SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SKOCZOWIE
NA LATA SZKOLNE 2015-2020
TECHNIKUM
FORMY REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zatwierdzono pozytywnie
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Zaopiniowano pozytywnie
przez Samorząd Uczniowski

Podstawy prawne działań profilaktycznych:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży w tych jednostkach. (Dz. U. 2015 poz. 1256).
3. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. (Dz. U. 2002/147/1231,167/137/2003/4/202) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Ustawa z dnia 9.11.1995 r. (Dz. U. 1996/10/55, 1997/88/554,121/770, 1999/96/1107) o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych.
5. Ustawa z dnia 19.08.1994 r. (Dz.U. 1994/111/535) o ochronie zdrowia psychicznego.
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. (Dz.U. 2003/26/266) w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
7. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 532).
8. Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
9. Statut Szkoły.
10. Szkolny Program Wychowawczy.
11. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIE DZIALNI

TERMIN
REALIZACJI

I

1. Zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom na
terenie szkoły oraz w drodze
do szkoły i ze szkoły.

1. Współpraca dyrektora szkoły z Policją i Strażą
Miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom w drodze do szkoły i ze szkoły.

Dyrekcja,
pedagodzy

Cały rok szkolny

2. Pełnienie systematycznych dyżurów na terenie
szkoły - nauczycieli w trakcie przerw, a pedagoga
szkolnego również podczas lekcji.

Nauczyciele,
pedagodzy

Cały rok szkolny

3. Dbanie o sprawne działanie monitoringu.

Kierownik admin. Cały rok szkolny

4. Obowiązek noszenia przez uczniów legitymacji
szkolnej świadczącej o przynależności do grona
uczniów naszej szkoły, co uniemożliwia wejście na
teren szkoły osoby niepowołanej.

Pracownicy
portierni,
nauczyciele,
pedagodzy

Cały rok szkolny

5. Praca koordynatora ds. bezpieczeństwa.

J. Liszka

Cały rok szkolny

6. Przeprowadzenie ankiety w klasach I dotyczącej
poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku
szkolnym.

Pedagodzy

X/XI .2016

Troska
o bezpieczeństwo
ucznia w szkole.

2. Działania edukacyjne
zmierzające do poprawy
bezpieczeństwa uczniów.

1. Wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa uczniów na wychowawcy,
godzinie z wychowawcą i zajęciach z pedagogiem.
pedagodzy

na bieżąco

2. Zajęcia z przepisów ruchu drogowego.

cały rok szkolny

J. Retka

II
Przeciwdziałanie
uzależnieniom

1. Poszerzenie wiedzy
uczniów na temat
szkodliwego wpływu
nikotyny, alkoholu,
narkotyków, dopalaczy i
innych uzależnień na
organizm człowieka.

1. Propagowanie informacji na temat uzależnień
Pedagodzy,
poprzez: wykonywanie gazetek, pogadanki z uczniami. wychowawcy

na bieżąco

2. Realizacja programów profilaktycznych we
Pedagodzy
współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, SANEPID-em w Cieszynie
oraz z ZPP-P w Cieszynie, m. in. „ARS-jak dbać o
miłość”, „Dopalacze kradną życie”,
-udział w ogólnopolskiej kampanii „Rakoobrona”
B. Grzegorz

na bieżąco

3. Uczestnictwo młodzieży w różnego rodzaju
imprezach artystyczno – edukacyjnych i akcjach
dotyczących profilaktyki uzależnień.

na bieżąco

Pedagodzy

na bieżąco

4. Opieka pedagogiczno – psychologiczna nad osobami
zagrożonymi uzależnieniem.
2. Pedagogizacja rodziców w 1. Włączenie tematyki uzależnień do programu spotkań Wychowawcy,
zakresie profilaktyki
wychowawców klas z rodzicami.
pedagodzy
uzależnień.

Podczas zebrań

3. Poszerzenie wiedzy
nauczycieli w zakresie
profilaktyki uzależnień.

wg potrzeb

1. Bieżące konsultacje wychowawców i nauczycieli z
pedagogiem szkolnym.

Wychowawcy,
pedagodzy

III
1. Przeciwdziałanie
Działania
zachowaniom agresywnym
profilaktyczne
dotyczące przemocy uczniów w szkole.
i agresji.

