się na rozumieniu
profilaktyki, jako procesu zmierzającego do:
 ograniczania i likwidowania czynników wpływających na niedostosowanie społeczne
i tendencję do podejmowania zachowań ryzykownych,
 wspierania rozwoju ucznia w zakresie osiągnięcia pełnej dojrzałości w sferze
fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej,
 wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego rozwojowi
oraz zdrowiu.
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Definicja pojęcia profilaktyki:
Według H. Radlińskiej profilaktyka oznacza zapobieganie powstawaniu zjawisk
i stanów niekorzystnych dla człowieka1.
1. Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
2. Działalność profilaktyczna obejmuje:
1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów
i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie
działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od
poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających i substancji
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy
ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania
biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych,
3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków,
u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających i substancji
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych lub
występowanie innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane, jako
zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

1

A. Nowak, E. Wysocka, Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, „Elementy patologii
społecznej i kryminologii”, Katowice 2001, s.230
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I. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI





















Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
Konwencja o Prawach Dziecka,
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (z późniejszymi zmianami),
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.
(z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek,
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz innych ustaw,
Rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej
z
dnia
18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
4 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Statut Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.
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II. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
Cel ogólny programu:
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych
i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli
i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska
w szkole.
Cele szczegółowe programu:
1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, m.in. przez:
 Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji
rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców
i uczniów,
 Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz ze społecznością lokalną,
 Integrowanie społeczności szkolnej (kształtowanie postaw asertywnych,
empatii i wrażliwości na drugiego człowieka),
 Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie działalności
wolontarystycznej,
 Doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
 Kształtowanie postawy tolerancji, niwelowanie zachowań aspołecznych,
 Kształtowanie konstruktywnej i stabilnej hierarchii wartości uczniów,
(w której zdrowie należy do jednej z największych wartości w życiu),
 Zwiększanie świadomości uczniów na temat przyczyn i przejawów
dyskryminacji,
 Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania
uczniów,
 Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców,
 Zwiększanie roli rodziców w szkole,
 Współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi działania szkoły
(z m.in. Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Policją).
2. Zapobieganie problemom wychowawczym i zachowaniom ryzykownym młodzieży:







Działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się
zachowań związanych z używaniem środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych
przez uczniów,
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy,
Profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, internetu i hazardu,
Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania
w środowisku cyfrowym, w szczególności tzw. nowych mediów,
Edukacja prawna młodzieży,
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Edukacja rodziców, nauczycieli i wychowawców w zakresie uzależnień
i problemów okresu dorastania nastolatków,
Rozwiązywanie sytuacji problemowych i wspieranie uczniów
w doświadczanych kryzysach związanych z wiekiem rozwojowym
oraz sytuacjami trudnymi w rodzinie,
Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny,
Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych
i życiowych uczniów (samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie
i wyrażanie własnych emocji),

3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży:









Zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na
prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań prozdrowotnych,
Ukierunkowanie uczniów na zdobywanie równowagi i harmonii psychicznej,
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych
ludzi,
Kształtowanie poczucia własnej wartości i samoświadomości uczniów,
Realizowanie działań ukierunkowanych na rozwój emocjonalny i społeczny
uczniów,
Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego
uczniów,
Tworzenie i realizowanie całościowego programu w zakresie zdrowego
żywienia i aktywności fizycznej w szkole,
Rozwijanie aspiracji życiowych uczniów oraz umiejętności określania przez
nich priorytetów i celów życiowych,

4. Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne:







Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów,
Określenie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów,
Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności
i zwolnień z zajęć edukacyjnych oraz systemem kar i nagród związanych
z frekwencją,
Uświadamianie
uczniom
szczególnego
wpływu
liczby
godzin
nieusprawiedliwionych na osiągane wyniki w nauce oraz na ocenę zachowania,
Uświadamianie wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do
następnej klasy.
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III.
INSTYTUCJE
WSPIERAJĄCE
PROFILAKTYCZNYCH:














SZKOŁĘ

W

DZIAŁANIACH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku i Sanoku,
Komenda Powiatowa Policji w Lesku,
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Lesku,
MOPS i GOPS w miejscach zamieszkania uczniów,
Sąd Rejonowy w Lesku,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych,
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lesku,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku,
SP ZOZ Lesko,
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lesku,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku,
Bieszczadzki Dom Kultury.
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IV. STRATEGIE PROFILAKTYCZNE:

Profilaktyka w Zespole Szkół Leśnych realizowana jest poprzez stosowanie określonych
strategii profilaktycznych:





informacyjnej,
edukacyjnej,
działań alternatywnych,
interwencyjnej

Celem strategii informacyjnej jest dostarczenie uczniom wiadomości na temat skutków
zachowań ryzykowanych, umożliwienie im dokonywania racjonalnych wyborów oraz
kształtowanie postaw społecznych.
U podstaw tej strategii leży przekonanie, że młodzi ludzie podejmują zachowania ryzykowne,
ponieważ zbyt mało wiedzą na temat następstw tych zachowań.
Stosowane metody:







pogadanka,
spotkania ze specjalistami,
prezentacja filmów profilaktyczno – edukacyjnych,
wycieczka tematyczna,
praca w oparciu o tekst,
prezentacja teatralna itp.

Strategia edukacyjna ma pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych
i społecznych (umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem i napięciem
emocjonalnym, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony grupy itp.).
U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie podejmują zachowania ryzykowne
z powodu braku właściwych umiejętności i kompetencji społecznych.
Deficyty te uniemożliwiają budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi
i odnoszenie sukcesów (także zawodowych). W tej sytuacji zachowania ryzykowne stanowią
zastępcze sposoby radzenia sobie z trudnościami.
Stosowane metody:









przedstawienia, spektakle,
dyskusja,
realizacja programów edukacyjnych,
burza mózgów,
praca w małych grupach,
gry i zabawy dydaktyczne,
drama,
uroczystości itp.

Celem strategii działań alternatywnych jest pomoc w realizacji ważnych potrzeb
psychologicznych (np. sukcesu, przynależności) oraz osiągnięcie satysfakcji życiowej
poprzez zaangażowanie się w działalność akceptowaną społecznie (artystyczną, społeczną,
sportową).
U podstaw tej strategii leży założenie, że ludzie podejmują zachowania ryzykowne ze
względu na brak możliwości osiągania sukcesów, rozwoju swoich pasji i zainteresowań.
Dotyczy to zwłaszcza młodzieży zaniedbanej wychowawczo.
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Stosowane metody:






praca w grupach w kółkach zainteresowań,
wycieczki,
konkursy,
zajęcia i zawody sportowe,
wystawy i prezentacje prac itp.

