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SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SPECJALNEGO O ŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO NR 1
W GDYNI
WSTĘP
Szkolny program wychowawczy, wspierający wszechstronny rozwój dziecka uzupełnia się programem profilaktyki, chroniącym uczniów
przed zagrożeniami. Oba te programy, wraz z programem nauczania, tworzą całościową i spójną ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki jest uzupełnieniem programu wychowawczego
szkoły, odpowiada na realne problemy oraz zagrożenia pojawiające się w naszej placówce i najbliższym środowisku. Zawiera głównie zadania
realizowane w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej. Adresowana jest ona do grupy niskiego ryzyka, czyli do całej społeczności szkolnej.
Działania podejmowane w jej ramach wspomagają prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego. Mają na celu promocję zdrowego
stylu życia, a przez to zapobieganie lub zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Na tym poziomie oddziaływań ważne jest rozwijanie
różnorodnych umiejętności, które pozwala każdemu radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi z przeżywanymi w związku z nimi
emocjami. Realizatorami działań na tym poziomie są przede wszystkim nauczyciele wspierani przez pedagoga szkolnego lub psychologa, a
terenem tych działań jest głównie szkoła. Zadania z zakresu profilaktyki drugorzędowej realizowane są w ramach zajęć socjoterapeutycznych i
indywidualnej pomocy psychologicznej. Profilaktykę trzeciorzędową realizują specjalistyczne placówki, z którymi szkoła nawiązuje współpracę
w miarę potrzeb. Profilaktykę w placówce można podzielić na: uprzedzającą – przeciwdziałanie zjawiskom, które jeszcze nie wystąpiły, ale
zgodnie z wiedzą wychowawczą mogą się pojawić oraz objawową - działania wychowawcze wobec pierwszych objawów zachowań
niepokojących.
Szkolny Program Profilaktyki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni skonstruowany został zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. Nr 10 poz. 96 z 2002r.).
Podstawą ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki były wnioski z realizacji Programu Profilaktyki w latach 2006 – 2015 i diagnoza
problemów, która przeprowadzona została w następujący sposób:





metodą obserwacji środowiska szkolnego z którymi stykali się nauczyciele, rodzice, opiekunowie prawni, wychowawcy grup
świetlicowych w ramach prowadzonych zajęć i lekcji, wycieczek, codziennych obserwacji, wywiadów, rozmów, wizyt w domach
uczniów;
poprzez analizę interwencji i konsultacji wychowawczych w klasach i grupach wychowawczych;
metodą wywiadu;
poprzez analizę wniosków ewaluacji wewnętrznej.

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki to stały, niekończący się proces wspomagania ucznia w radzeniu sobie z problemami i zagrożeniami,
proces ograniczający i likwidujący czynniki, które zaburzają jego prawidłowy rozwój. To ochrona ucznia przed podejmowaniem zachowań hamujących lub
niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne.
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Celem szkolnego programu profilaktyki jest wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów poprzez pomoc w zdobywaniu wiedzy
o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywanie umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, aby
maksymalnie wykorzystywać naturalny potencjał dziecka i usprawniać lub kompensować jego zaburzone funkcje.
Celem zadań podejmowanych przez pedagoga, psychologa, nauczycieli specjalistów i wychowawców w odniesieniu do młodzieży jest:










edukacja i przeciwdziałanie złym nawykom;
zmiana niekorzystnych sposobów myślenia, wynikających z dotychczasowego wychowania;
propagowanie zdrowego stylu życia;
pomoc w kontaktach z instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela/wychowawcy uczniom wymagającym takiej pomocy;
propagowanie wśród młodzieży umiejętności radzenia sobie ze stresem;
nauka konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów;
aktywizacja młodzieży do włączania się w podejmowane zadania profilaktyczne;
propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania własnych talentów i pragnień;
umożliwianie młodzieży prezentację własnych umiejętności.

