REKOMENDOWANE ZADANIA DO REALIZACJI

w woJE w 6nzrwrn poMoRSKrM
NA LATA20r4-2016 W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU
,,BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOtr A" *

1. Cel szczeg6lowy nr 1:
,,Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego Srodowiska szkoty i placdwki".
Rekomendowane zad,aniaz

l)

Prowadzenie zajgt integruj4cych w klasach, w szczeg6lnoSci w klasach pocz4tkolvych
kazdego etapu edukacyjnego orazw grupach wychowawczych.

2) Upowszechnianie idei

akceptacji r6ZnorodnoSci uczni6w i wychowank6w ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo i jgzykowo,
wielojgzycznych oraz idei bezpiecznej i efektywnej edukacji wlqczajqcej uczni6w
i wychowank6w z niepelnosprawnoSciami.
3) Upowszechnianie program6w edukacyjnych i dziataf. alternatywnych do zachowafi
ryzykownych, rozwijaj4cych umiejgtnoSci psychologiczne i spoleczne uczni6w
i wychowank6w, promowanie wolontariatu.
4) Angazowanie uczni6w i wychowank6w w procesy podejmowania decyzji w szkole
i plac6wce; aktywacja samorz4d6w uczniowskich i innych form dzialalnoSci
uczniowskiej.

5) Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawc6w z

zal<resu pomocy
psychologiczno - pedagogicznej dla uczni6w i wychowank6w ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym niedostosowanych spolecznie lttb zagroaonych
niedostosowaniem spolecznym.

6) Wl4czanie rodzic6w w procesy
w wazne wydarzenia
i plac6wki.

2.

i

podejmowania decyzji w szkole i plac6wce oraz
dzialania na rzecz tworuenia bezpiecznej i przyjaznej szkoly

Cel szczeg6lowy nr 2:

2.1.,,Protilakfitka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy".
Rekomendowane zadaniaz

1)

Wdrazanie w szkole i plac6wce program6w profilaktycznych ukierunkowanych
r oztir4zyw anie konfl ikt6 w z wykoruystaniem metody mediacj i i ne go cj acj i.

zajgt

z

zak'resu edukacji prawnej dla uczni6w i wychowank6w
dotyczTcych m.in. konsekwencj i prawnych stosowan ia r6znychform przemocy.
3) Doskonalenie nauczycieli i wychowawc6w z zal<resu przeciwdzialania agresji

2) Prowadzenie

i przemocy r6wiesniczej,

w tym

cyberprzemocy, rozwiqzywania konflikt6w,
podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych.
4) Prowadzenie spotkan dla rodzic6w z zalcresu metody szkolnej interwencji
profilaktycznej oraz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania
62nych form przemocy.

2.2.,,Przeciwdzialanie uiywaniu substancji psychoaktywnych przez acznidh)
i wychowankdw oraz protilaktyka uzaleinienia od gier kompaterowych,
fnterneta, hazardu".
Rekomendowane zadania:
l) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i rrilodziezy, ze szczeg6lnym zwr6ceniem
uwagi na rozwijarrie ich pasji i zainteresowari w ramach zajg1 pozalekcyjnych
i pozaszkolnych.

2) Wdro2enie

systemu wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, wychowawc6w
wformie m.in. superwizii, coachingu, grup wsparcia z zakresu poprawy jakoSci
systemu

3)

o ddziaNy w ah pro fi

I

aktyc zny ch.

Realizacja edukacji zdrowotnej w szkolach i plac6wkach w zakresie przeciwdziaNania
uzaleZnieniom.

4) Upowszechnianie program6w rozwijaj4cych kompetencje wychowawcze
i profilaktyczne rodzic6w w zakresie przeciwdzialania narkomanii.

2.3.,,Ks4toltowanie umiejgtnoSci ucznifw i wychowankdw w zakresie prowidlowego
fankcjonowania w Srodowisku tzw. nowych medfuiw".
Reko men dowane zadaniaz

1) Wdrazanie program6w edukacyjnych dla uczni6w i wychowank6w

2)
3)

dotycz4cych
bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposob6w reagowania w sytuacjach
zagrolenia.
Upowszechnianie informacji o punktach konsultacyjnych i liniach pomocowych dla
uczni6w i wychowank6w, w kt6rych mohna zglaszal przypadki niebezpiecznych
zdarueiw Internecie.
Wsp6lpracazrodzicami uczni6w i wychowank6w w zakresie bezpiec znego korzystania
z nowych medi6w przez ich dzieci.

2.4.,,Rozwiqzywanie kryzystiw rozwojowych i igtciowych ucznidw i wychowankhw,
m.in. zwiqzanych z wyjazdem rodzicdw za granicg w celach zorobkowych, o tukie
przemocq w rodzinie".

Rekom

l)

owane zadania:
Monitorowanie sytuacji uczni6w i wychowank6w zwiqzanej zv,ryjazdem rcdzic6w za
granic9 w celach zarobkowych oraz udzielanego im wsparcia w zakresie rozwoju
emocjonalnego, poznawc zego i spolecznego.
en d

2) Udostqpnianie

rodzicom

i

opiekunom material6w informacyjnych i edukacyjnych na
tematy zvm4zane zlayzysami rozwojowymi i Zyciowymi dzieci imlodzieiry.

3.

Cel szczeg6lowv nr 3:

,,Promowanie zdrowego stylu iycia wsrdd dzieci i mlodzieiy".
Rekom

en d

owane zadania :

i realizacja
zdrowego stylu zycia.

1) Upowszechnianie

2)
3)
4)
5)

w szkole i

plac6wce program6w sluz4cych promocji

Podejmowanie dzialafi w celu zwigkszenia zaangaaowania uczni6w w zajgciach
wychowan ia frzy czne go .
Zagospodarowanie czasv wolnego ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem aktywnoSci
frzycznej w szkole w plac6wce orazpozani4.
Podnoszenie kompetencji nauczycieli, wychowawc6w i innych pracownik6w szkoly
i plac6wki w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej , w szczeg6lnosci zdrowego
ZywieniaorazzapobieganiazaburzeniomodZywiania.
Popularyzacja programu sieci szk6l promuj4cych zdrowie.

* Opracowano na podstawie zalqcznika do uchwaly

Rady Ministr\w nr 130/2014 z dnia B

r. w sprawie przyjgcia Rzqdowego programu na lata 2014

-

lipca

2014

2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkola"

Maj4c na uwadze wnioski z ewaluacji Programu w 2015 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej
(MEN) rekomenduje, aby w roku 2016 napoziomie wojew6dzkim byly podejmow ane dzialania
dotyczqce wdtoZenia zasad prawidlowego Zywienia wSr6d uczni6w i
chowank6w oraz
dzialania dotycz4ce rozwijania postawy aktywnoSci i tworczego dzialania wSr6d dzieci i
mlodzie?y uzdo lni onej .

Zaleca sig zwr6cenie szczeg6lnej uwagi

na

aktywizacjg uczni6w i wychow 6w
w podejmowaniu inicjatyr,v na rzecz Srodowiska szkolnego i lokalnego, ? w szczeg6lnoSci
r6wieSnik6w. Aktywne uczestnictwo slu2y6 bgdzie ksztaltowaniu postaw prozdrowotnych
i prospolecznych bezpo6rednich i poSrednich uczestnik6w bior4cychudzial w realizacji zadah
rekomendowanych przez MEN.