Celem strategii interwencyjnej jest wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób, mających
trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów osobistych.
Elementem interwencji jest towarzyszenie uczniom w krytycznych momentach ich życia.
Jej podstawowe techniki to poradnictwo, sesje interwencyjne, doradztwo.
Stosowane metody:
 interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
 pomoc psychologiczno- pedagogiczna (prowadzona przez specjalistę),
 terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę).

V. ODBIORCY I REALIZATORZY PROGRAMU
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Leśnych w Lesku skierowany jest do
uczniów, nauczycieli, wychowawców internatu, rodziców oraz pracowników
administracyjnych.
Realizowany będzie w trakcie działań wychowawczych i dydaktycznych zgodnie
z wewnątrzszkolnymi dokumentami i Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2015r.
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii.
Osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie programu są Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły,
pedagog szkolny, nauczyciele, rodzice, wychowawcy klas, wychowawcy internatu,
pracownicy administracyjni szkoły.

VI. ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH





Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim adresatom Szkolnego Programu Profilaktyki.
Poszanowanie godności i podmiotowości w trakcie podejmowanych działań.
Stosowanie efektywnych form i metod oddziaływań wychowawczych.
Rzetelność informacji oraz takt wychowawczy.
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VII. DIAGNOZA ŚRODOWISKA ORAZ PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH
W SZKOLE I W INTERNACIE
Szkolny Program Profilaktyki został opracowany w oparciu o diagnozę występujących
w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka.
Przez czynniki ryzyka rozumiemy indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy
środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się
z wysokim prawdopodobieństwem występowania zachowań ryzykownych stanowiących
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania
społecznego.
Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów,
cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których
występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa odporność na
działanie czynników ryzyka.
Podstawę podejmowanej w szkole działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
oraz profilaktycznej stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza.
Diagnozy dokonano w oparciu o analizę:














wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów przez pedagoga
szkolnego,
raportów ewaluacji wewnętrznych,
rozmów i obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych oraz na
zajęciach w internacie,
informacji od wychowawców klas, wychowawców internatu, pedagoga szkolnego,
innych nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkole, na temat bieżących
problemów wychowawczych,
rozmów z rodzicami prowadzonych: przez wychowawców klas, wychowawców
internatu i pedagoga szkolnego, w czasie spotkań indywidualnych, wywiadówek oraz
kontaktów telefonicznych,
rozmów z kuratorem sądowym,
rozmów z przedstawicielami Policji,
opinii i informacji o diagnozie poszczególnych uczniów z Poradni PsychologicznoPedagogicznej,
dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć
wychowawczych w internacie oraz indywidualnych kart wychowanków internatu,
obserwacji zachowań uczniów podczas przerw,
analizy dokumentacji pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej.
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Wstępna diagnoza społeczności szkolnej
Zespół Szkół Leśnych w Lesku kształci uczniów w zawodzie technik leśnik
w czteroletnim technikum leśnym. W szkole uczy się 183 uczniów.
Dla osób mieszkających poza Leskiem szkoła prowadzi koedukacyjny internat.
Wychowankowie internatu stanowią 80% ogólnej liczby wszystkich uczęszczających do
szkoły uczniów.
Uczniowie naszej szkoły pochodzą w większości ze środowisk wiejskich.
Bezrobocie, trudna sytuacja socjalno-bytowa, coraz niższy status materialny- to aktualne
problemy wielu rodzin.
Rodzice naszych uczniów niejednokrotnie wyjeżdżają do pracy za granicę, pozostawiając
swoje dzieci pod opieką drugiego rodzica, dziadków lub dalszej rodziny.
Młodzież kształcąca się w technikum jest w okresie dorastania.
Okres dorastania to czas kształtowania się osobowości młodego człowieka. Zmiany
osobowości w okresie dorastania przebiegają intensywnie i nie zawsze harmonijnie.
Emocje młodego człowieka cechuje chwiejność i nadmierna afektywność. Podejmowane
decyzje bywają nieprzemyślane i często opierają się na uczuciach, a nie na racjonalnych
argumentach.
W tym okresie nastolatkowie przechodzą kryzys tożsamości osobistej
i społecznej. Dokonują krytycznych ocen, buntują się wobec uznanych norm
i zasad. Nasila się tendencja do uniezależniania się od osób dorosłych. Przy podejmowaniu
decyzji ważniejsi stają się rówieśnicy. Potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej może
być do tego stopnia ważna, że nastolatek gotów jest zdobyć ją dopuszczając się zachowań
ryzykownych.
Podatność na presję ze strony rówieśników połączona z brakiem umiejętności
odmawiania i radzenia sobie ze stresem, eksperymentowanie z substancjami
psychoaktywnymi oraz nieprawidłowości w środowisku rodzinnym to główne przyczyny
sytuacji problemowych.
Duża odległość miejsca zamieszkania uczniów od szkoły jest czynnikiem utrudniającym
kontakt z ich rodzicami. Szkoła w bieżącym roku szkolnym wdrożyła dziennik elektroniczny,
co znacznie usprawniło poprawę komunikacji z rodzicami.
Szkoła posiada bogate tradycje i jest znana ze swej kulturotwórczej roli w środowisku
lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.
Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego.
Nasi uczniowie osiągają dobre wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych.
Duży procent maturzystów dostaje się na staże zawodowe w Nadleśnictwach lub kształci się
dalej na wyższych uczelniach.
Baza lokalowa szkoły jest systematycznie modernizowana, a otoczenie szkoły estetycznie
zagospodarowane (park, boiska, sala gimnastyczna).
Stale remontowany jest także internat. W placówce działa bezprzewodowy internet.
Uczniowie mają możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć pozaszkolnych w szkole
i w internacie.
Szkoła posiada też wyremontowaną bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem
i stanowiskami komputerowymi.
Szkoła współpracuje ze szkołami partnerskimi z Węgier i Słowacji.
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Młodzież czerpie wiele korzyści z wymiany międzynarodowej. Uczniowie i nauczyciele mają
okazję poznać nowe metody pracy, poprawić jakość kształcenia oraz tworzyć innowacyjne
treści nauczania i wychowania.
W szkole zdiagnozowano następujące zagrożenia i problemy:







