PROGRAM PROFILAKTYKI
SZKOLNEJ
I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ
W TARNOWSKICH GÓRACH
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Podstawa Prawna:
1. Konstytucja RP – Art. 72.
2. Konwencja o Prawach Dziecka – Art. 3 , 19, 33.
3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami) –
Rozdz. I Art. 1, 4, 31, 39.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2002 roku
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51; poz.446)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61
z 19 czerwca 2001r.; poz. 624)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10; poz. 96)
7. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
(DZ.U. z 2001r. nr 13 poz. 110).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii.

Program Profilaktyki I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach opiera się
na współczesnym modelu profilaktyki uzależnień i polega na promocji zdrowia
i zapobieganiu zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami
życia i współczesnego świata. Podstawowym założeniem Programu jest sięganie do
przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów oraz zapobieganie im. Program obejmuje
swoim zasięgiem działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania
poszczególnych przedmiotów na lekcjach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych,
wycieczkach oraz w trakcie realizacji Programu Wychowawczego Szkoły.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
1. w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w
prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem
jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez
nich środków i substancji, o których mowa w &1 ust. 2
2. w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, 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, u których rozpoznano
wczesne objawy używania środków i substancji, o których mowa w &1 ust. 2 lub
występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako
zaburzenia lub choroby wymagające leczenia
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Cele Programu Profilaktyki Szkolnej:
-

-

-

kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji
niszczących zdrowie, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań
ryzykownych
kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania właściwych decyzji, zgodnych
z własną osobowością i zdrowym stylem życia
wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w podstawową wiedzę na temat
uzależnień oraz rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
związanych z uzależnieniami
kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności i wdrażanie hierarchii wartości
moralnych
zwracanie uczniom uwagi na możliwość zachowań alternatywnych w stosunku
do agresji i przemocy
wskazywanie pożądanych wzorców zachowań

I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
1. Propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się
warsztaty na temat zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia, otyłość)
[pielęgniarka]
- pogadanki na temat anoreksji, bulimii, otyłości towarzyszące okresowym pomiarom
wagi i wzrostu
[pielęgniarka]
- propagowanie czytelnictwa czasopism promujących zdrowy styl życia
[nauczyciele biologii, bibliotekarka]
- w ramach interaktywnych wykładów, warsztatów, treningów umiejętności, projektów,
debat, szkoleń, spektakli teatralnych, spotów, kampanii społecznych, happeningów,
pikników edukacyjnych lub w innych formach uwzględniających wykorzystanie
aktywnych metod pracy tworzenie warunków do zdobywania przez uczniów wiedzy
na temat zachowań prozdrowotnych i ćwiczenie umiejętności podejmowania
właściwych w tym obszarze decyzji
[wszyscy nauczyciele]
-

2. Promowanie dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne
-

-

dbałość o właściwy rozwój fizyczny, organizowanie szkolnych imprez sportowych,
zapewnienie uczniom aktywnego udziału w zawodach sportowych różnego typu
[nauczyciele WF]
organizowanie wycieczek pieszych, autokarowych, rajdów
[wszyscy nauczyciele]
pogadanki o chorobach XXI w. : AIDS, nowotwory, zawały serca
[pielęgniarka]
uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Dzień Wiedzy o AIDS” i „Różowa Wstążeczka”
[pedagog szkolny, pielęgniarka]
rozwój zainteresowań poprzez zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań
[wszyscy nauczyciele]
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kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli,
radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; warsztaty
wspomagające umiejętności radzenia sobie ze stresem
[pedagog szkolny]
- realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych i
promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i
grupowych
[wychowawcy i pedagog szkolny]
-

3. Poszerzanie świadomości ekologicznej
-

II.

promowanie aktywności sprzyjających ochronie środowiska
[nauczyciele biologii i geografii]
uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”
[nauczyciele biologii i geografii]

OCHRONA UCZNIÓW PRZED ZAGROŻENIAMI
I UZALEŻNIENIAMI
1. Profilaktyka uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków
i dopalaczy

