Szkolny Program Profilaktyki
Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w
Kędzierzynie – Koźlu
2012/2013r.
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Osoby objęte programem:

1. Uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 2
2. Rodzice
3. Nauczyciele przedmiotów
4. Wychowawcy
5. Pedagog szkolny
6. Wychowawcy świetlicy szkolnej
7. Wychowawcy i socjoterapeuci ze Świetlicy Środowiskowo- Socjoterapeutycznej
przy ZSM nr 2

Zakres programu profilaktycznego
1. Kształtowanie i utrwalanie w uczniach pozytywnej postawy do obowiązku
uczęszczania na zajęcia szkolne oraz obowiązków szkolnych
(przeciwdziałanie wagarom, wspieranie rozwoju, współpraca z rodziną
i instytucjami)
2. Wdrażanie do działań prospołecznych(edukacja psychoaktywna,
przeciwdziałanie agresji i przemocy, utrwalanie norm, promowanie
filantropii)
3. Profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia
(przeciwdziałanie uzależnieniom, dostarczanie wiedzy, wspieranie rozwoju,
alternatywne formy spędzania czasu wolnego)
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Plan działań profilaktycznych w szkole

Cele

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

1. Motywowanie do Nauczyciele,

I

1.

Kształtowani

Mobilizowanie pracy na zajęciach

e i utrwalanie uczniów do

Cały rok

wychowawcy

dydaktycznych.

w uczniach

systematyczn

pozytywnej

ej pracy

postawy do

podczas zajęć poczucia własnej

obowiązku

szkolnych.

2. Rozwijanie

Nauczyciele,

Cały rok

wychowawcy

wartości,

uczęszczania

ukierunkowanie na

na zajęcia

sukces.

szkolne oraz
obowiązków

3. Preorientacja

wychowawcy

wg planu

szkolnych.

zawodowa.

klas,

pracy

(przeciwdział

doradca

wychowaw-

anie

zawodowy

czej

współpraca z 2. Zapoznanie 1. Lekcje

Wychowawcy

Wrzesień

rodziną i

uczniów i

wychowawcze

klas

2012

instytucjami)

rodziców z

zapoznające

wymogami

uczniów z

prawa

wymogami prawa

dotyczącymi

dotyczącymi

obowiązku

obowiązku

szkolnego.

szkolnego i

wagarom,
wspieranie
rozwoju,

konsekwencjami
jego
nieprzestrzegania.
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Informowanie o
wymogach prawa
rodziców podczas
wywiadówek.
2. Zapoznanie

Nauczyciele

uczniów z

Wrzesień
2012

przedmiotowym
systemem
oceniania.

4. Przeciwdziałanie Wychowawcy,
wagarom.

Wg potrzeb

nauczyciele,
pedagog szkolny

3.

Nauczyciele

1. Zajęcia

Wyrównywani korekcyjnoe szans

Wg potrzeb

terapeuci

kompensacyjne.

edukacyjnych.
2. Zajęcia

Nauczyciele

dydaktyczno -

prowadzący

Wg potrzeb

- wyrównawcze

3.Zajęcia

Nauczyciel

logopedyczne.

logopeda

4. Gimnastyka

Nauczyciel

korekcyjna.

prowadzący.

5. Nauka w klasie

Wychowawca

terapeutycznej.

klasy, nauczyciele

Wg potrzeb

II półrocze

Cały rok

uczący.
6. Zajęcia

Nauczyciel

rozwijające

prowadzący

uzdolnienia.
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Wg potrzeb

7. Zajęcia

Nauczyciel

Wg potrzeb

socjoterapeutyczne. terapeuta

8. Kierowanie

Wychowawcy,

Wg potrzeb

uczniów do poradni pedagog szkolny
specjalistycznych,
np. PPPP

9. Prace zespołów

Koordynatorzy,

do spraw pomocy

członkowie

psychologiczno –

zespołów

Wg potrzeb

pedagogicznej.
4. Zajęcia

Opiekunowie

Cały rok

2. Uczestnictwo w

Wychowawcy

Cały rok

zajęciach świetlicy

świetlicy

1. Uczestnictwo w

pozalekcyjne . kołach
zainteresowań.

szkolnej.

3. Udział w

Wychowawcy i

zajęciach świetlicy

socjoterapeuci

Cały rok

środowiskowosocjoterapeutycznej
.

5. Współpraca 1. Informowanie

Wychowawcy,

Wrzesień

z rodziną.

rodziców o

Rzecznik Praw

/październik

obowiązujących

Ucznia

2012

prawach i

Na bieżąco

obowiązkach

5

szkolnych.

2. Pomoc rodzinom Wychowawcy,
dysfunkcyjnym.

Wg potrzeb

pedagog szkolny,
socjoterapeuci

6. Współpraca 1. Współpraca z:

Wychowawcy,

z

pedagog szkolny,

MOPS,

organizacjami Parafia w Kłodnicy,

terapeuci i

działającymi

Policja,

socjoterapeuci

na rzecz

Kuratorzy,

rodziny.