niepowodzenia szkolne uczniów i brak motywacji do nauki,
niska frekwencja,
absencja szkolna - opuszczanie zajęć lekcyjnych, wagary, spóźnienia,
trudności z adaptacją w szkole i w internacie spowodowane zmianą środowiska,
fragmentaryczne deficyty rozwojowe (np. o charakterze dyslektycznym),
nieumiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych (zahamowanie,
nieśmiałość, konfliktowość, niska lub zawyżona samoocena),
 nieumiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 niski poziom kultury osobistej, wulgaryzmy,
 przejawy niedostosowania społecznego uczniów,
 zaburzenia emocjonalne i problemy natury psychicznej,
 negatywny wpływ massmediów na postawy młodzieży,
 brak autorytetów,
 kryzys wartości moralnych,
 bezrobocie, trudna sytuacja ekonomiczna rodzin,
 wyjazd rodziców za granicę w celach zarobkowych,
 stres uczniów związany z wymaganiami edukacyjnymi i napotykanymi trudnościami
w nauce,
 ryzyko eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi,
 przemoc w relacjach rówieśniczych,
 agresja rówieśnicza,
 naruszanie norm i zasad obowiązujących w szkole i w internacie,
 niekontrolowane posługiwanie się telefonem komórkowym, komputerem
i internetem stwarzające ryzyko dla bezpiecznego i prawidłowego rozwoju młodego
człowieka.
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VIII. SPODZIEWANE EFEKTY PROGRAMU PROFILAKTYKI:
Przewidywane rezultaty podejmowanych przez szkołę działań profilaktycznych:
Uczniowie:














rozwiną swoje pasje zainteresowania, będą potrafili pracować w zespole,
zdobędą istotne umiejętności psychologiczne i społeczne,
utrwalą postawę odrzucającą nałogi oraz przemoc i agresję,
rozwiną swoje pasje i zainteresowania,
posiądą określoną wiedzę na temat zdrowego stylu życia,
zdobędą odpowiedni poziom wiedzy o szkodliwości środków uzależniających, będą
mieli większą świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów,
alkoholu i narkotyków,
będą skuteczniej radzić sobie w sytuacjach trudnych,
poprawią relacje z rodzicami i nauczycielami,
będą reagować na agresję w relacjach rówieśniczych, będą wrażliwi na potrzeby
innych,
dostaną wsparcie w przypadku zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej,
nabędą umiejętności dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach
życiowych, będą skuteczniej radzić sobie w takich sytuacjach,
podwyższą wyniki w nauce i wzrośnie frekwencja na zajęciach szkolnych.

Rodzice:
 usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień i ich skutków,
 podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne,
 będą aktywnie współpracować z nauczycielami i wychowawcami internatu.
Nauczyciele:
 poszerzą wiedzę z zakresu profilaktyki oraz umiejętności wychowawczych,
 będą skutecznie stosować różnorodne formy pomocy,
 będą efektywniej komunikować się i współdziałać z uczniami i rodzicami.
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I. WZMOCNIENIE WYCHOWAWCZEJ FUNCJI SZKOŁY
ZADANIA PROGRAMU
1.Kształtowanie pozytywnego klimatu
społecznego w szkole.
Wzmacnianie wzajemnych więzi.

2. Diagnoza środowiska szkolnego.

3. Rozwijanie samorządności
uczniowskiej.
Wzmacnianie więzi ze środowiskiem
lokalnym.
Doskonalenie umiejętności
wypełniania ról społecznych.
Kształtowanie umiejętności
samodzielnej analizy wzorów i norm
społecznych.
Wdrażanie do działalności
wolontarystycznej.

FORMY REALIZACJI
1.Kreowanie bezpiecznej szkoły poprzez przyjazne, wspierające relacje
interpersonalne podmiotów szkolnych.
2.Realizacja programów i kampanii społecznych ukierunkowanych na poprawę
bezpieczeństwa w szkole.
3.Tworzenie narzędzi badawczych do diagnozy problemów wychowawczych
oraz monitorowania klimatu społecznego w szkole.
4.Usprawnianie przypływu informacji pomiędzy rodzicami a szkołą.
Uchwalenie przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego.
Zasięganie opinii Samorządu Uczniowskiego.
5.Współpraca z rodzicami w zakresie obowiązujących Procedur Postępowania
w Sytuacjach Kryzysowych w szkole i internacie.
6.Wspólna organizacja uroczystości, imprez oraz przedsięwzięć szkolnych
i pozaszkolnych.
1. Analiza dokumentacji uczniów klas pierwszych, w tym wyników egzaminów
gimnazjalnych, świadectw szkolnych, kart zdrowia oraz opinii z PPP.
2.Diagnoza środowiska szkolnego za pomocą narzędzi badawczych
w celu rozpoznania potrzeb i problemów społeczności szkolnej.
Kwestionariusze ankiety, wywiadu, obserwacja oraz rozmowy indywidualne
z młodzieżą, z rodzicami i nauczycielami.
3. Analiza i opracowanie wyników badań.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Dyrektor,
Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Nauczyciele,
Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Rodzice,
Pracownicy administracyjni,
Opiekun SU

TERMIN
Cały rok
szkolny

Wychowawcy klas pierwszych,

Wrzesień

Pedagog szkolny,
Wychowawcy internatu,
Wychowawcy klas,
Nauczyciele,
Higienistka szkolna

Cały rok
szkolny

1.Aktywizacja uczniów w działalność na rzecz społeczności szkolnej poprzez
pracę w SU i MRI.
2.Rozwijanie zdolności organizacyjnych uczniów i ich kreatywności.
3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podjęte zobowiązania.
4.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i internatu (akademie, apele, akcje
charytatywne, uroczystości szkolne i pozaszkolne, wspólne rozwiązywanie
problemów szkolnych i internackich, koła zainteresowań).
5.Angażowanie uczniów w życie społeczności lokalnej poprzez udział ·
w akcjach organizacji społecznych oraz samorządu lokalnego (kampanie
społeczne, happeningi, debaty).
6.Włączanie rodziców i przedstawicieli środowisk lokalnych do współpracy ze
szkołą.

Opiekun SU i MRI,
Wicedyrektor,
Nauczyciele,
Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Rodzice,
Pracownicy administracyjni,
Opiekun koła wolontariatu

Cały rok
szkolny
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4. Podnoszenie poziomu wiedzy
i świadomości prawnej uczniów.
Wyrabianie nawyku poszanowania
prawa.
Wspomaganie uczniów
w konstruktywnym podejmowaniu
decyzji w sytuacjach trudnych
zagrażających prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu.
Rozwijanie umiejętności
psychologicznych i społecznych.

