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Na podstawie art. 26 ustawy Prawo oświatowe

Po przeprowadzonej diagnozie problemów i potrzeb występujących w środowisku szkolnym 

zostają uwzględnione następujace zagadnienia:

1. Potrzeby rozwojowe uczniów w tym czynniki chroniące, czynniki ryzyka: 

a) zagrożenia związane z używaniem substancji psychotropowych, 

b) środki zastępcze,

c) nowe substancje psychoaktywne.

2. Bezpieczeństwo w szkole:

a) bezpieczeństwo cyfrowe, 

b) bezpieczeństwo fizyczne (wewnętrzne i zewnętrzne).

3. Profilaktyka zdrowotna w szkole

a) profilaktyczna opieka zdrowotna,

b) stomatologiczna opieka,

c) higiena pracy uczniów i nauczycieli.

Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym:

Ad. 1 

 Kształtowanie  i  wzmacnianie  norm  przeciwnych  używaniu  środków  odurzających,

substancji  psychotropowych,  środków zastępczych,  nowych substancji  psychoaktywnych

przez uczniów. Uświadomienie zagrożenia używania substancji psychoaktywnych

 Dostarczanie  aktualnych  informacji  nauczycielom,  wychowawcom  i  rodzicom  lub

opiekunom  na  temat  skutecznych  sposobów  prowadzenia  działań  wychowawczych

i profilaktycznych  związanych  z  przeciwdziałaniem  używaniu  środków  odurzających,

substancji  psychotropowych,  środków  zastępczych,  oraz  nowych  substancji

psychoaktywnych



 Przekazywanie  aktualnych  informacji  o  ofercie  pomocy  specjalistycznej  dla  uczniów

i wychowanków,  ich  rodziców  lub  opiekunów  w  przypadku  używania  środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, oraz nowych substancji

psychoaktywnych

Ad. 2

 Ksztatowanie norm przeciwnych podejmowaniu zachowań ryzykownych

 Edukacja w zakresie ograniczania agresji słownej w Internecie

 Przypominanie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia w szkole

 Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

 Przypominanie  zasad korzystania  z  telefonów komórkowych,  innch urządzeń cyfrowych

w szkole

 Przypomnienie  systemu  oznaczeń  dopuszczalnego  wieku  użytkowników  gier

komputerowych

 Kształtowanie świaomej postawy korzystania z urządzeń wytwarzających szkodliwe fale

Ad. 3

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana przez pana higienistę.

 Udzielanie  informacji  o  podmiotach  wykonujących  działalność  leczniczą  udzielających

świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  leczenia  stomatologicznego  dla  dzieci  i  młodzieży,

finansowanych ze środków publicznych

 Korzystanie z mobilnej opieki stomatologicznej Dentobus

 Umożliwianie badań profilaktycznych w zakresie wad postawy

Uwzględnienie w planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego obciążenia

uczniów  w  poszczególnych  dniach  tygodnia,  zróżnicowania  zajęć  oraz  możliwości

psychofizycznych  uczniów  podejmowania  intensywnego  wysiłku  umysłowego.  Uwzględnienie

w organizacji  pracy  szkoły   jej  specyfiki  oraz  potrzeb  uczniów,  w  tym  długości  przerw

międzylekcyjnych z przerwą na posiłki.

Piekary, 24 września 2019r.


