Harmonogram działań profilaktycznych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
rok szkolny 2014/2015
Realizacja
Lp.
Działania

Do kogo skierowane
(odbiorca)

Inni pracownicy
Nauczyciele

(administracja i
obsługa)

Termin realizacji

1.

Regulamin bezpieczeństwa

2.

Konsekwencje medyczne bójek wszyscy uczniowie

3.

Procedury postępowania w
nauczyciele,
przypadku zdarzeń, bójek,
pracownicy obsługi
sytuacji wypadku oraz metody
współpracy szkoły z policją w
sytuacjach zagrożenia dzieci
przestępczością i demoralizacją

dyrektor – tablica
informacyjna w pokoju
nauczycielskim

- praca ciągła

4.

Ankiety :
- „Jak czuję się w szkole?”
- „Bezpieczeństwo w szkole”

zespół wychowawczy

- październik 2014
- czerwiec 2015

wszyscy uczniowie,
rodzice

klasy I
wszyscy uczniowie

- wrzesień 2014

godziny wychowawcze,
zebranie z rodzicami,
pedagog (korytarz
szkolny I piętro)
p. pielęgniarka

- I semestr 2014

nauczyciele przedmiotów
(wpis na czerwono
w dzienniku lekcyjnym)

- pierwsze zajęcia w
pracowni przedmiotowej
i na zajęciach w.f.

5.

Zapoznanie z regulaminem
poszczególnych pracowni

wszyscy uczniowie

6.

„Odpowiedzialność prawna
nieletnich w świetle
obowiązujących przepisów”

klasy I

st. as. Katarzyna
Świątek –
policja

- listopad 2014 (kl. 1)

7.

- „Decyduję świadomie” –
warsztaty

klasy I

p. Artur
Dobrowolski
Straż Miejska

- II semestr 2015

8.

– program edukacyjny
„Trzymaj formę” w ramach
„Zdrowy styl życia”

wszyscy uczniowie

p. pielęgniarka,

- cały rok szkolny

9.

– „Jak radzić sobie ze stresem
egzaminacyjnym” – zajęcia z
psychologiem

uczniowie klas III

p. Anna
Drewnowska
psycholog
z poradni PPP 7

- marzec 2015

10.

„Interwencja w sytuacji konfliktu
międzyrówieśniczego” warsztaty

wszystkie klasy

p. Anna
Drewnowska
psycholog
z poradni PPP 7
pedagog

- w zależności od potrzeb

- p. Dorota Sobczyńska
- p. Marta DutkowskaSztyk (pedagog szk.)
- p. Izabela Wolska
( psycholog szkolny),

11.

Warsztaty – „Metody
efektywnego i skutecznego
uczenia się”

uczniowie klas I

12.

Doradztwo zawodowe

uczniowie kl. III
i ich rodzice

13.

Objęcie szczególną opieką
grupa uczniów z kl. 1a
uczniów z klasy 1a, którzy
sprawiają problemy
wychowawcze – cykliczne
spotkania z psychologiem
Zajęcia n.t. „Cyberprzemocy” – wszyscy uczniowie,
bezpieczeństwo w sieci
Rada Pedagogiczna

p. Izabela Wolska
- psycholog szkolny

15.

Profilaktyka palenia tytoniu.

wszyscy uczniowie

p. Marta DutkowskaSztyk- pedagog szkolny
nauczyciele wych. fiz.

16.

Profilaktyka uzależnień od
narkotyków – przedstawienie
teatralne „Za daleko…”
Przeciwdziałanie zaburzeniom
odżywiania

wszyscy uczniowie

dyrektor

14.

17.

klasy 1 abcd

p. K. Matuszewski
– koordynator doradztwa
zawodowego

p. Izabela Wolska
- psycholog szkolny
wychowawcy klas

p. Anna
Drewnowska
psycholog
z poradni PPP 7

- II semestr 2015

p. Dorota
Rybaczyk
- psycholog
z poradni PPP 7

- I sem. 2014 – uczniowie
- II sem. 2015 - rodzice
- cały rok – realizacja
szkolnego systemu
doradztwa zawodowego
- cały rok

p. Artur
Dobrowolski
Straż Miejska

- cały rok

- cały rok

Policja

marzec 2015

p. psycholog
- cały rok
PPP Anna
Drewnowska,
pedagog szkolny