7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
8.Uczenie aktywnych postaw i zachowań społecznych (zaangażowania,
szacunku, tolerancji).
1.Godziny wychowawcze i zajęcia w internacie, dotyczące praw oraz
obowiązków uczniów (zapoznanie z zapisami Statutu Szkoły, Programu
Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki, Regulaminu
Internatu, Procedur Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych w Szkole
i Internacie).
2. Lekcje historii i WOS dotyczące praw człowieka.
3.Spotkania z przedstawicielami Sądu i Policji na temat prawnej
odpowiedzialności młodzieży.
4.Aktualizowanie zapisów prawa wewnątrzszkolnego przy współudziale
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Internatu.
5.Zapoznanie uczniów w czasie lekcji organizacyjnych z regulaminami
pracowni szkolnych i internackich oraz przepisami BHP i PPOŻ.
6. Zawieranie umów oraz kontraktów z uczniami i rodzicami (np. dotyczących
zasad usprawiedliwiania nieobecności, konsekwencji łamania zasad regulaminu
w internacie itp.).

Cały rok
szkolny
Wicedyrektor,
Kierownik Internatu,
Nauczyciele,
Nauczyciel historii,
Nauczyciel WOS,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Pedagog szkolny
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II. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI INTREPERSONALNYCH UCZNIÓW
ZADANIA PROGRAMU
1. Utrwalenie zasad skutecznej
komunikacji interpersonalnej.

2. Nawiązywanie relacji przez
wspólne zainteresowania, pasje
i hobby.
Kształtowanie postawy otwartości
w życiu społecznym. Doskonalenie
umiejętności pozwalających uczniom
na prowadzenie zdrowego stylu życia.
3. Rozwijanie wśród uczniów
umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach konfliktowych.

4. Wspieranie pozytywnych grup
rówieśniczych.

FORMY REALIZACJI
1.Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, realizowane w klasach
i w grupach wychowawczych w internacie.
2.Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz umiejętności
porozumiewania się z innymi (zajęcia edukacyjne, zajęcia w internacie
i na godzinach wychowawczych na temat asertywności, konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów i komunikacji interpersonalnej).
3.Organizowanie imprez klasowych i internackich.
4.Realizacja zadań wyznaczonych w Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej
Szkoły przez zespoły klasowe i grupy wychowawcze.
1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat zainteresowań własnych
i pasji uczniów.
2.Spotkania integracyjne, wyjazdy, imprezy szkolne
i internackie, zawody sportowe.
3.Zajęcia taneczne i artystyczne w Ośrodkach Pracy Pozaszkolnej.
4.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w szkole i w internacie.
1. Mediacje rówieśnicze.
2.Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów szkolnych metodą
„bez porażek”.
3.Zajęcia z uczniami w szkole i w internacie na temat konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów.
1. Stosowanie nagród i wzmocnień pozytywnych.
2. Prezentacja osiągnięć uczniów.
3.Zajęcia integracyjne zespołów klasowych i grup wychowawczych.
4.Motywowanie uczniów do uczestnictwa w kołach zainteresowań (Klub
„Wędruś”, koło sygnalistów, zespół muzyczny oraz inne koła zainteresowań
działające w szkole i w internacie).

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Wychowawcy klas,
Pedagog szkolny,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu

Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Opiekunowie kół zainteresowań

TERMIN
Cały rok
szkolny

Cały rok
szkolny

Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Nauczyciele

Cały rok
szkolny

Nauczyciele,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Opiekunowie kół zainteresowań,
Opiekunowie sekcji MRI

Cały rok
szkolny
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III. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM
ZADANIA PROGRAMU
1. Diagnozowanie skali zjawiska
uzależnień wśród uczniów.
Prowadzenie działań profilaktycznych
w klasach grupach wychowawczych
i w trakcie indywidualnej pracy
z uczniami.
Wspieranie wszystkich uczniów
w prawidłowym rozwoju i zdrowym
stylu życia.
Podejmowanie wobec uczniów
działań, których celem jest
ograniczanie zachowań ryzykownych,
niezależnie od poziomu ryzyka
używania przez nich substancji
psychoaktywnych.
Wspieranie uczniów, którzy ze
względu na swoją sytuację rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania
biologiczne są w wyższym stopniu
narażeni na rozwój zachowań
ryzykownych.
Wspieranie uczniów, u których
rozpoznano wczesne objawy używania
substancji psychoaktywnych.
2. Podnoszenie świadomości na temat
zagrożeń związanych z używaniem
przez młodzież środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków
zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych oraz zachowań
ryzykownych charakteryzujących się
nieprzestrzeganiem zwyczajowych
norm i wymagań, niosących ryzyko
negatywnych konsekwencji dla
zdrowia psychicznego, fizycznego

FORMY REALIZACJI
1.Przeprowadzenie ankiet diagnozujących problemy młodzieży oraz
współczesne zagrożenia.
2. Obserwacja zachowania uczniów.
3. Rozmowy indywidualne.
4. Realizowanie wśród uczniów i ich rodziców programów profilaktycznych
oraz promocji zdrowia psychicznego, dostosowanych do potrzeb
indywidualnych oraz grupowych, a także realizowanych celów
profilaktycznych, rekomendowanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii.
5.Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów(pochwała, wzmocnienie
pozytywne).
6. Eliminowanie napięć powstałych na tle wymagań szkolnych, jak również
konfliktów rówieśniczych i problemów rodzinnych.
7. Budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji rówieśniczych.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia.
9. Organizowanie czasu wolnego młodzieży, jako alternatywy dla zachowań
ryzykownych.
10.Kształtowanie postaw asertywnych.
11.Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów używających środków
psychoaktywnych.

1.Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień realizowane na godzinach
wychowawczych i na zajęciach w internacie.
2.Spotkania z przedstawicielami Policji i Kuratorem Sądowym oraz z innymi
specjalistami ośrodków profesjonalnie zajmujących się problemami uzależnień.
3.Dostarczenie uczniom informacji na temat prawnych aspektów
i konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych.
4.Dostarczanie wiedzy o uzależnieniach i mechanizmach uzależnień
(alkohol, narkotyki, lekarstwa, nikotyna, dopalacze) poprzez pogadanki,
dyskusje na lekcjach wychowawczych, zajęcia edukacyjne, zajęcia
wychowawcze w internacie.
5.Dostarczanie informacji osobom uzależnionym na temat specjalistycznych

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
Cały rok
szkolny

Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu,
Pracownicy administracyjni,
Higienistka szkolna,
Rodzice

Cały rok
szkolny
Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu,
Higienistka szkolna
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oraz otoczenia społecznego
młodzieży.