2. Zapobieganie zjawiskom
wandalizmu.

1. Indywidualna terapia prowadzona przez pedagoga
szkolnego ze sprawcami i ofiarami przemocy.

Pedagodzy

wg potrzeb

2. Kontrola zachowania uczniów za pomocą
monitoringu i dyżurów nauczycieli.

Pedagodzy

cały rok szkolny

3. Interwencja Policji w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa uczniów ze strony osoby agresywnej.

Dyrekcja,
pedagodzy

wg potrzeb

1. Zwracanie szczególnej uwagi przez pedagogów,
Wszyscy
cały rok szkolny
nauczycieli i innych pracowników szkoły na miejsca, w pracownicy szkoły
których najczęściej przebywają uczniowie.
2. Szybka interwencja oraz egzekwowanie przepisów
zawartych w statucie w stosunku do uczniów
dopuszczających się aktów niszczenia mienia szkoły.

Pedagodzy,
wychowawcy

wg potrzeb

3. Omawianie tematu wandalizmu na zajęciach z
pedagogiem i zebraniach z rodzicami.

Pedagodzy,
wg potrzeb
wychowawcy,ZW

3. Przeciwdziałanie agresji
słownej.

1. Zwracanie uwagi na kulturę słowa podczas zajęć
lekcyjnych i przerw.

Nauczyciele,
pedagodzy.

4. Opieka nad uczniami
sprawiającymi problemy
wychowawcze, zagrożonymi
niedostosowaniem
społecznym.

1. Współpraca wychowawców z pedagogami, aby
otoczyć szczególną uwagą uczniów zagrożonych
niedostosowaniem poprzez zaangażowanie tych
uczniów do różnych działań klasowych, szkolnych.

Pedagodzy,
wychowawcy

na bieżąco

2. Prowadzenie indywidualnych, cyklicznych rozmów
terapeutycznych ucznia z pedagogiem szkolnym.

Pedagodzy

na bieżąco

cały rok szkolny

IV
Kształtowanie
postaw społecznych
oraz postawy
uczniowskiej.

1. Zapobieganie wagarom
szkolnym.

1. Prowadzenie konkursu „Klasa o najlepszej
frekwencji”.

Zespół
Wychowawczy –
A. Kurnyta

09.2016 –
05.2017

2. Zapewnienie uczniom
możliwości udziału w
zajęciach „Wychowanie do
życia w rodzinie”

2. Realizacja programu WDŻ.

Nauczyciel WDŻ

wg potrzeb

3. Propagowanie tematyki
dotyczącej właściwego
zachowania i zasad kultury
osobistej.

1. Uwzględnienie tematów dotyczących postaw
prospołecznych na godzinie z wychowawcą lub
zajęciach z pedagogiem.
2. Cykliczne spotkania Zespołu Wychowawczego, na
których poruszane są m.in. tematy kultury i właściwego
zachowania ucznia.

Wychowawcy,
pedagodzy

Na bieżąco

Zespół
Wychowawczy

co kwartał

1. Udział w finale WOŚP
2. „Góra Grosza”

Pedagodzy,
SU

3. „Prezent od serca na święta”

Pedagodzy

styczeń 2017
grudzień2016/sty
czeń2017
grudzień 2016

4. Angażowanie uczniów w
akcje charytatywne

V
Pomoc uczniom
w sytuacjach
stresowych.

1. Objęcie szczególną opieką 1. Zapewnienie wszystkim uczniom klas I możliwości
uczniów klas I.
uczestnictwa w zajęciach adaptacyjno – integracyjnych,
Rajd szkolny;
2. Zaznajomienie ww. uczniów z regulaminem i
przepisami obowiązującymi na terenie szkoły.
3. Diagnoza środowiska uczniów klas I – rozmowy z
uczniami, badanie ankietowe.
2. Nawiązanie współpracy z 1. Udział rodziców w spotkaniu organizacyjnym z
rodzicami uczniów klas I oraz dyrekcją szkoły oraz jej pracownikami.
bieżąca współpraca z
2. Współpraca wychowawców, pedagogów szkolnych,
rodzicami uczniów klas

Dyrekcja szkoły.
SU, pedagodzy

wrzesień 2016

wychowawcy,
pedagodzy
Pedagodzy

wrzesień 2016

Dyrekcja,
nauczyciele
Wychowawcy,

wrzesień –
październik 2016
21.09.
22.09.2017

starszych.
3. Pomoc uczniom klas
maturalnych w
przezwyciężeniu stresu
związanego z maturą.

dyrekcji z rodzicami uczniów naszej szkoły.