Celem działań wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz pracowników obsługi jest pełne włączenie się w działania
wychowawcze i zapobiegawcze, aby prawidłowo:







diagnozować problemy dzieci i młodzieży;
prowadzić profesjonalne działania wychowawczo – profilaktyczne wykorzystując:
 przedmioty nauczania – w trakcie realizacji programów nauczania,
 godziny z pedagogiem,
 zajęcia pozalekcyjne indywidualne i grupowe,
 realizację Programu Wychowawczego,
 apele, uroczystości szkolne,

zapewnić uczniom/wychowankom poczucie bezpieczeństwa i tworzyć dobrą atmosferę w Ośrodku;
budować wzajemne zaufanie i poczucie własnej wartości u każdego ucznia/wychowanka;
pomagać uczniom/wychowankom w rozpoznawaniu zagrożeń i radzeniu sobie z nimi.

Założenia Programu Profilaktyki oparte zostały na potencjale profilaktycznym Ośrodka, tzn. uwzględniono jego mocne i słabe strony,
czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
Program Profilaktyki ma charakter długofalowy, tzn. przygotowany jest na cały cykl kształcenia i będzie poddawany systematycznej
ocenie efektów podejmowanych działań.
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FORMALNO - PRAWNE PODSTAWY KONSTRUOWANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
Podstawę prawną Szkolnego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty:




Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.(Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz.526);
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 79, poz.483);
Kodeks postępowania cywilnego. Art.572 (Dział II, rozdział 2);

Ustawy i rozporządzenia:













Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznopedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 213, poz.532);
Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz.U. z 2004r., nr 256, Poz. 2572 z późn. zm.);
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Tekst jednolity – Dz. U. Z 2007r.
Poz. 473 z późn. zm.);
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 (tekst jednolity – Dz. U. z 2002r., nr 11, poz. 109 z późn.
zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. z 2003r., nr 26poz 226);
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. nr 180, poz 1493);
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz. U. z 2008r, nr 180, poz. 1108);
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012r, poz. 977);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia, organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009 nr 83, poz. 693);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2010r nr 156, poz. 1047);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228, poz 1490 z późn. zm);
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich w art. 20;
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Programy krajowe:










„Szkoła Promująca Zdrowie”,
„Szklanka mleka”,
„Mamo, tato wolę wodę”,
„Owoce w szkole”,
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”,
„Śniadanie daje moc”,
„5 porcji warzyw, owoców lub soku”,
Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro” Fundacji MEDICOVER,
„Szkoła w Ruchu 2013/2014”

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Szkolny Program Profilaktyki jest skorelowany ze szkolnym programem nauczania i szkolnym programem wychowawczym. Zawiera
działania skierowane na wszystkich uczniów znajdujących się w sytuacji ryzyka oraz procedury interwencji koniecznych do rozwiązywania
określonych sytuacji problemowych.
Zakres oddziaływań wychowawczo-terapeutyczno-dydaktycznych ma na celu wyposażenie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
w takie umiejętności i sprawności, które przygotują ucznia do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w
środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.
Wizją programu jest ukształtowanie człowieka, który:
 potrafi dbać o własne zdrowie;
 potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych;
 potrafi rozwiązywać konflikty bez przejawiania zachowań agresywnych;
 zna swoje mocne i słabe strony, potrafi pokonywać własne słabości;
 postępuje zgodnie z ustalonymi normami;
 potrafi w sytuacji zagrożenia zwrócić się o pomoc;
 potrafi spowodować zmianę postaw – własnych lub innych;
 potrafi nie podejmować zachowań ryzykownych.
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ADRESACI PROGRAMU
Głównymi adresatami programu są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni na każdym etapie edukacyjnym. Ponadto
program adresowany jest do rodziców/prawnych opiekunów, pracowników pedagogicznych placówki i obsługi.