-

-

-

-

ukazanie przyczyn i skutków palenia papierosów, używania alkoholu, substancji
psychoaktywnych w ramach lekcji wychowawczych i lekcji przedmiotowych
[wszyscy nauczyciele]
kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji, o
których mowa w &1 ust. 2 przez uczniów a także norm przeciwnych podejmowaniu
innych zachowań ryzykownych
[wychowawcy]
uczenie zachowań asertywnych, nauka umiejętności odmawiania „ Dziękuję – NIE”
[wszyscy nauczyciele]
warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień
[pedagog szkolny]
konsultacje indywidualne wobec osób prezentujących zachowania ryzykowne
[wszyscy nauczyciele]
przekazywanie informacji o instytucjach pomocowych
[pedagog szkolny]
udział uczniów w ogólnopolskiej akcji „Dzień bez papierosa”
[nauczyciele biologii i chemii]
promowanie wewnątrzszkolnej mody na niepalenie (konkursy)
[pedagog i bibliotekarka]
podejmowanie inicjatyw społecznych promujących niepalenie („Mam haka na raka”)
[pielęgniarka]
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-

wzmożenie dyżurów nauczycielskich na przerwach, ze szczególnym uwzględnieniem
toalet uczniowskich i terenu na zewnątrz szkoły w ramach akcji „Zwalczanie nałogu
nikotynowego”
[wszyscy nauczyciele]

2. Ochrona uczniów przed cyberprzemocą
-

-

uświadamianie uczniów i rodziców na temat najnowszych zagrożeń współczesnego
świata: zjawisko cyberprzemocy, multimedialna pornografia, uzależnienie od
komputera, identyfikacja z bohaterami gier komputerowych
[wszyscy nauczyciele, szczególnie nauczyciele informatyki]
przeprowadzanie zajęć warsztatowych
[pedagog szkolny]

III . PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI, PRZEMOCY
PRZESTĘPCZOŚCI
-

-

-

-

I

organizacja warsztatów na temat odpowiedzialności karnej wśród młodzieży
[wizyty w sądzie]
warsztaty rozwijające umiejętności zachowania się w sytuacjach gdzie występuje
przemoc
[policja, PCPR]
konsultacje indywidualne i rodzinne wobec osób z rodzin nadużywających alkoholu,
stosujących przemoc, dopuszczających się nadużyć seksualnych, zagrożonych
bezrobociem, eurosieroctwem
[pedagog szkolny]
przeprowadzenie zajęć dotyczących osiągania celów bez użycia przemocy
[PPPP]
realizacja programu „Stop agresji fizycznej i psychicznej” w czasie godzin
wychowawczych z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych zalecanych przez
MEN
[wychowawcy klas]
realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
[policja]
zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza szkołą
[wszyscy nauczyciele]
systematyczny monitoring terenów szkolnych
warsztaty rozwijające umiejętności komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania
konfliktów
[pedagog szkolny]

IV. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW
I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJE POSTĘPOWANIE
-

uświadamianie uczniom granic nieakceptowanego zachowania i sankcji za ich
przekroczenie
[wszyscy nauczyciele]
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-

-

-

-
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informowanie uczniów oraz ich rodziców o obowiązujących procedurach
postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkoły z
policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią
[wszyscy nauczyciele]
propagowanie aktywnych postaw społecznych: wolontariat, programy
przedsiębiorczości, SU, udzielanie pierwszej pomocy, honorowe krwiodawstwo,
transplantacja
[opiekun SU, opiekun PCK, pielęgniarka szkolna]
profilaktyka wypadków komunikacyjnych
[policja]
aktywna dbałość o kulturę słowa w relacjach interpersonalnych
[wszyscy nauczyciele]
kształtowanie postawy odpowiedzialności i obowiązkowości (wywiązywanie się
z podstawowych obowiązków ucznia z eliminacją wagarów)
[wszyscy nauczyciele]
przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako
alternatywnej, pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w
szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji
życiowej
[opiekunowie kół zainteresowań]