4. Objęcie uczniów
indywidualną opieką
psychologiczno –
pedagogiczną.

1. Indywidualne rozmowy z uczniami znajdującymi się Pedagodzy
w trudnej sytuacji życiowej, szkolnej.

na bieżąco

2. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów
rodzinnych i szkolnych.

Pedagodzy

na bieżąco

3. Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.

Pedagodzy

wg potrzeb

1. Wypełnienie karty ucznia przez uczniów klas I.

Pedagodzy

wrzesień 2016

2. Współpraca z instytucjami powołanymi do
udzielania pomocy finansowej.

Pedagodzy

wg potrzeb

1. Przyznanie stypendiów za dobre wyniki w nauce i
osiągnięcia sportowe.
2. Przyznanie pomocy finansowej udzielanej przez
Radę Rodziców.

Komisja
stypendialna
Wychowawcy,
pedagodzy

3. Pomoc materialna i rzeczowa udzielana przez
instytucje do tego powołane na wniosek szkoły –
program „Wyprawka szkolna”.

C. Podżorna

wrzesień 2016

4. Zorganizowanie akcji „Prezent od serca na święta”
polegającej na zbiórce produktów spożywczych i

Pedagodzy

grudzień 2016

VI
1. Rozpoznanie sytuacji
Objecie szczególną materialnej uczniów.
opieką uczniów
wymagających
pomocy materialnej.
2. Zorganizowanie
konkretnej pomocy
materialnej.

pedagodzy
na bieżąco

1. Organizowanie próbnej matury i próbnego egzaminu Dyrekcja,
zawodowego jako sposobu przezwyciężania stresu
pedagodzy,
egzaminacyjnego.
nauczyciele

wg potrzeb

przygotowaniu z nich paczek dla uczniów znajdujących
się trudnej syt. materialnej.

VII
Troska o zdrowie
i dobrą kondycję
fizyczną i
psychiczną.

1. Zapoznanie się
wychowawców klas i
pedagogów szkolnych ze
stanem zdrowia swoich
uczniów.
2. Organizowanie uczniom
czasu wolnego.

1. Wnikliwe zaznajomienie się nauczycieli z
Wszyscy
zaleceniami wydanymi przez poradnie specjalistyczne i nauczyciele
uwzględnienie tych zaleceń w pracy z uczniem.

3. Propagowanie zdrowego
stylu życia.

1. Zapewnienie możliwości udziału uczniów w
różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych
organizowanych na terenie szkoły i poza nią:

na bieżąco

wszyscy
nauczyciele

wg potrzeb

1. Organizowanie imprez i popularyzowanie broszur o
tematyce zdrowotnej:
- „Dni Promocji Zdrowia”,
- profilaktyka raka piersi – gazetka szkolna,
- Światowy Dzień Walki z AIDS- konkurs wiedzy o
AIDS, gazetka szkolna
- Światowy Dzień bez Tytoniu, gazetka szkolna
- zawody sportowe.

Pedagodzy
Pedagodzy,
K. RusokStanisławska
Pedagodzy
nauczyciele wf

II sem.
październik 2016
1.12.2016

2. Sprzedaż zdrowej żywności w sklepiku szkolnym.
3. Realizacja programów edukacyjnych o tematyce
prozdrowotnej:
- profilaktyka raka piersi,

Właściciel
sklepiku
pedagodzy,
K. Piwocha

na bieżąco

- „4 minuty, które decydują o życiu” olimpiada wiedzy D. Serafinowska
z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Cieszyńskiego.

30.05.2017
na bieżąco

październik 2016

październik 2016

VIII
Pomoc uczniom
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

1. Organizacja zajęć
wyrównujących poziom
wiedzy uczniów mających
trudności z uczeniem się.

1. Prowadzenie zajęć dla uczniów mających trudności
w przyswajaniu wiedzy z powodu problemów
rozwojowych (zajęcia rewalidacyjne).

Wyznaczeni
nauczyciele

cały rok szkolny

1. Opieka psychologiczno –
pedagogiczna uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

1. Rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami.

Pedagodzy,
wychowawcy
Pedagodzy

na bieżąco

2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną.