WSTĘPNA DIAGNOZA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH
Diagnozy potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki dokonano w oparciu o następujące metody badawcze:
 obserwacja zachowania uczniów, relacji uczeń – uczeń, dziecko – rodzic, dziecko – nauczyciel;
 rozmowa z uczniami, rodzicami, pracownikami Placówki (nauczyciele i wychowawcy, specjaliści – psycholog, logopeda, rehabilitant,
pielęgniarka, pracownicy administracji i obsługi);
 wizyty w domach rodzinnych uczniów – poznawanie warunków życia, nawiązywanie bliższego kontaktu z rodzinami;
 analiza dokumentów:
 sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej – Protokoły Rady Pedagogicznej SOSW Nr 1;
 protokoły zespołów problemowo-zadaniowych;
 dzienniki lekcyjne – kontakt z rodzicami;
 arkusze obserwacji;
 Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPE-T-y);
 analiza wniosków ewaluacji wewnętrznej.

Po analizie zebranych informacji, biorąc pod uwagę fakt, iż skuteczność oddziaływań profilaktycznych zależy od redukcji czynników
ryzyka oraz wzmacnianiu czynników chroniących, tkwiących w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz cechach osobowości ucznia, dostrzeżono
konieczność działań. Wyłoniono problemy główne, do których opracowano cele ogólne i szczegółowe oraz sposoby ich realizacji. Wyróżnione
problemy główne są następujące:

1. Promocja zdrowego stylu życia.
2. Agresja i bezpieczeństwo.
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CELE OGÓLNE PROGRAMU PROFILAKTYKI
1.
2.
3.
4.
5.

Profilaktyka to: kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, obejmująca równolegle następujące nurty działania:
Wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia.
Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
Motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.
Tworzenie warunków do różnorodnej aktywności uczniów na terenie szkoły i poza nią.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU PROFILAKTYKI

Agresja i bezpieczeństwo
 eliminowanie wulgaryzmów i zachowań aroganckich;
 rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
 kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją;
 kształtowanie zachowań asertywnych;
 zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w Ośrodku;
Promocja zdrowego stylu życia
 nauka racjonalnego gospodarowania czasem wolnym;
 kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego;
 uświadomienie uczniom wartości aktywności fizycznej w codziennym życiu;
 zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów;
 poznawanie różnorodnych form aktywności ruchowej i zasad bezpieczeństwa;
 kształtowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie;
 poznawanie i stosowanie zasad zdrowego odżywiania;
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POTENCJAŁ PROFILAKTYCZNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO NR 1
Silne strony











wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Ośrodku oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji;
przyjazny stosunek wszystkich pracowników do wychowanków;
przyjazne relacje panujące w Ośrodku, które kształtują atmosferę pracy;
pozytywny wizerunek placówki w środowisku;
chętne uczestniczenie rodziców w realizacji zadań placówki;
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz terapii;
bogata baza dydaktyczna ułatwiająca realizację procesu dydaktyczno- wychowawczo -terapeutycznego;
posiadanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych, które zapewniają wielozmysłowe poznawanie rzeczywistości oraz stymulują
rozwój zaburzonych funkcji;
współpraca z instytucjami wspierającymi;
umożliwianie uczniom pełnienia różnych ról społecznych;

Słabe strony




mała baza lokalowa;
znaczna liczba uczniów mających problemy emocjonalne i stwarzających problemy wychowawcze, co niejednokrotnie wynika z ich niepełnosprawności
intelektualnej;
ograniczone środki finansowe;

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE
Czynniki ryzyka:









dysfunkcja rodziny;
niezaspokajanie potrzeb dziecka w rodzinie;
zła sytuacja materialna rodzin;
niskie poczucie własnej wartości;
agresja ze strony rówieśników;
brak umiejętności radzenia sobie z wyrażaniem emocji i panowaniem nad złością i agresją;
brak umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
nieznajomość akceptowanych norm społecznych;
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negatywny wpływ środków masowego przekazu;
złe nawyki żywieniowe;
brak hamulców (brak uczucia sytości) podczas spożywania posiłków, będących wynikiem niepełnosprawności intelektualnej;
mała aktywność fizyczna;
brak zainteresowań i umiejętności organizacji czasu wolnego;