3. Poszerzenie wiadomości
nauczycieli, wychowawców na temat
uzależnień i współczesnych zagrożeń
młodzieży.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
i wychowawców w zakresie realizacji
szkolnej interwencji profilaktycznej
w sytuacji podejmowania przez
uczniów zachowań ryzykownych.
Systematyczne podnoszenie wiedzy
rodziców i nauczycieli na temat
prawidłowości rozwoju i zaburzeń
zdrowia psychicznego młodzieży.
Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania wczesnych objawów
używania środków odurzających,
substancji psychoaktywnych, środków
zastępczych i nowych substancji
psychotropowych.
4. Tworzenie bezpiecznego, wolnego
od uzależnień środowiska
wychowawczego szkoły.
Informowanie uczniów oraz ich
rodziców/opiekunów
o obowiązujących procedurach
postępowania nauczycieli
i wychowawców w sytuacjach

ośrodków świadczących pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.
6.Kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych i świadomych
decyzji związanych z uzależnieniami.
7. Analiza bieżących problemów wychowawczych podczas Rady Pedagogicznej
oraz Rady Wychowawców w internacie.
8. Zakaz palenia papierosów, e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych
oraz używania środków odurzających na terenie szkoły i internatu.
9.Zajęcia na temat samooceny i pozytywnego postrzegania siebie.
10. Gazetki informacyjne, broszury, ulotki.
11. Filmy edukacyjne.
12. Poradnictwo dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.
13. Wywiadówki.
1.Szkolenia Rady Pedagogicznej i Rady Wychowawców w zakresie
przeciwdziałania nałogom i przestępczości wśród młodzieży.
2.Udostępnianie
literatury
problemowej
zainteresowanym
uczniom,
nauczycielom i rodzicom.
3. Pedagogizacja rodziców.

1.Zajecia w internacie i na godzinach wychowawczych w szkole
2. Poradnictwo dla uczniów i nauczycieli.
3. Organizowanie konsultacji ze specjalistami z instytucji wspierających szkołę
w realizacji zadań profilaktycznych.

Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy w internacie

Cały rok
szkolny

Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy w internacie

Cały rok
szkolny
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szczególnych oraz metodach
współpracy szkoły z Policją
w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
Przekazywanie informacji nt.
konsekwencji prawnych związanych
z naruszeniem Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Poszerzenie wiedzy rodziców
i nauczycieli z tematu
rozpoznawania wczesnych objawów
używania środków odurzających
i substancji psychoaktywnych, a także
suplementów, diet i leków w celach
innych niż medyczne oraz
postępowania w tego typu
przypadkach.
Udostępnianie informacji o pomocy
specjalistycznej dla uczniów i ich
rodziców lub opiekunów w przypadku
używania substancji
psychoaktywnych.
5.Walka z nikotynizmem.

4. Organizowanie tematycznych prelekcji i spotkań ze specjalistami.

1. Pogadanki na lekcjach wychowawczych i zajęciach wychowawczych
w internacie.
2.Filmy edukacyjne – podczas godzin wychowawczych oraz zajęć
w internacie.
3. Gazetki tematyczne.
4. Dyżury nauczycieli podczas przerw.
5.Wyciąganie konsekwencji z palenia papierosów i e-papierosów na terenie
obiektu szkolnego (zgodnie ze Statutem Szkoły i Regulaminem Internatu.)
6.Ograniczenie możliwości dofinansowania ze środków szkolnych uczniów
palących papierosy.

Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy w internacie

Dyrektor,
Pedagog szkolny,
Higienistka szkolna,
Wychowawca klasy,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu

Cały rok
szkolny
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IV. ZMNIEJSZANIE POZIOMU ABSENCJI UCZNIÓW W SZKOLE I ZAPOBIEGANIE TRUDNOŚCIOM
DYDAKTYCZNYM I WYCHOWAWCZYM
ZADANIA PROGRAMU
1. Zapobieganie wagarowaniu
uczniów.

FORMY REALIZACJI
1. Zapoznanie uczniów z negatywnymi konsekwencjami wagarowania:
a) w kontekście przepisów prawa – Statut Szkoły, WSO i Regulamin Internatu
b) w kontekście nawarstwiających się zaległości programowych
c) w kontekście zanikania kontaktów społecznych
2. Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania czasu wolnego.
3. Wdrażanie uczniów do wyznaczenia sobie celów życiowych – zachęcanie do
udziału w kółkach zainteresowań, zawodach, konkursach przedmiotowych,
olimpiadach.
4.Pomoc uczniom z trudnościami w nauce – organizowanie pomocy
koleżeńskiej w nauce.
5. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów.
6.Współpraca z rodzicami – dostarczanie rzetelnych informacji
o frekwencji i postępach dziecka w nauce.
7.Nagradzanie i chwalenie uczniów z najlepszą frekwencją; przestrzeganie
i egzekwowanie postanowień Statutu ZSL w Lesku.
8. Indywidualne oddziaływanie na uczniów o wysokiej absencji szkolnej.
9. Wywiadówki i konsultacje dla rodziców.
10.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, dotyczących negatywnego
wpływu absencji szkolnej na poziom wiedzy ucznia.
11.Diagnozowanie przyczyn absencji szkolnej przez wychowawców, pedagoga
szkolnego.
12.Indywidualne, interwencyjne rozmowy pedagoga i wychowawców klas
z rodzicami uczniów o wysokiej absencji.
13. Wprowadzanie kontraktów edukacyjnych dla uczniów z niską frekwencją.
14. Nagradzanie klas z najwyższą frekwencją śródroczną i roczną.
15. Udział w programach i projektach realizowanych w celu wyrównywania
szans edukacyjnych uczniów.
16.Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i konsultacji dla uczniów
z trudnościami edukacyjnymi.
17.Monitorowanie występujących trudności dydaktycznych i wychowawczych.
18.Wprowadzenie dziennika elektronicznego.
19. Praca Zespołu Wychowawczego na rzecz kompleksowej pomocy uczniom
z trudnościami edukacyjnymi.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Wychowawcy klas,
Nauczyciele przedmiotowi,

TERMIN
Na bieżąco

Pedagog szkolny,
Wychowawcy internatu,
Nauczyciele przedmiotów,

Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,

Cały rok szkolny

Wicedyrektor,
Zespół Wychowawców,
Nauczyciele przedmiotu

Według
harmonogramu
wywiadówek
i konsultacji
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2. Poprawa dyscypliny pracy.

