ANEKS
Do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goświnowicach
rok szkolny 2018/2019
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia z 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii wprowadza się zmiany w
programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły.

Zadania wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Goświnowicach
Sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”
Dodaje się:
Działania wychowawcze
...
2. Przeciwdziałanie różnym
formom niedostosowania
społecznego

Działania edukacyjne skierowane do całej
społeczności
...
6. Udzielanie pomocy młodzieży w eliminowaniu
napięć nawarstwiających się na tle niepowodzeń
szkolnych

Formy działań profilaktycznych
Zajęcia i warsztaty ze specjalistami.

Profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo
Dodaje się:
Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej
społeczności szkolnej

1. Poznawanie zasad
bezpieczeństwa w różnych
sytuacjach życiowych,
kształtowanie właściwego
zachowania się w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia
oraz w sytuacjach
nadzwyczajnych w tym
poprzez zapewnienie
bezpiecznych i
higienicznych warunków
nauki, wychowania i
opieki.

...
10. Realizacja tematyki szkodliwości środków
psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).
11. Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły.

Formy działań profilaktycznych
…
- wychowawcy na godzinie z wychowawcą
- organizacja konkursu plastycznego.

VIII. Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)
Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów
Dodaje się
Zadania wychowawczoprofilaktyczne

Sposób realizacji

I. Zdrowie – edukacja zdrowotna
1. Zapoznanie z podstawowymi
zasadami dbałości o zdrowie własne i
innych, kreowanie środowiska
sprzyjającego zdrowemu stylowi życia
3. Profilaktyka zagrożeń.

8. „Program dla szkoły”, kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, realizacja
zadań z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych „Przepis na
zdrowie”, program edukacyjny „5
porcji zdrowia w szkole”

Dokumentacja/odpowiedzialni za realizację zadań

Termin

- koordynatorzy programów
Cały rok szkolny

Organizacja działań dla rodziców
Dodaje się:
Zadania
...
2. Zapoznanie rodziców ze
szkodliwością środków
psychoaktywnych.

Formy realizacji
...
1. Spotkanie z terapeutą uzależnień

Odpowiedzialny za realizację/dokumentacja

Dyrektor, pedagog, wychowawcy klas

Termin

II półrocze