Czynniki chroniące:
 organizowanie spotkań/wywiadówek dla rodziców, szkolenia rodziców;
 współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy;
 indywidualizacja procesu nauczania;
 podmiotowe traktowanie ucznia;
 pozytywne wzorce zachowań;
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
 rozwijanie umiejętności panowania nad złością i hamowania agresji;
 budowanie pozytywnej tożsamości;
 stwarzanie sytuacji do podejmowania aktywności fizycznej;
 przestrzeganie zasad zdrowego żywienia;
 rozwijanie zainteresowań;
 nauka racjonalnego wykorzystania czasu wolnego;
 aktywne i różnorodne formy spędzania czasu wolnego;

Ewaluacja programu
Ewaluacja służy dwóm celom: pomaga sprawdzić jakość (użyteczność, efektywność-skuteczność) programu. Pomaga udoskonalać program
(wskazując możliwość poprawy).
Na podstawie ewaluacji programu i uczestników-odbiorców programu, można będzie wyciągnąć wnioski o wartości różnych elementów
programu, jego sensowności, ale także o słabościach, błędach popełnionych, ale możliwych do uniknięcia w przyszłości, a więc dostarcza
informacji o możliwych usprawnieniach.
Szkolny Program Profilaktyki podlega ewaluacji. W procesie ewaluacji udział biorą:
 uczniowie - podczas swobodnych rozmów z nauczycielami,
 rodzice - w czasie zebrań, poprzez wypełnianie ankiet, podczas rozmów z wychowawcami, nauczycielami specjalistami,
 nauczyciele - w czasie rad pedagogicznych, zebrań zespołów samokształceniowych i zespołów wychowawczych.
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Szkolny Program Profilaktyki poddawany jest metodycznej ocenie co do jego skuteczności. Pozwali to na podejmowanie decyzji o ewentualnych zmianach w programie, dostosowanych do aktualnych problemów i potrzeb. Zmiany w Szkolnym Programie Profilaktyki zatwierdza Rada
Pedagogiczna.

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
WSKAŹNIKI

Poznawanie zasad
zdrowego odżywiania

Nauka racjonalnego
gospodarowania
czasem wolnym i
kształtowanie
umiejętności
aktywnego spędzania
czasu wolnego

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSOBY REALIZACJI

Uczeń:
 Podejmowanie tematów
 wie na czym polega zdrowe
zdrowego odżywiania na lekcjach,
odżywianie
 organizacja apeli w ramach
(5 posiłków dziennie, unikanie
Szkoły Promującej Zdrowie,
słodyczy i kalorycznych przekąsek, zalety
 udział w konkursach
warzyw i owoców w diecie);
dotyczących zdrowego trybu życia,
 zna piramidę żywieniową,
 odróżnia produkty spożywcze
zdrowe od niezdrowych,
 rozumie konieczność picia dużej
ilości wody,
Uczeń:
 potrafi racjonalnie wykorzystać
czas wolny,
 zdaje sobie sprawę z przewagi
spędzania czasu wolnego w sposób
aktywny nad biernym wypoczynkiem,
 zna różne formy spędzania czasu
wolnego w sposób aktywny (rodzaje
sportów, zabaw ruchowych),
 zna zasady bezpieczeństwa
podczas aktywności fizycznej,
 potrafi bezpiecznie i aktywnie
zorganizować swój czas wolny,

 podejmowanie tematów jak
wykorzystywać swój czas wolny,
 nauka ciekawych gier i zabaw
sportowych,
 pokazywanie sposobów
zastępowania sprzętu sportowego
innymi przyrządami,
 nauka zasad bezpieczeństwa
podczas aktywności fizycznej,
 organizowanie zabaw
ruchowych podczas zajęć szkolnych –
świetlicowych, festynów szkolnych,
pikników,
 organizowanie wycieczek,
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OSOBY
TERMIN
ODPOWIEDZIALNE REALIZACJI
Wychowawcy
Szkolny zespół do spraw
promocji zdrowia
Rodzice