3. Motywowanie uczniów do nauki.

1. Punktualne zaczynanie i kończenie lekcji oraz dyżurów w internacie.
2. Sprawdzanie obecności uczniów na każdej lekcji.
3. Sprawdzanie obecności w internacie podczas nauki własnej i ciszy nocnej.
4. Stosowanie regulaminowego systemu kar i nagród wobec uczniów.
5.Prowadzenie rejestru wychowanków pozostających w internacie.
1. Stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami.
2.Kształtowanie systemu wartości i priorytetów uczniów zgodnie
z przyjętymi normami społecznymi.
3. Rozwijanie aspiracji i celów życiowych.
4. Nagradzanie uczniów za osiągnięcia i umiejętności.
5.Prowadzenie zajęć z uczniami na temat skutecznych metod uczenia się,
planowania nauki i racjonalnego gospodarowania czasem wolnym.
6.Przygotowanie uczniów do przedmiotowych konkursów w ramach
prowadzonych kół zainteresowań.
7. Wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.
8.Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów (przydział funkcji
w internacie i w szkole, zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań,
konkursach, zawodach sportowych).

Nauczyciele,

Cały rok szkolny

Wychowawcy internatu
Nauczyciele przedmiotów,

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas,

Nauczyciele przedmiotów,

Pedagog szkolny,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu
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V. ZAPOBIEGANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE
ZADANIA PROGRAMU
1. Minimalizowanie zachowań
agresywnych młodzieży poprzez
działania wychowawcze.
Kontrolowanie agresji poprzez
działania zapobiegawcze.

2. Nawiązanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi
działania profilaktyczne szkoły
(Policja, Sąd Rodzinny, Poradnia
Psychologiczna-Pedagogiczna).

FORMY REALIZACJI
1. Realizacja zadań Szkolnego Programu Profilaktyki i kampanii społecznych,
mających na celu ograniczenie zjawiska przemocy i agresji w szkole
i w internacie.
2.Opieka nad uczniami z nadpobudliwością i skłonnością do zachowań
agresywnych.
3. Identyfikowanie różnych form przemocy i agresji w szkole oraz internacie
(„ zjawisko fali”).
4. Podejmowanie środków zaradczych.
5.Objęcie opieką psychologiczno - pedagogiczną ofiar i sprawców przemocy
w szkole oraz w internacie.
6. Egzekwowanie systemu kar i nagród – motywująca funkcja oceny
z zachowania.
7. Włączanie rodziców do edukacji profilaktycznej ich dzieci.
8. Organizowanie różnych form edukacji i pomocy rodzicom.
9.Integracja społeczności uczniowskiej.
10. Tworzenie więzi z grupą rówieśniczą.
11. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów.
12.Ograniczenie zachowań agresywnych poprzez uczestnictwo
w różnorodnych formach działalności pozaszkolnej, w środowisku lokalnym
oraz na terenie szkoły i internatu.
13. Przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej.
14. Uświadamianie młodzieży konsekwencji wynikających
z odpowiedzialności karnej za zachowania aspołeczne.
1. Organizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji i kuratorem zawodowym
do spraw rodzinnych i nieletnich oraz z pedagogiem PPP.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
Cały rok szkolny

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Nauczyciele,
Wychowawcy klas,
Pedagog szkolny,
Rodzice,
Wychowawcy internatu,
Pracownicy administracyjni

Wychowawcy internatu,
Wychowawcy klas,
Pedagog szkolny

Cały rok szkolny
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3. Tworzenie dobrego
i przyjaznego klimatu w klasie
i w szkole.
Doskonalenie umiejętności w zakresie
budowania podstawowych relacji
z uczniami.
Wspieranie edukacji i programów
rówieśniczych mających na celu
modelowanie postaw prospołecznych.

4. Przekazywanie uczniom wiedzy
i umiejętności w zakresie sposobu
radzenia sobie z negatywnymi
emocjami.
Uświadamianie źródeł agresji.
5. Szkolenie Rady Pedagogicznej
w zakresie profilaktyki agresji
i przemocy.

1. Prowadzenie zajęć na temat:
zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.
Promowanie tolerancji, budowanie empatii w grupie.
2.Poszerzenie wiadomości uczniów nt. skutecznych sposobów komunikacji
interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
3.Eliminowanie zjawiska przemocy fizycznej i psychicznej (projekty, spoty,
szkolenia, pikniki edukacyjne, spektakle teatralne).
4. Dezaprobata niewłaściwego zachowania uczniów i używania wulgaryzmów
zarówno w szkole, jak i poza nią.
5. Uwrażliwienie uczniów na kulturę języka polskiego.
6. Organizowanie wyjazdów do teatru, kina i na wystawy(uczenie umiejętności
zachowania się stosownie do okoliczności i sytuacji).
7. Apele porządkowe przypominające o poprawnym zachowaniu, kulturze
słowa i konsekwencjach naruszania Statutu Szkoły i Regulaminu Internatu.
1.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych oraz zajęć wychowawczych
z zakresu profilaktyki przemocy i agresji (warsztaty, treningi umiejętności,
interaktywne wykłady).

Wychowawcy klas,
Pedagog szkolny,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu,

Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu

Cały rok szkolny

1. Udział nauczycieli i wychowawców internatu w szkoleniach.

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Lider WDN,
Kierownik internatu
Nauczyciele,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Rodzice

Według harmonogramu

Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu

Cały rok szkolny

6. Poszanowanie cudzej własności.
Wskazywanie aspektu
współodpowiedzialności za
powierzone mienie szkolne
i internackie (aspekt materialny
i etyczny).

1.Brak aprobaty dla osób działających na szkodę innych (kradzieże) oraz
niszczących wspólne mienie.
2.Stosowanie kar zgodnie ze Statutem Szkoły i Regulaminem Internatu.
3.Ograniczenie zjawiska agresji przeniesionej poprzez system kar
i odpowiedzialności, jaką muszą ponieść uczniowie za popełniany czyn.
4.Współpraca z rodzicami i policją w ramach obowiązujących procedur.

7. Diagnoza uczniów w zakresie
skłonności do autoagresji.
Rozwijanie i wzmacnianie
umiejętności psychologicznych.
Rozpoznawanie, wyrażanie i kontrola
własnych emocji.

1. Gromadzenie informacji nt. problemów i zaburzeń emocjonalnych uczniów.
2. Wyłonienie osób z grupy ryzyka.
3. Kontakt z rodzicami i zapewnienie specjalistycznej pomocy.
4. Objecie pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

Cały rok szkolny

Według harmonogramu
na rok szkolny
Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny
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VI. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE I W INTERNACIE
Zadania
1. Zapewnienie uczniom
bezpieczeństwa w szkole i internacie.
2.Poprawa bezpieczeństwa
w szkole.

3. Monitoring wizyjny w szkole
i internacie.
4. Zwracanie uwagi na aspekty
zdrowia i bezpieczeństwa podczas
lekcji, zajęć praktycznych, przerw,
zajęć w internacie, wyjść, wyjazdów
itp.

