Sprawozdanie z działań profilaktycznych w roku szkolnym 2015/2016
Działania ogólnoszkolne i w poszczególnych klasach
Nazwa

„Archipelag Skarbów”
Program obejmuje: profilaktykę
uzależnień, profilaktykę przemocy,
wychowanie ku miłości i
odpowiedzialności za swoją
seksualność, profilaktykę ciąż
nastolatek, profilaktykę HIV/AIDS,
trening zachowań asertywnych,
wzmacnianie czynników chroniących
(więź z rodzicami, nauczycielami,
identyfikacja z własnym systemem
wartości). Program realizowany przez
zewnętrznych realizatorów
Pracownia Rozwoju Społecznego YAQ
„Od dziewczynki do kobiety”
Celem programu jest dostarczenie
nastoletnim dziewczętom wiedzy na
temat problemów związanych z
dojrzewaniem, zasad właściwej
higieny osobistej, propagowanie
nawyków prozdrowotnych,
profilaktyki raka piersi. Program
realizowany przez zewnętrznego
realizatora

Grupa docelowa

- uczniowie klas II

Dziewczynki klas II

Ilość uczniów

Źródła finansowania, pozyskania
materiałów dydaktycznych i
metodycznych

69

Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 5000 zł

37

Program objęty patronatem firmy
Johnson & Johnson

Spotkania z policją
Spotkania mają na celu
uświadomienie młodzieży
konsekwencji prawnych zachowań
ryzykownych mieszczących się w
szerokim spektrum przejawów
demoralizacji
Spotkania ze Strażą Miejską
Spotkania mają na celu
uświadomienie młodzieży zagrożeń
związanych z drogą do szkoły oraz
odpowiedzialności prawnej
nieletnich
Warsztaty dla uczniów na temat
uzależnień
Mechanizm uzależnienia, szkody
fizyczne, psychiczne, społeczne
wynikające ze stosowania środków
psychoaktywnych
Warsztaty dla uczniów na temat
dopalaczy
Informator dla rodziców „O
marihuanie i dopalaczach bez
histerii”
Gazetka i ulotki dla rodziców nt.
dopalaczy

Klasy: 2a, 2b, 3a, 3c

90

Inspektor ds. nieletnich Komendy
Powiatowej Policji w Brzegu

Klasa 1a, 1b, 1c

74

Strażnicy Straży Miejskiej

Klasy II i III

142

Pracownicy Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Brzegu

Klasy II i III

142

Centrum Rozwoju i Wsparcia

Rodzice wszystkich uczniów

216

Rodzice wszystkich uczniów

216

Gazetka dla uczniów nt. dopalaczy
Program „Szkoła dobrego
wychowania” – opracowanie
Szkolnej Karty Zasad Dobrego
Wychowania, ogólnoszkolny konkurs
„Mistrz savoir vivre”, prace
plastyczne pt. „Mój wygląd świadczy
o mnie”, międzyklasowe rozgrywki
na temat znajomości i stosowania
zasad dobrego wychowania,
opracowanie prac pisemnych nt.
„Moje zachowanie świadczy o
mnie”, godziny wychowawcze
poświęcone dobremu i złemu
wpływowi środowiska na
zachowanie młodych ludzi
„Dbam o mój zasięg” –
ogólnopolskie badania nt.
korzystania z internetu i
nowoczesnych środków komunikacji
„Dzień Bezpiecznego Internetu –
luty 2016r. – gazetka, lekcje
wychowawcze i informatyki
poświęcone zagrożeniom płynącym
z internetu, informator dla rodziców
umieszczony na stronie internetowej
szkoły
Edukacja zdrowotna w ramach lekcji
wf

Wszyscy uczniowie

216

Wszyscy uczniowie

216

Klasy II
Nauczyciele

74

Klasy I i II

148

Klasy I

74

Klasy I i II

148

Studium Prawa Europejskiego

Krew młodych ratuje życie –
prelekcje

Klasa 1b i 1c

26

„I ty możesz pomóc” –szkolenie z
pierwszej pomocy

Klasa 1b i 1c

26

Uzyskanie certyfikatu „Bezpieczna
szkoła”

Wszyscy uczniowie, nauczyciele

216

Kuratorium Oświaty i Wychowania

Wszyscy uczniowie

216

Nauczyciel chemii

Wszyscy uczniowie

216

Ksiądz katecheta

Uczennice klas I

36

Program realizowany w oparciu o
materiały metodyczne przesłane
przez Adliner sp. z o.o.

Projekt uczniów klasy IIb skierowany
do wszystkich uczniów

216

Kampania realizowana na podstawie
materiałów edukacyjnych
przekazanych przez Fundację Rosa
oraz Fundację Onkologiczną Dum
Spiro-Spero

Klasa IIb i 2 uczniów kl.III

30

PCK

„Papieros twój wróg”
Przedstawienie „Everything Skit” –
pantomima przedstawiająca pułapki
współczesnego świata czyhające na
młodych ludzi
Akademia dojrzewania – program
profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt
Ogólnopolska kampania
„Rakoobrona”- celem kampanii jest
uzmysłowienie młodym ludziom
realności zagrożenia zachorowania
na raka płuc, szyjki macicy, czerniaka.
Kształtowanie postaw
prozdrowotnych
Prawda o AIDS – przekaż ją dalej

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu

Życia
Projekt „Krokus” – uwrażliwienie
młodych ludzi na problemy rasizmu i
nietolerancji

Klasy II i III

2 uczniów kl.III udziało udział w
olimpiadzie

PCK

Wszyscy uczniowie

Klasa IIb – 30

Holocaust Education Trust Ireland

Wszyscy uczniowie

7

Komendant Główny Straży Pożarnej

Wszyscy uczniowie

216

I Pułk Saperów w Brzegu

Wszyscy uczniowie

216

WOPR

Klasa IIIa

21

Straż Pożarna w Brzegu

Wszyscy uczniowie

156

Nauczyciele wf

Udział w konkursie plastycznym „W
trosce o nasze bezpieczeństwo”
Spotkania dla uczniów z saperami spotkania dotyczyły niewybuchów i
niewypałów oraz zasad
postępowania w sytuacji znalezienia
takowych
„Bezpiecznie nad wodą” –
zagrożenia wynikające z
lekkomyślnego i
nieodpowiedzialnego korzystania z
kąpielisk
Udział w Gimnazjadzie w II LO –
symulacja wypadku drogowego – jak
udzielić pomocy poszkodowanym
Gimnazjada „Baw się zdrowo na
sportowo”– sportowe rozgrywki
międzyklasowe, konkurs na zdrową
potrawę
„Bezpieczne wakacje” : w podróży,
w górach, nad morzem, czas wolny -

kampania ogólnopolska
Agresja elektroniczna cyberbullying,
ryzykowne zachowania dzieci i
młodzieży w świecie nowych
mediów

Wszyscy uczniowie

216

Fundacja Bezpieczne Wakacje

Szkolenie dla nauczycieli

26

„Vademecum” Placówka
Doskonalenia Nauczycieli w Nysie

