Program Profilaktyczny Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku
w Mikoszewie w roku szkolnym 2015/16

PODSTAWY PRAWNE:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (art. 72);
2. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez
Polskę30 kwietnia 1991 roku (art. 19,24, 33);
3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z 26 października1982 roku (art. 1, 2, 4);
4. Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z 18 lutego 2000 roku;
5. Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z
grudnia 1995 roku;
6. Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu;
7. Europejska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z 21 lutego 2001
roku;
8. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowychz 9 listopada 1995 roku (art. 1, 3);
9. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24 kwietnia 1997 roku (art. 3, 7),
z późniejszymi zmianami;
10. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (art. 4), z późniejszymi
zmianami;
11. Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem z 31 stycznia 2003 roku;
12. Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno–pedagogicznej

w

publicznych

przedszkolach,

szkołach

i placówkach z 7 stycznia 2003 roku, (§2, pkt. 6, 7);
13. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 roku
(art. 4), z późniejszymi zmianami;

14. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
z 23 grudnia 2008 r., załącznik nr 4.
15. Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
16. Statut Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku.

CEL GŁÓWNY:
Wdrożenie

działań

wychowawczych

i

profilaktycznych

na

rzecz

bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole oraz
przygotowanie do zdrowego stylu życia i zminimalizowania negatywnych
wpływów środowiska.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Kreowanie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkoły – działalność grupy
profilaktycznej PaTPort Mikoszewo.
2. Wdrażanie do odpowiedzialności wobec obowiązku szkolnego.
3. Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm i praw – spotkanie profilaktyczne
dla klas III z KPP w Nowym Dworze Gdańskim – „Odpowiedzialność
nieletnich wobec prawa”.
3 a. Wdrażanie uczniów do przestrzegania zachowań dotyczących kultury
osobistej – organizacja kulturalnego Dnia Wiosny.
4. Zapobieganie oraz niwelowanie agresywnym zachowaniom wśród uczniów.
5. Kształtowanie właściwych postaw wobec nasilających się problemów
uczniów
w zakresie używania substancji psychoaktywnych, uzależnienia od gier
komputerowych, internetu, hazardu i multimediów.
5 a. Zapobieganie cyberprzemocy – zajęcia warsztatowe ze specjalistami.

6.

Wprowadzenie

edukacji

prozdrowotnej

wśród

uczniów,

rodziców

i nauczycieli.
7. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom mającym
trudności w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze, przejawiającym
skłonności depresyjne i inne zachowania destrukcyjne.
8. Współpraca z instytucjami na rzecz profilaktyki – propagowanie akcji
profilaktyczno – ostrzegawczej „Stop dopalaczom” – akcja KPP w oraz
Sanepidu w Nowym Dworze Gdańskim.

POWYŻSZE CELE REALIZOWANE BĘDĄ PRZEZ:
- wplatanie treści profilaktycznych w codzienne działania dydaktycznowychowawcze wychowawców i nauczycieli;
- realizację treści edukacyjnych – szczególnie prozdrowotnej i wychowania do
życia w rodzinie;
- organizację szkoleń i zajęć warsztatowych dla uczniów i nauczycieli;
- aranżowanie spotkań ze specjalistami z dziedziny profilaktyki;
- pedagogizację rodziców;
- konsultacje dla rodziców i uczniów;
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych – wycieczki, spektakle profilaktyczne;
- działania grupy PaTPort mające na celu uwzględnianie profilaktyki
rówieśniczej oraz mody na życie bez uzależnień;
- wdrożenie terapii w ramach programu „ Szkoła dla rodziców”;

SPOSOBY REALIZACJI:
- prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach, w szczególności w klasach
pierwszych.
- upowszechnienie idei akceptacji różnorodności - tolerancja.

- uczenie młodzieży rozmowy z drugim człowiekiem a także argumentowania
swojego zdania.
- zachęcanie młodzieży do samorozwoju poprzez włączanie się w akcje
społeczne.
- angażowanie uczniów w procesy podejmowania decyzji w szkole, aktywizacja
samorządu uczniowskiego.
- angażowanie młodzieży do spędzania aktywnie swojego czasu wolnego.
- dbanie o kulturę wypowiedzi młodego człowieka.
- włączenie rodziców w działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej
szkoły.
- stały kontakt z rodzicami uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne.
- stosowanie aktywnych metod nauczania.
- podtrzymywanie pozytywnych tradycji szkoły, przekazywanie wartości
społecznych i norm prospołecznych.
- systematyczne i sprawiedliwe ocenianie zachowania uczniów.
- nagradzanie pozytywnych wzorców postepowania.
- konsekwencja wobec uczniów łamiących normy postepowania.
- wdrażanie w szkole działań ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów
z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.
- obserwacja środowiska uczniowskiego pod kątem uzależnienia od nikotyny
i innych środków odurzających.
- konsekwentne i systematyczne stosowanie procedur szkolnych w przypadku
podejrzenia ucznia o palenie tytoniu lub spożywanie innych substancji
odurzających.
- prowadzenie konkursów i kampanii profilaktycznych.
- organizowanie prelekcji i spotkań dla młodzieży, a także dla rodziców
dotyczących profilaktyki uzależnień.
- organizowanie działalności charytatywnej uczniów.
- propagowanie zdrowego stylu życia.

- wdrażanie programów profilaktycznych dotyczących zdrowego trybu życia.
- organizowanie Pomoc psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.
- podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki
uzależnień.
- zwiększenie wiedzy prawnej uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie
agresji,
przemocy i cyberprzemocy.
Ewaluacji programu dokonuje zespół wychowawczy.
Załączona dokumentacja :
1)Bezpieczeństwo w szkole. Procedury i regulaminy.
2)Ochrona prawna nauczycieli – nowe uregulowania.