3. Przygotowanie Indywidualnych Planów Edukacyjno Pedagodzy,
zespoły powołane
– Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o
przez dyrektora
potrzebie nauczania indywidualnego i specjalnego.
szkoły

wg potrzeb

cały rok szkolny

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SKOCZOWIE
NA LATA SZKOLNE 2015-2020
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
Formy realizacji w roku szkolnym 2016/2017

Zatwierdzono pozytywnie
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Zaopiniowano pozytywnie
przez Samorząd Uczniowski

Podstawy prawne działań profilaktycznych:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży w tych jednostkach. (Dz. U. 2015 poz. 1256).
3. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. (Dz. U. 2002/147/1231,167/137/2003/4/202) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Ustawa z dnia 9.11.1995 r. (Dz. U. 1996/10/55, 1997/88/554,121/770, 1999/96/1107) o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych.
5. Ustawa z dnia 19.08.1994 r. (Dz.U. 1994/111/535) o ochronie zdrowia psychicznego.
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. (Dz.U. 2003/26/266) w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
7. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 532).
8. Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
9. Statut Szkoły.
10. Szkolny Program Wychowawczy.
11. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIE DZIALNI

TERMIN
REALIZACJI

I

1. Zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom na
terenie szkoły oraz w drodze
do szkoły i ze szkoły.

1. Współpraca dyrektora szkoły z Policją i Strażą
Miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom w drodze do szkoły i ze szkoły.

Dyrekcja,
pedagodzy

Cały rok szkolny

2. Pełnienie systematycznych dyżurów na terenie
szkoły - nauczycieli w trakcie przerw, a pedagoga
szkolnego również podczas lekcji.

Nauczyciele,
pedagodzy

Cały rok szkolny

3. Dbanie o sprawne działanie monitoringu.

Kierownik admin.

Cały rok szkolny

4. Obowiązek noszenia przez uczniów legitymacji
szkolnej świadczącej o przynależności do grona
uczniów naszej szkoły, co uniemożliwia wejście na
teren szkoły osoby niepowołanej.

Pracownicy
portierni,
nauczyciele,
pedagodzy

Cały rok szkolny

5. Praca koordynatora ds. bezpieczeństwa.

J. Liszka

Cały rok szkolny

6. Przeprowadzenie ankiety w klasach I dotyczącej
poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku
szkolnym.

Pedagodzy

X/XI .2016

Troska o
bezpieczeństwo
ucznia w szkole.

2. Działania edukacyjne
zmierzające do poprawy
bezpieczeństwa uczniów.

1. Wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa uczniów na wychowawcy,
godzinie z wychowawcą i zajęciach z pedagogiem.
pedagodzy

na bieżąco

2. Zajęcia z przepisów ruchu drogowego.

cały rok szkolny

J. Retka

II
Przeciwdziałanie
uzależnieniom

1. Poszerzenie wiedzy
uczniów na temat
szkodliwego wpływu
nikotyny, alkoholu,
narkotyków, dopalaczy
i innych uzależnień na
organizm człowieka.

1. Propagowanie informacji na temat profilaktyki
Pedagodzy,
uzależnień poprzez: wykonywanie gazetek, pogadanki z wychowawcy
uczniami.

na bieżąco

2. Realizacja programów profilaktycznych we
współpracy Wydziałem Promocji Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, SANEPID w Cieszynie,
m. in. „ARS-jak dbać o miłość”, „Dopalacze kradną
życie”,
- udział w ogólnopolskiej kampanii „Rakoobrona”

Pedagodzy

na bieżąco

B. Grzegorz

na bieżąco

3. Uczestnictwo młodzieży w różnego rodzaju
imprezach artystyczno – edukacyjnych i akcjach
dotyczących profilaktyki uzależnień.

Pedagodzy

na bieżąco

4. Opieka pedagogiczno – psychologiczna nad osobami Pedagodzy
zagrożonymi uzależnieniem.

wg potrzeb

2. Pedagogizacja rodziców w 1. Włączenie tematyki uzależnień do programu spotkań Wychowawcy,
zakresie profilaktyki
wychowawców klas z rodzicami.
pedagodzy
uzależnień.

Podczas zebrań

3. Poszerzenie wiedzy
nauczycieli w zakresie
profilaktyki uzależnień.

wg potrzeb

1. Bieżące konsultacje wychowawców i nauczycieli z
pedagogiem szkolnym.

Wychowawcy,
pedagodzy

III
Działania
1. Przeciwdziałanie
profilaktyczne
dotyczące przemocy zachowaniom agresywnym
uczniów w szkole.
i agresji.