Cały rok

Wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele
Nauczyciele wychowania
fizycznego
Rodzice
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 rozwijanie zainteresowań,
umiejętności manualnych w czasie
wolnym od zajęć;

Zwiększenie
aktywności fizycznej
wśród uczniów

Uczeń:
 aktywny udział uczniów w
 rozumie potrzebę podejmowania zajęciach wychowania fizycznego,
aktywności fizycznej,
 uczęszczanie uczniów na
 zna korzyści płynące
dodatkowe zajęcia sportowe w szkole i
z podejmowania aktywności fizycznej,
poza nią,
 czerpie przyjemność z ruchu;
 proponowanie uczniom
aktywności fizycznej podczas przerw
(aktywna przerwa),
 przygotowanie uczniów do
zawodów sportowych,

Nauczyciele wychowania
fizycznego,
Wychowawcy
Rodzice
Cały rok

AGRESJA I BEZPIECZEŃSTWO
WSKAŹNIKI
Wdrażanie uczniów do
prawidłowej komunikacji
z rówieśnikami – dbałość
o czystość języka
(eliminowanie
wulgaryzmów
i przemocy).

CELE SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY REALIZACJI
Uczeń:
 wie jak nawiązywać
prawidłowe relacje z rówieśnikami,
 kontroluje swoje i innych
wypowiedzi i zachowanie,
 eliminują negatywizmy
słowne i fizyczne w kontaktach
z rówieśnikami
 potrafi zainicjować rozmowę
na interesujący siebie temat
 zdaje sobie sprawę
z różnorodności tematów na które

 modyfikowanie zachowań
niepożądanych,
 pokazanie sposobów na
prawidłowe inicjowanie kontaktu
z rówieśnikami,
 stosowanie wzmocnień
pozytywnych,
 wczesne rozpoznawanie
uczniów z tzw. grupy ryzyka
zachowań agresywnych,
 zapoznanie ze Statutem
Ośrodka: prawami i obowiązkami
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OSOBY
TERMIN
ODPOWIEDZIALNE REALIZACJI
wszyscy nauczyciele,
wychowawcy,
psycholog,
pedagog,
rodzice

Cały rok
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Kształtowanie postawy
szacunku do osób
dorosłych, starszych,
kolegów.

Zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa uczniom
w Ośrodku

może rozmawiać z rówieśnikami.

ucznia, karami i nagrodami,
 wykorzystywanie metody
modelowania: przedstawianie
właściwego sposobu rozwiązania
danej sytuacji konfliktowej,
 spontaniczne rozmowy
z uczniami w celu doskonalenia
umiejętności samodzielnych
wypowiedzi;

Uczeń:
 odnosi się z szacunkiem do
dorosłych, starszych, kolegów,
 stosuje zwroty
grzecznościowe,
 rozumie pojęcie empatia
i przejawia ją w życiu codziennym,
 chętnie pomaga innym,

 uczestniczenie uczniów
w uroczystościach szkolnych,
 organizacja wycieczek,
 zajęcia integracyjne,
 pogadanki,
 warsztaty;

wychowawcy,

Uczeń:
 wie, w jak postępować
w przypadku zachowań agresywnych,
 potrafi odpowiednio
zareagować na sytuacje niebezpieczne,
 zna i stosuje zasady
bezpieczeństwa w Ośrodku,
 stosuje zachowania
asertywne,
 jest świadomy konsekwencji
zachowań niezgodnych z prawem.
 szanuje mienie Ośrodka,
własne i cudze

 systematyczne analizy
zagrożeń w szkole,
 zwiększenie liczby
nauczycieli dyżurujących,
 wprowadzenie dodatkowych
dyżurów na przerwach w zależności
od potrzeb,
 treningi asertywności,
 spotkania z Policją, ze Strażą
Miejską, Strażą Pożarną;
 udział w zajęciach
socjoterapii,

wychowawcy, specjaliści,
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organizatorzy uroczystości,
pedagog,

Cały rok

rodzice

pielęgniarka szkolna,
psycholog,
pedagog,
policjanci,
strażnicy miejscy

Cały rok

