Program profilaktyki w Zespole Szkół Katolickich w Trzciance
na rok szkolny 2013/2014
LP.
I

ZADANIA
Przeciwdziałanie wagarom
i poprawa frekwencji

DZIAŁANIA
1. Stała kontrola nieobecności uczniów
na wszystkich lekcjach.

Eliminowanie przemocy
fizycznej lub psychicznej
uczniów

ODPOWIEDZIALNI

Pod koniec
każdego
miesiąca
Przed końcem
semestrów

pedagog

3. Wywiady środowiskowe w domach uczniów
(rozpoznawanie warunków życia i nauki ,
poznanie przyczyn nieobecności uczniów
na zajęciach ).

w zależności
od potrzeb

pedagog z wychowawcą

4. Przeprowadzenie badań socjometrycznych
w klasach z niską frekwencją

w II semestrze pedagog

1. Spotkanie z funkcjonariuszem policji
dotyczące odpowiedzialności prawnej
nieletnich.

Listopad 2013 pedagog

2. Rozmowy ze sprawcami przemocy.

W zależności
od potrzeb

pedagog

3. Spisywanie kontraktów z uczniami
W zależności
stosującymi przemoc fizyczną lub psychiczną od potrzeb
.

pedagog

2. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych uczniów o niskiej frekwencji.

II

TERMIN

1

pedagog

4. Wskazywanie uczniom i zachęcanie ich do
alternatywnych sposobów spędzania czasu
wolnego ( np. rozładowanie napięć i agresji
poprzez sport)

Cały rok

zespół wychowawczy

5. Nagradzanie za dobre zachowanie.

III

Eliminowanie palenia
tytoniu i pici alkoholuzapobieganie
uzależnieniom

wychowawcy , pielęgniarka ,
nauczyciel WF

6. Stała współpraca z sądem rodzinnym ,
kuratorami, poradnią psychologicznopedagogiczną, zespołem interdyscyplinarnym

W zależności
od potrzeb

pedagog

1. Podejmowanie tematyki szkodliwości
stosowania używek.

Listopad

wychowawcy , pedagog ,
pielęgniarka szkolna

2. Zajęcia profilaktyczne mające na celu
uświadomienie szkodliwości działania
używek.

listopad/grudzień

pedagog

Grudzień

pielęgniarka, pedagog

listopad /
grudzień

pielęgniarka, pedagog

Według
kalendarza
konkursów

pedagog, pielęgniarka

3. Wyposażenie uczniów w wiedzę o HIV i
AIDS
4. Przygotowanie przez uczniów akcji
promującej zdrowy styl życia , prawidłowego
odżywiania i jego znaczenia.
5. Organizacja i udział w konkursach
dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom.
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IV

Promocja zdrowego stylu
życia

1. Pogadanka dotycząca higieny.

2. Zapoznane uczniów z chorobami: bulimią
i anoreksją (pogadanka, film)

Jedna grupa
wiekowa
w miesiącu

wychowawca, pielęgniarka
szkolna
pedagog, pielęgniarka

Listopad

3. Spotkanie z dietetykiem (gimnazjum)

pedagog
Listopad/
grudzień

4. Akcje zapobiegające chorobom zakaźnym

pielęgniarka
Listopad

5. Grypa , żółtaczka itp.
nauczyciel WF, pielęgniarka
6. Sposoby udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
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Styczeń/luty