2. Zapobieganie zjawiskom
wandalizmu.

1. Indywidualna terapia prowadzona przez pedagoga
szkolnego ze sprawcami i ofiarami przemocy.

Pedagodzy

wg potrzeb

2. Kontrola zachowania uczniów za pomocą
monitoringu i dyżurów nauczycieli.

Pedagodzy

cały rok szkolny

3. Interwencja Policji w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa uczniów ze strony osoby agresywnej.

Dyrekcja,
pedagodzy

wg potrzeb

1. Zwracanie szczególnej uwagi przez pedagogów,
Wszyscy
cały rok szkolny
nauczycieli i innych pracowników szkoły na miejsca, w pracownicy szkoły
których najczęściej przebywają uczniowie.
2. Szybka interwencja oraz egzekwowanie przepisów
zawartych w statucie w stosunku do uczniów
dopuszczających się aktów niszczenia mienia szkoły.

Pedagodzy,
wychowawcy

wg potrzeb

3. Omawianie tematu wandalizmu na zajęciach z
pedagogiem i zebraniach z rodzicami, posiedzeniach
Zespołu Wychowawczego.

Pedagodzy,
wychowawcy, ZW wg potrzeb

3. Przeciwdziałanie agresji
słownej.

1. Zwracanie uwagi na kulturę słowa podczas zajęć
lekcyjnych i przerw.

Nauczyciele,
pedagodzy.

4. Opieka nad uczniami
sprawiającymi problemy
wychowawcze, zagrożonymi
niedostosowaniem
społecznym.

1. Współpraca wychowawców z pedagogami, aby
otoczyć szczególną uwagą uczniów zagrożonych
niedostosowaniem poprzez zaangażowanie tych
uczniów do różnych działań klasowych, szkolnych.

Pedagodzy,
wychowawcy

na bieżąco

2. Prowadzenie indywidualnych, cyklicznych rozmów
terapeutycznych ucznia z pedagogiem szkolnym.

Pedagodzy

na bieżąco

cały rok szkolny

IV
Kształtowanie
postaw społecznych
oraz postawy
uczniowskiej.

3. Współpraca z OHP w Skoczowie-udział uczniów w
konkursach, zawodach sportowych i wycieczkach.
1. Prowadzenie konkursu „Klasa o najlepszej
frekwencji"

Pedagodzy,
wychowawcy
Zespół
Wychowawczy –
A. Kurnyta

na bieżąco

1. Realizacja programu WDŻ.

Nauczyciel WDŻ

wg. potrzeb

3. Propagowanie tematyki
dotyczącej właściwego
zachowania i zasad kultury
osobistej.

1. Uwzględnienie tematów dotyczących postaw
prospołecznych na godzinie z wychowawcą lub
zajęciach z pedagogiem.
2. Cykliczne spotkania Zespołu Wychowawczego, na
których poruszane są m.in. tematy kultury i właściwego
zachowania ucznia.

Wychowawcy,
pedagodzy

Na bieżąco

Zespół
Wychowawczy

co kwartał

4. Angażowanie uczniów w
akcje charytatywne

1. Udział w finale WOŚP
2. „Góra Grosza”

Pedagodzy
SU

3. „Prezent od serca na święta”

Pedagodzy

styczeń 2017
grudzień2016/sty
czeń2017
grudzień 2016

1. Zapobieganie wagarom
szkolnym.
2. Zapewnienie uczniom
możliwości udziału w
zajęciach „Wychowanie do
życia w rodzinie”

V
Pomoc uczniom w
sytuacjach
stresowych.

1. Objęcie szczególną opieką 1. Zapewnienie wszystkim uczniom klas I możliwości Dyrekcja szkoły.
uczniów klas I.
uczestnictwa w zajęciach adaptacyjno – integracyjnych, SU, pedagodzy
rajd szkolny;

09.2016 –
05.2017

21wrzesień
2016

2. Zaznajomienie ww. uczniów z regulaminem i
przepisami obowiązującymi na terenie szkoły.

wychowawcy,
pedagodzy

wrzesień 2016

3. Diagnoza środowiska uczniów klas I – rozmowy z
uczniami, badanie ankietowe.

Pedagodzy

wrzesień –
październik 2016

2. Nawiązanie współpracy z
rodzicami uczniów klas I oraz
bieżąca współpraca z
rodzicami uczniów klas
starszych.
4. Objęcie uczniów
indywidualną opieką
psychologiczno –
pedagogiczną.

