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ZADANIE

I.
Wczesne wykrywanie,
diagnozowanie i
zapobieganie negatywnym
zachowaniom i postawom

Sposoby realizacji

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

l. Poznanie środowiska rodzinnego młodzieży, w tym:

IX 2016

wych. klas

a) przeprowadzenie w klasach 1 ankiety „Czy
czuję się w szkole bezpiecznie?"

XI 2016

wych. klas 1, K. Jedlińska,
J. Mroczek-Pupka, M. Błajda

b) odwiedzanie uczniów w ich domach rodzinnych
w celu rozpoznania warunków życia, atmosfery
domowej i ewentualnych zagrożeń

wg. potrzeb

wszyscy wychowawcy, pedagog

c) przeprowadzenie wśród uczniów ankiet:
 Zajęcia pozalekcyjne
2. Obserwacja zachowań ucznia
a) w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć
pozalekcyjnych, wycieczek, dyskotek i innych
imprez kulturalnych i w czasie dojazdu do szkoły
b) w środowisku pozaszkolnym.
3. Zapobieganie wagarom i absencji poprzez
działania doraźne np. kontakty telefoniczne,
pisemne wezwania rodziców, rozmowy (wychowawca1

K. Jedlińska, B. Gomułka,
cały rok
wszyscy wychowawcy i nauczyciele,
pedagog,

cały rok

wszyscy wychowawcy, pedagog,
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uczeń- pedagog -rodzic)
a) działalność Komisji Dyscyplinarnej.
4. Uwrażliwianie uczniów na wszechobecność w życiu
codziennym przejawów przemocy. Ukazywanie
zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających
agresję.
5. Realizacja programów profilaktycznych:
a) „Trzymaj formę” - zdrowy styl życia

wicedyrektor, pedagog

zgodnie z
tematyką zajęć z
wych.

wych. kl. 1, pedagog,

rok szk.
2016/2017

I. Olejarz, A. Jasiłek, H. Kamińska
J. Mroczek –Pupka, J. Kwaterczak

b) Znajdź właściwe rozwiązanie.

rok szk.
2016/2017

A. Buryło, M. Błajda, B. Gomułka,
A. Blok, M. Szeliga

6. Udział w Dniu Bezpiecznego Internetu.

II 2017
zgodnie z
tematyką zajęć z
wych.
zgodnie z
tematyką zajęć z
wych.

7. Kształtowanie właściwych postaw zachowania wobec
niepełnosprawnych, chorych, biednych i starszych osób.

II. Upowszechnianie
wiedzy i podnoszenie
świadomości prawnej
uczniów

wg. potrzeb

K. Jedlińska, M. Kapyrka, B. Gomułka
J. Mroczek-Pupka,
wychowawcy

wychowawcy

l. Zapoznanie uczniów z zadaniami wynikającymi z
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz ustawy o XII 2016
wychowaniu w trzeźwości.

nauczyciel WOS,

2. Informowanie rodziców o niebezpieczeństwach
wynikających z uzależnień i sposobach
zapobiegania im, szczególnie w przypadku narkomanii,

wszyscy wychowawcy
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min. jeden raz w
ciągu roku
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palenia papierosów, alkoholizmu, zagrożenia płynącego z
Internetu.

na zebraniach
klasowych

3.Wyświetlanie filmów z zakresu oświaty
zdrowotnej i popularyzacja wiedzy o zdrowiu
poprzez redagowanie gazetki ściennej.

wg. potrzeb

wychowawcy, opiekunowie PCK

IV-V 2017

K. Jedlińska, B. Gomułka

wg planów pracy
wychowawczej,
zgodnie z
tematyką zajęć z
wych.

wychowawcy

X 2015

A. Blok

l. Udział nauczycieli w szkoleniach
organizowanych przez PCEN i instytucje
prowadzące działalność profilaktyczną.

zgodnie z
terminem szkoleń

nauczyciele

2. Współpraca z Powiatową Stacją
Epidemiologiczno – Sanitarną w Jarosławiu.

zgodnie z
terminem
realizacji
programów

M. Błajda, J. Mroczek-Pupka,
pedagog

4.Spotkanie z policjantem nt. odpowiedzialności
prawnej nieletnich i bezpieczeństwa w szkole oraz w
drodze do szkoły i domu.
5. Rozmowy: nt. zagrożeń narkomanią, alkoholizmowi,
paleniem papierosów, dopalaczom.

6. Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem KRUS-u
dot. bezpieczeństwa uczniów poza szkołą w obrębie
gospodarstwa.
III. Wewnątrzszkolne
doskonalenie nauczycieli
w zakresie profilaktyki
uzależnień i innych
problemów młodzieży
oraz sposobu
podejmowania wczesnej
interwencji w sytuacji
zagrożenia
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zgodnie z
tematyką zajęć z
wych.

wychowawcy, pedagog

ferie zimowe

nauczyciele w-f-u

wg. planu pracy
UKS
IV 2017
w ciągu roku

nauczyciele w-f-u
nauczyciele w-f-u
nauczyciele w-f-u
wychowawcy, nauczyciele

X 2016, V 2017
X 2016

KMP, PCK
B. Gomułka, K. Jedlińska, M. Szeliga

3. Upowszechnianie zasad BHP i BRD w tym test na
kartę rowerową.

cały rok
II 2016

Wychowawcy
B. Mroczka

4. Prowadzenie posterunku sanitarnego PCK.

w ciągu roku

M. Błajda,
J. Mroczek-Pupka

w ciągu roku

organizacje szkolne

wg. potrzeb

wszyscy wychowawcy

IX- X 2016

opiekunowie PCK

l. Wskazywanie uczniom właściwych postaw
przeciwnych postawom patologicznym.

3. Działanie wychowawcze w zakresie promocji
zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia
a) turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora
Gimnazjum
b) gminne igrzyska sportowe
c) Bieg o Memoriał ks. B. Markiewicza
d) Dzień Sportu Szkolnego
f) dbałość o estetykę i ład w pomieszczeniach
szkolnych
c) udział w akcji „Czysto wokół nas ”
d) udział w rajdzie szkół im. Jana Pawła II do
Świebodnej.

5. Działalność charytatywna:
a. akcje prowadzone
przez Samorząd Uczniowski, PCK, Caritas
b. współpraca ze Środowiskowym Domem Pomocy
Samopomocy w Pruchniku
c. zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz fundacji
„Pomóż i ty”
4
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wolnego czasu dla
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d. akcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka w
Łopuszce Małej.

XII 2016

B. Mroczka, A. Buryło

6. Opieka nad pomnikami przyrody i zielenią
przyszkolną.

X 2016
V 2017

KMP

7. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

do końca
XI 2016

dyrektor, K. Pierzchała, nauczyciele

8. Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla
członków KMP i PCK.

XI 2016

K. Jedlińska, B. Gomułka

9. Przeprowadzenie akcji „Stop Wulgaryzmom”.

XI-XII 2016

H. Kamińska, K. Jedlińska, SU,
wychowawcy

1. Organizowanie różnych imprez klasowych:
a) andrzejki
b) mikołajki
c) spotkanie opłatkowe
d) wycieczki
e) ogniska

XI 2016
XII 20156
XII 2016
wg. odrębnego
harmonogramu

2. Organizowanie konkursów szkolnych o różnej
tematyce.

wg harm.
konkursów

nauczyciele

3. Działalność organizacji uczniowskich.

w ciągu roku

opiekunowie organizacji,

4. Współpraca z CKSiT w Pruchniku
a) zajęcia w zespole pieśni i tańca
b)uczestniczenie w konkursach literackich,
plastycznych, poetyckich i przeglądach teatralnych

w ciągu roku

opiekunowie,
organizatorzy konkursów

zgodnie z harm.
konkursów

c) uczestniczenie w konkursach bibliotecznych.

zgodnie z harm.
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RR, wychowawcy klas, SU

H. Kamińska
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konkursów

VI. Rozwijanie różnych
form opieki

5. Działalność koła teatralnego.

w ciągu roku

A. Błachuta, H. Kamińska

6. Uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych:
organizowanych przez szkołę.

wg odrębnego
harm.

opiekunowie organizacji oraz
nauczyciele prowadzący zajęcia

cały rok

OPS, dyrektor

wg potrzeb

wychowawcy

X 2016

wychowawcy

wg potrzeb

pedagog, wychowawcy, rodzice

l. Pomoc materialna:
a) nieodpłatne obiady dla młodzieży o szczególnie
trudnej sytuacji materialnej
b) pozyskiwanie funduszy z RR dla uczniów w
szczególnie trudnej sytuacji losowe
c) zwolnienie z ubezpieczenia uczniów z rodzin
o bardzo trudnej sytuacji finansowej.
2. Współpraca z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego i
innymi specjalistami działającymi na rzecz
rozwijania zdrowia psychicznego młodzieży.
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