Sposób realizacji
1. Dyżury na korytarzach szkolnych podczas przerw.
2. Całodobowa opieka nad wychowankami w internacie.
1.Wzmacnianie dyżurów - szczególnie w miejscach, gdzie mogą wystąpić
sytuacje ryzykowne dla uczniów.
2.Pogadanka nt. bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego, na
godzinach wychowawczych oraz w internacie.
3. Spotkania z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji.
4. Apele nt. bezpieczeństwa.
5. Realizacja Procedur Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych.
1.Stały dostęp do monitoringu ułatwiający minimalizację zagrożeń na terenie
szkoły i internatu.
1. Reagowanie na nieodpowiednie zachowania.
Kary regulaminowe zgodne ze Statutem dla sprawców czynów, zagrażających
zdrowiu i bezpieczeństwu.

Osoby odpowiedzialne
Nauczyciele dyżurujący,
Wychowawcy internatu
Nauczyciele dyżurujący,
Wychowawcy w internacie,
Nauczyciele poszczególnych
przedmiotów,
Pedagog szkolny

Kierownik internatu,
Wychowawcy internatu,
Kierownik administracyjny
Dyrekcja,
Pedagog szkolny,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu,
Pracownicy szkoły

Przybliżony termin
realizacji
Cały rok szkolny
Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

W trakcie trwania roku
szkolnego
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VII. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU
Zadania

Sposób realizacji

2. Podnoszenie kwalifikacji
nauczycieli.

1.Jasno określone normy i zasady korzystania z internetu w szkole
i w internacie (wypracowanie i przestrzeganie).
2.Zajęcia na temat zagrożeń płynących z internetu (grooming, seksting,
stalking), cyberprzemocy i uzależnień od komputera oraz sieci internetowej.
1.Udział informatyków oraz innych nauczycieli w różnych formach
doskonalenia zawodowego, zwłaszcza dot. w/w zagrożeń.

3. Pomoc uczniom, którzy
doświadczyli cyberprzemocy oraz
uzależnionym od internetu.

1. Rozmowy indywidualne.
2. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
3. Stosowanie Procedur Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych.

1. Bezpieczne korzystanie
z technologii informacyjnokomunikacyjnej.

Osoby odpowiedzialne
Nauczyciele,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy w internatu,
Pedagog szkolny
Dyrekcja,
Informatycy,
Inni nauczyciele
Dyrektor,
Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu

Przybliżony termin
realizacji
Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wg potrzeb
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VIII. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

1. Opieka psychologicznopedagogiczna nad uczniami ze
specyficznymi trudnościami
w uczeniu się, uczniami zdolnymi,
słabymi oraz przejawiającymi
dysfunkcje rozwojowe
uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom edukacyjnym.
2. Rozpoznawanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów.

1.Konsultacje uczniów, nauczycieli, rodziców z pedagogiem szkolnym,
pracownikami PPP.
2.Zajęcia indywidualne, grupowe (korekcyjno-kompensacyjne).
3. Zajęcia rozwijające zainteresowania.
4. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

Dyrektor szkoły,
Wicedyrektor,
Pedagog szkolny,
Nauczyciele poszczególnych
przedmiotów,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu

1. Ankieta dla uczniów klas pierwszych.
2.Rozmowy, wywiady, obserwacje pedagogiczne.
3.Analiza dostarczonej dokumentacji ( świadectwa, karty zdrowia uczniów).

3. Wspieranie rodziców
i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych
i dydaktycznych.
Doskonalenie kompetencji
wychowawczych nauczycieli
i wychowawców w zakresie
rozpoznawania wczesnych objawów
używania substancji
psychoaktywnych.
Przeciwdziałanie narkomanii.
4. Realizacja zaleceń, ujętych
w dokumentacji uczniów objętych
pomocą psychologicznopedagogiczną.
5. Przeciwdziałanie
i rozwiązywanie problemów natury
psychicznej: zaburzenia nastroju,
nerwice, depresje.

1.Szkolenia w ramach Zespołu Wychowawczego i posiedzeń Rady
Wychowawców Internatu i Rady Pedagogicznej.
2.Pedagogizacja rodziców i indywidualne rozmowy z rodzicami. Informowanie
o propozycjach działań dla uczniów objętych pomocą psychologicznopedagogiczną.
3.Współpraca z specjalistycznymi instytucjami (Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, PZP).
4.Prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,
wychowawców internatu i pracowników administracyjnych zatrudnionych
w szkole.
1. Wdrożenie metod i form wskazanych do pracy z uczniami
w dokumentach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innych
specjalistycznych placówek.
2.Dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów.
1.Edukacja wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat przyczyn
i objawów zaburzeń odżywiania, nerwic, depresji, samobójstw wśród
młodzieży.
2.Organizowanie zajęć warsztatowych dotyczących radzenia sobie

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Nauczyciele,
Pedagog szkolny
Dyrektor,
Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Wychowawcy klas,
Nauczyciele,
Pedagog szkolny,
Rodzice,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu,
Pedagog szkolny
Nauczyciele,
Specjaliści,
Pedagog szkolny,
Wychowawcy internatu
Wychowawcy klas,
Pedagog szkolny,
Nauczyciele przedmiotów,
Wychowawcy klas,

Przybliżony termin
realizacji
Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Na bieżąco
Wg potrzeb

Cały rok szkolny

Analiza dokumentacji
Ankieta wśród uczniów
Cały rok szkolny
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Kształtowanie umiejętności
życiowych, a w szczególności
samokontroli, radzenia sobie ze
stresem, rozpoznawania i wyrażania
własnych emocji.
7. Udzielanie pomocy w sytuacjach
traumatycznych.
Wzmacnianie u uczniów poczucia
sensu życia.
8. Profilaktyka problemów związanych
ze zjawiskiem
„eurosieroctwa”

z emocjami i stresem.
3.Stwarzanie przyjaznych uczniowi warunków w czasie lekcji, redukcja
napięcia emocjonalnego.
4.Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat: radzenia sobie
z nieśmiałością i odrzuceniem.
1.Pomoc młodzieży w rozwiązywaniu trudności życiowych, rodzinnych,
szkolnych i materialnych.
2.Stosowanie Procedur Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych.
1.Diagnoza środowiska – wyodrębnienie uczniów, których dotyczyć może
problem tzw. eurosieroctwa.
2.Obserwacja wyodrębnionych uczniów – celem wczesnego diagnozowania
problemów i trudności.
3. Rozmowy o charakterze wspierającym.
4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (organizacja pomocy
koleżeńskiej i objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną).
5.Stosowanie procedur w sytuacji, gdy oboje rodziców przebywa za granicą.