VI
1. Rozpoznanie sytuacji
Objecie szczególną materialnej uczniów.
opieką uczniów
wymagających
pomocy materialnej. 2. Zorganizowanie
konkretnej pomocy
materialnej.

1. Udział rodziców w spotkaniu organizacyjnym z
dyrekcją szkoły oraz jej pracownikami.

Dyrekcja,
nauczyciele

21.09.,
22.09.2016

2. Współpraca wychowawców, pedagogów szkolnych, Wychowawcy,
dyrekcji z rodzicami uczniów naszej szkoły.
pedagodzy
1. Indywidualne rozmowy z uczniami znajdującymi się Pedagodzy
w trudnej sytuacji życiowej, szkolnej.

na bieżąco

2. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów
rodzinnych i szkolnych.

Pedagodzy

na bieżąco

3. Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.

Pedagodzy

na bieżąco

1. Wypełnienie karty ucznia przez uczniów klas I.

Pedagodzy

wrzesień 2016

na bieżąco

2. Współpraca z instytucjami powołanymi do udzielania Pedagodzy
pomocy finansowej.
1. Przyznanie stypendiów za dobre wyniki w nauce i
Komisja
osiągnięcia sportowe.
stypendialna

wg potrzeb

2. Przyznanie pomocy finansowej udzielanej przez
Radę Rodziców, TPD.
3. Pomoc materialna i rzeczowa udzielana przez
instytucje do tego powołane na wniosek szkoły –
program „Wyprawka szkolna”.

wg potrzeb

Wychowawcy,
pedagodzy
C. Podżorna

wrzesień 2016

4. Zorganizowanie akcji „Prezent od serca na święta”
polegającej na zbiórce produktów spożywczych
i przygotowaniu z nich paczek dla uczniów
znajdujących się w trudnej syt. materialnej.

VII
Troska o zdrowie i
dobrą kondycję
fizyczną i
psychiczną.

Pedagodzy,
wychowawcy

1. Zapoznanie się
wychowawców klas i
pedagogów szkolnych ze
stanem zdrowia swoich
uczniów.
2. Organizowanie uczniom
czasu wolnego.

1. Wnikliwe zaznajomienie się nauczycieli z
zaleceniami wydanymi przez poradnie specjalistyczne i Wszyscy
uwzględnienie tych zaleceń w pracy z uczniem.
nauczyciele

3. Propagowanie zdrowego
stylu życia.

1. Zapewnienie możliwości udziału uczniów w
różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych
organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

grudzień 2016

na bieżąco

wszyscy
nauczyciele

wg potrzeb

1. Organizowanie imprez i popularyzowanie broszur o
tematyce zdrowotnej:
- „Dni Promocji Zdrowia”,
- Światowy Dzień Walki z AIDS – konkurs wiedzy o
AIDS, gazetka szkolna;
- Światowy Dzień bez Tytoniu, gazetka szkolna;
- zawody sportowe.

Pedagodzy
K. RusokStanisławska
Pedagodzy
nauczyciele wf

II sem.
1.12.2016

2. Sprzedaż zdrowej żywności w sklepiku szkolnym.

Właściciel sklepiku na bieżąco

3. Realizacja programów edukacyjnych o tematyce
prozdrowotnej:
- profilaktyka raka piersi,
- profilaktyka HIV i AIDS,

Pedagodzy
K. Piwocha

30.05.2017
na bieżąco

październik 2016
grudzień 2016

- „4 minuty, które decydują o życiu” – olimpiada
wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Cieszyńskiego
VIII
Pomoc uczniom ze
specyficznymi
trudnościami w
nauce.

D. Serafinowska

październik 2016

1. Organizacja zajęć
wyrównujących poziom
wiedzy uczniów mających
trudności z uczeniem się.

1. Prowadzenie zajęć dla uczniów mających trudności
w przyswajaniu wiedzy z powodu problemów
rozwojowych (zajęcia rewalidacyjne).

wyznaczeni
nauczyciele

wg potrzeb

1. Opieka psychologiczno –
pedagogiczna uczniów o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

1. Rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami.

Pedagodzy,
wychowawcy
Pedagodzy

na bieżąco

2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną.
3. Przygotowanie odpowiednich działań:
- Indywidualne Plany Edukacyjno – Terapeutyczne dla
uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego,

wg potrzeb

Pedagodzy, zespoły cały rok szkolny
powołane przez
dyrektora szkoły

