PLAN PRACY PROFILAKTYCZNEJ
Działania

Obszar pracy
profilaktycznej


realizowanie tematyki z zakresu

Sposoby realizacji


przemocy i agresji podczas zajęć



dyrekcja

kuratorem,



wychowawcy,

szkolny.



nauczyciele

zgodnie z

uczący,

kalendarzem

pedagog

pracy szkoły



uroczystości klasowe i szkolne,

życia w rodzinie,



konkursy, olimpiady, turnieje,

integrowanie społeczności klasowej i



zawody sportowe,

szkolnej,



wycieczki,

kształtowanie umiejętności pracy w



pogadanki, wykłady, warsztaty,

grupie ,



rozmowy,

wzmacnianie poczucia własnej



nagradzanie i karanie,

wartości



funkcjonowanie radiowęzła ,



budowanie postaw empatii i zaufania,



spotkania z rodzicami,



pedagogizacja rodziców,



gazetki informacyjne,



dostarczanie wiedzy o aktualnych



inne sposoby



spotkania z pedagogiem,





Termin realizacji

spotkania z pedagogiem, policjantem,

wychowawczych i wychowania do

PRZEMOC
AGRESJA

Odpowiedzialni





cały rok

szkolny,


inni.



dyrekcja,

przepisach prawnych,


dostarczanie wiedzy o możliwości
uzyskania pomocy i wsparcia.




realizowanie tematyki z zakresu
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cały rok

Działania

Obszar pracy
profilaktycznej

UZALEŻNIENIA

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

skutków, konsekwencji picia alkoholu,

psychologiem, pielęgniarką,



wychowawcy,

szkolny.

palenia papierosów, zażywania

policjantem, kuratorem,



nauczyciele

zgodnie z

uczący,

kalendarzem

pedagog

pracy szkoły

narkotyków podczas zajęć



dyżury uczniowskie i nauczycielskie,

wychowawczych i wychowania do



ulotki ,

życia w rodzinie,



zagospodarowanie gablot,



zwiększanie nadzoru podczas przerw,



konkursy, turnieje,



pielęgniarka,



gromadzenie i eksponowanie



spektakle teatralne,



inni.

materiałów poglądowych,



projekcja filmów,



promowanie zdrowego stylu życia,



organizacja akcji profilaktycznych,



kształtowanie asertywnych postaw ,



spotkania z rodzicami,



pedagogizacja rodziców,



pogadanki, wykłady, warsztaty,



dostarczanie wiedzy o aktualnych



gazetki informacyjne,

przepisach prawnych,



inne sposoby.



Termin realizacji

dostarczanie wiedzy o możliwości
uzyskania pomocy i wsparcia.
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szkolny,

Działania

Obszar pracy
profilaktycznej


REALIZACJA
OBOWIĄZKU
NAUKI



Sposoby realizacji



dyrektor,

uczniów i uwzględnienie ich w

Poradni Psychologiczno-



wychowawcy,

szkolny.

procesie nauczania i wychowania.

Pedagogicznej



nauczyciele

zgodnie z

uczący

kalendarzem

pedagog

pracy szkoły

przestrzeganie statutu i



zapoznawanie uczniów ze statutem i

wewnątrzszkolnego systemu

wewnątrzszkolnym systemem

oceniania,

oceniania



aktywizowanie uczniów ,



prezentowanie ich osiągnięć, konkursy,



doskonalenie nauczycieli,



kursy, szkolenia, lekcje otwarte



dostarczanie wiedzy o aktualnych



pogadanki, wykłady, warsztaty,

przepisach prawnych,



spotkania z pedagogiem,kuratorem,

dostarczanie wiedzy o możliwości



spotkania z przedstawicielami



Termin realizacji

zapoznawanie się z zaleceniami

rozpoznawanie potrzeb rozwojowych



Odpowiedzialni

administracji samorządowej,

uzyskania pomocy i wsparcia.


inne sposoby.
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szkolny,


inni.



cały rok

Działania

Obszar pracy
profilaktycznej

ZAGROŻENIA
SPOŁECZNE
(np.bezrobocie,
bezradność itp)

Sposoby realizacji



dyrektor,

zagrożeń społecznych i orientacji

Samorządu Terytorialnego i Urzędu



wychowawcy,

szkolny.

zawodowej podczas lekcji

Pracy,

nauczyciele

zgodnie z

gromadzenie przekazywanie ofert i

uczący

kalendarzem

pedagog

pracy szkoły

wychowawczych i innych



przedmiotach,


dostarczanie informacji o

informacji,


możliwościach dalszego kształcenia,









bibliotekarz,



inni.

zbiórka odzieży, żywności itp.,

możliwościach zatrudnienia na



pogadanki, wykłady, warsztaty

lokalnym rynku pracy,



ulotki, zagospodarowanie gablot

organizowanie akcji charytatywnych



spotkania z policjantem.

na rzecz potrzebujących ,



konkursy

przybliżanie problemu osób



spotkania z rodzicami,

niepełnosprawnych podczas zajęć



spotkania z pedagogiem,

wychowania do życia w rodzinie,



spotkania z przedstawicielami

pedagogizacja rodziców,

jednostek samorządowych,


szkolny,

informatorów,


kształtowanie prawidłowych



kącik maturzysty, gromadzenie

dostarczanie informacji o

zachowań komunikacyjnych,


Termin realizacji

spotkania z przedstawicielami

realizowanie tematyki z zakresu



Odpowiedzialni

uczestniczy w przedsięwzięciach
edukacyjnych z doradztwa
zawodowego,
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cały rok

Działania

Obszar pracy
profilaktycznej

Sposoby realizacji




inne sposoby.

dostarczanie wiedzy o aktualnych
przepisach prawnych,



dostarczanie wiedzy o możliwości
uzyskania pomocy i wsparcia.
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Odpowiedzialni

Termin realizacji