Wychowawcy internatu

Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Nauczyciele
Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Cały rok szkolny
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IX. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Zadania
1. Zapoznanie z zagrożeniami i
chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku.
Kształtowanie postaw sprzyjających
wzmacnianiu zdrowia własnego i innych
ludzi.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

2. Propagowanie aktywności fizycznej.
Kształtowanie środowiska sprzyjającego
rozwojowi zdrowia.
Wzmacnianie witalności.

3. Zapobieganie zagrożeniom zdrowia
i życia – wypadki, urazy.

Sposób realizacji
1.Prowadzenie zajęć w internacie i na godzinach
wychowawczych w szkole na temat:
-zagrożeń
związanych
z
używaniem
środków
uzależniających,
-zburzeń odżywiania się - (anoreksja, bulimia, ortoreksja),
- HIV \ AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową)
- profilaktyki chorób nowotworowych,
- higieny pracy umysłowej uczniów.
2.Ochrona zdrowia psychicznego uczniów (poradnictwo
psychologiczne,
współpraca
ze
specjalistycznymi
instytucjami).
1. Systematyczny udział uczniów w zajęciach wychowania
fizycznego.
2.Działalność klubu „Wędruś”.
3.Imprezy sportowo-turystyczne oraz różne formy
rekreacji(wycieczki, biwaki, rajdy).
4.Organizacja rozgrywek sportowych, turniejów
i zawodów.
5. Dzień Sportu w szkole i w internacie.

Osoby odpowiedzialne
Wychowawcy klas,
Wychowawcy internatu,
Pedagog szkolny

Przybliżony termin realizacji
Cały rok szkolny

Wychowawcy klas,
Nauczyciele wychowania
fizycznego,
Wychowawcy internatu,
Opiekun klubu „Wędruś”

Cały rok

1.Realizacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem
podczas godzin wychowawczych w szkole oraz zajęć
wychowawczych w internacie.
2. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP dla
nauczycieli, wychowawców internatu i pracowników
administracyjnych.
Wdrażanie zasad regulaminów szkolnych.
3.Szkolenia w zakresie BHP uczniów na zajęciach
praktycznych i w internacie.
4.Stosowanie i przestrzeganie obowiązujących Procedur
Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych.

Nauczyciele,
Szkolny specjalista ds. BHP,
Wychowawcy internatu,

Wrzesień
Cały rok szkolny

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Pedagog szkolny,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu,
Rodzice
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4. Pierwsza pomoc w sytuacjach
zagrożenia.
Kształtowanie postawy otwartości
w życiu społecznym.
Budowanie stabilnego
i konstruktywnego systemu wartości.

1. Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach podczas zajęć z edukacji
dla bezpieczeństwa oraz spotkań ze specjalistami
(ratownik medyczny, wykładowca akademicki PWSZ
w Sanoku).
2. Prezentacja filmów nt. zasad udzielania pierwszej
pomocy.
3. Działalność szkolnego koła PCK.
4.Wolontariat.
5. Udział nauczycieli i pracowników administracyjnych
w szkoleniach nt. zasad udzielania pierwszej pomocy.
6. Treningi, imprezy sportowe.
7. Godziny wychowawcze.
8.Zajęcia przedmiotowe.
9. Zajęcia w internacie.
10. Imprezy szkolne, konkursy.
11. Realizacja programów profilaktycznych.

Nauczyciel edukacji dla
bezpieczeństwa,
Nauczyciele,
Wychowawcy internatu,
Wychowawcy klas,
Pracownicy administracyjni,

Cały rok szkolny

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Lider WDN,
Opiekun koła wolontariatu
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X. UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESUJĄCYCH
Zadania
1. Wyposażenie uczniów, rodziców
i nauczycieli w wiedzę i umiejętności
z zakresu właściwego zarządzania
stresem.
Doskonalenie kompetencji
nauczycieli i wychowawców
w zakresie zaburzeń zdrowia
psychicznego wieku rozwojowego.
Zbudowanie równowagi i harmonii
psychicznej.

2. Zapobieganie negatywnym
skutkom stresu.

Sposób realizacji
1. Rozwijanie na zajęciach w internacie i na godzinach
wychowawczych w szkole umiejętności redukowania
stresu doraźnego i długofalowego.
2.Dostarczanie uczniom wiedzy nt. technik
relaksacyjnych i konstruktywnych sposobów radzenia
sobie ze stresem.
3.Promowanie zdrowego stylu życia, jako sposobu do
radzenia sobie ze stresem.
4.Wdrażanie uczniów do planowania dnia
i racjonalnego gospodarowania czasem wolnym.
5. Proporcjonalne rozkładanie obowiązków i pracy.
6.Konsekwentne realizowanie zaplanowanych działań.
7. Udzielanie rodzicom wskazówek i porad dotyczących
wspierania młodzieży w walce z nadmiernym stresem.
8. Organizacja zajęć sportowych.
9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów.
10. Eliminowanie napięć psychicznych powstałych na tle
niesatysfakcjonujących osiągnięć szkolnych.
1.Pobudzanie zainteresowania uczniów aspektami
zdrowia.
2.Propagowanie akcji charytatywnych.
3. Tworzenie nowych kół zainteresowań.
4. Wzmacnianie więzi rówieśniczych.
5.Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Osoby odpowiedzialne

Przybliżony termin realizacji
Cały rok szkolny

Wychowawcy klas,
Wychowawcy w internacie,
Pedagog szkolny,
Nauczyciele WF

Cały rok szkolny
Wychowawcy klas,
Opiekunowie kół zainteresowań,
Pedagog szkolny
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IX. Monitorowanie i ewaluowanie Programu Profilaktyki
Ewaluacja
Szkolnego
Programu
Profilaktyki
będzie
przeprowadzona
w celu oceny efektywności dotychczas podejmowanych działań oraz monitorowania
aktualnych problemów szkolnych.
Ewaluacja w Zespole Szkół Leśnych w Lesku przeprowadzona będzie na podstawie
obserwacji zachowań uczniów, rozmów indywidualnych, analizy dokumentacji
wychowawców klas, wychowawców internatu i ankiet przeprowadzanych wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli.
Wyniki ewaluacji będą podstawą sformułowania wniosków do dalszej pracy oraz
zmodyfikowania zadań Programu Profilaktyki tak, aby był on bardziej skuteczny.

Szkolny Program Profilaktyki
Opracował zespół:
Jadwiga Gawlewicz……………
Aneta Biega – Janiszewska………….
Krystian Wójcik………………
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