Sąd Rodzinny,

Wg potrzeb

Komitet
Rodzicielski.
7. Realizacja

1. Realizacja zadań Koordynatorzy

Cały rok

projektu

zgodnie z

Nauczyciele

szkolny

„Aktywny w

założeniami

ZSM2

szkole”

programowymi .
2. Organizacja

Pracownicy ZSM2

„Festiwali Nauki”,
kół zainteresowań,
warsztatów
naukowych i innych.

II

1.

Wdrażanie

Kształtowanie uczniów w klasach, klas,

do działań

właściwych

prospołeczny umiejętności
ch

społecznych

1. Integracja

Wychowawcy

grupach

wychowawcy

świetlicowych,

świetlic,

grupach

(edukacja

socjoterapeutyczny

psychoaktyw

ch.

na,
przeciwdziała
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Cały rok

nie agresji i

2. Uczestnictwo w

Osoby

przemocy,

uroczystościach,

odpowiedzialne

utrwalanie

imprezach

za organizację

norm,

okolicznościowych

imprez oraz

promowanie

na rzecz szkoły i

wychowawcy

filantropii)

środowiska

klas.

Wg potrzeb

lokalnego,
wycieczkach
szkolnych.

3.Tworzenie i

Wychowawcy

przestrzeganie

klas,

norm grupowych w

wychowawcy w

klasach, grupach

świetlicy szkolnej,

świetlicowych,

socjoterapeuci

zajęciach

świetlicy

pozalekcyjnych.

środowiskowej.

4.Poznanie praw i

Wychowawcy,

Cały rok

Wrzesień/

obowiązków ucznia- Rzecznik Praw

październik

Karta Reguł Życia w Ucznia

2011

Szkole
2.

1. Zajęcia z cyklu

Socjoterapeuci

Październik

Umiejętność

ŚWIAT UCZUĆ I

Świetlicy

2012

rozpoznawani EMOCJI

Środowiskowo-

a, nazywania i

Socjoterapeutycz

wyrażania

nej

swoich uczuć.
2. Zajęcia

Wychowawcy

psychoedukacyjne.

Lekcje
wychowawc
ze
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3.

1. Pomaganie

Umiejętności

innym:

Cały rok wg

alternatywne

▪PCK, Szkolny Klub ▪ Opiekunowie

potrzeb

wobec

Wolontariusza

wolontariatu

agresji.

▪Opieka nad

▪Wychowawcy

młodszymi dziećmi

świetlicy szkolnej

w świetlicy szkolnej
▪udział w imprezach Wszyscy
szkolnych

nauczyciele

2. Świadomość

Rzecznik Praw

swoich praw.

Ucznia,

Cały rok

wychowawcy,

3.Dyżury podczas

Nauczyciele

przerw

dyżurujący,

Cały rok

SU
4. Program „Szkoła Koordynatorzy
bez przemocy”

Wg

programu,

terminarza

wychowawcy,

programu

nauczyciele

5. Pedagogizacja

Wychowawcy

terminarz

rodziców

klas

wywiadówe

(wywiadówki,

pedagog szkolny

k

Koordynatorzy

Wg.

szkolenia)

III

1. Profilaktyka Udział w kampanii

Profilaktyka

uzależnień.

uzależnień-

„Zachowaj Trzeźwy programu,

terminarza

Umysł”

kampanii

wychowawcy,

propagowani
e zdrowego

nauczyciele
2. Zajęcia

Lekcje

Wychowawcy
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Wg potrzeb

stylu życia

profilaktyczne profilaktyczne wg

(przeciwdział w klasach

planów

anie

wychowawczych

uzależnienio

(palenie tytoniu,

m,

picie alkoholu,

dostarczanie

używanie substancji

wiedzy,

psychoaktywnych

wspieranie

m.in. narkotyków,

klas,
pielęgniarka

rozwoju,

4. Współpraca dopalaczy).

alternatywne

ze Strażą

Zajęcia

koordynator

formy spędza Miejską

profilaktyczne dla

współpracy z SM

nia czasu

uczniów i szkolenia

wolnego)

5.

I półrocze

dla rodziców.

Pedagogizacj
a rodziców

1. Przekazywanie

Wychowawcy

wg

wiedzy na

klas,

harmonogra

wywiadówkach

pedagog szkolny. mu
wywiadówe

klasowych.

k
2. Szkolenia dla

Wychowawcy

rodziców.

klas,
pedagog szkolny.

Program profilaktyczny pozostaje otwarty na zadania podejmowane w szkole
w czasie roku szkolnego 2012/ 2013 nie ujęte w powyższym programie.

Przyjęto do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej ZSM 2 dnia N..............................
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