
ZAŁĄCZNIK NR 2 

II. Informacja o podejmowanych w szko łach dzia łaniach dotycz ących iapoicganiu 

zagrożeniom patologicznym 

W katowickich szko łach realizowany by ł  Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiaywania Problemów Alkoholoych na 2015 rok oraz Miejski Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. W ramach pierwszego programu, na terenie 

katowickich placówek, realizuje si ę  środowiskowe programy profilaktyczne, które 

prowadzone są  w formie zaj ęć  pozalekcyjnych. W programach wykorzystuje si ę  różne formy" 

oddziaływania na m łodzież  - są  to zaj ęcia o charakterze sportowym, kulturalnym. 

psychologiczno - pedagogicznym, czy wyrównawczym. Spotkania organizowane s ą  przez 

współpracujące ze sobą  instytucje, a ich koordynowaniem merytorycznym zajmuje si ę  

dyrektor szko ły, w której realizowany jest dany projekt. Programy funkcjonuj ą  „w 52 szko ł ach. 

zrealizowano 10 990 godzin zaj ęć , a w zaj ęciach uczestniczy ło 5 069 dzieci. 

Ponadto Katowiccy uczniowie uczestniczyli w takich programach jak: „Bezpieczna 

Dziecko - Przyjaciel Sznupka" oraz „Bezpieczny Gimnazjalista". S ą  to programy rea[izowae 

w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i w zespo łach szkó ł  specjalnych, w oparciu 

o przygotowany zestaw scenariuszy zaj ęć . Innym projektem, skierowanym do uczniów szkó ł  

ponagimnazjalnych, jest program „Bezpieczna M łodzież", którego tematyka obejmuje, 

między innymi, ochronę  przed cyberprzemoca, przemoc ą  seksualna,profilaktyk ę  depresji. 

bulimii, anoreksji oraz profilaktykę  uzależnień . 

Kolejnym programem, którym obj ęto 719 uczniów szkół  ponadgimnazjalnych, jest 

program profilaktyki problemów alkoholowych „Korekta". Za ś  „Archipelag Skarbów" to 

program, którym obj ęci zostali uczniowie trzech katowickich gimnazjów oraz ich rodzice. 

W programie realizowano tematy z zakresu problematyki dorastania, tj. agresja, seksualno ść , 

środki psychoaktywne. 

W IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach zrealizowano program profilaktyki 

narkotykowej „Ratownicy marzeń". 

W katowickich placówkach prowadzono w 201 5r. programy profilaktyczne z zakresu 

używania substancji psychoaktywnych: „Marihuana - prawda i mity" oraz „Dopalacze - 

STOP", w którym wzi ęło udział  7 595 uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

a także „Narkotyki i Nastolatki - jak rozmawia ć  z dziećmi o marihuanie". Realizatorem 

programu było Stowarzyszenie Ś lą kie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Zaj ęciami 

objęto 1103 rodziców uczniów z katowickich szkó ł  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
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Inne programy profilaktyczne, w których wzi ęły udział  katowickie placówki to: 

ogólnopolski program „Ś ląska Szkoła Promująca Zdrowie", program profilaktyczny „Smak 

życia", „Przemoc i agresja - jak sobie radzi ć", który realizowany jest prz y  wspó łpracy 

z katowickimi poradniami psychologicznymi, a także „Sieciaki", czy „Cyberprzemoc". 

Zdecydowana większość  placówek bierze udzia ł  w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj 

trzeźwy umysł". W części szkół  uczniowie wzięli udział  w akcji „Dzień  Bezpiecznego 

Internetu". W jedenastu szko łach podstawowych odnotowano wprowadzenie programu 

profilaktycznego „Akademia Bezpiecznego Puchatka". Wielu szkó ł  uczestniczy ło w kampanii 

społecznej Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice - „Miejska D żungla". Promując 

uczciwą  rywalizacj ę, szkoły podstawowe i gimnazja zdecydowa ły się  na realizacj ę  

Miejskiego Programu „Kibicuj Fair - Play". a tak że projektu promuj ącego zdrowie ..Sprint - 

bliżej zdrowia". Wszystkie samorz ądowe szkoły podstawowe uczestniczą  w programie 

profilaktycznym Powiatowej Stra ży Pożarnej i Urzędu Miasta Katowice pn. F lorek w Mate 

Strażnicy. Katowickie szkoły podstawowe włączyły się  również  w program przeciwdzia łający 

paleniu: „,Nie pal przy mnie, prosz ę". W kilku gimnazjach odby ły się  projekty profilaktyczne, 

tj.: „Zdrowie psychiczne w pigu łce", „Bliżej". Wprowadzono także program „Bezpieczna+". 

„Bezpieczna m łodzież", „Wiem, cojem",,,Bezpieczna droga do domu i szko ły". 

Inne programy, które realizowane by ły w szkołach w 2015r. to: Ś rodowiskowy 

Program Profilaktyczny „Przyjazna D łoń" - program przeznaczony dla uczniów z rodzin 

dysfimkcyjnych, „ARS - czyli jak dba ć  o miłość", czy „Młodzi patrzą  na trze źwo" - akcja 

realizowana przez Fundacj ę  Zielony Liść . 

Wszystkie katowickie szko ły współpracują  z instytucjami, które pomagaj ą  

w działaniach profilaktycznych oraz udzielaj ą  wsparcia w zapobieganiu zagro żeniom 

patologicznym. Organizuje się  spotkania tematyczne z przedstawicielami Stra ży Miejskiej, 

funkcjonariuszami Policji, MOPS - u, licznych fundacji oraz stowarzysze ń , w tym 

z Instytutem Regionalnym w Katowicach oraz z uczelniami wy ższymi, w tym z Wydziałem 

Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Ś ląskiego w Katowicach - dzia łalność  Centrum 

Zimbardo w Nikiszowcu. Efektem wspó łpracy Instytutu Regionalnego w Katowicach. 

Komendy Miejskiej w Katowicach oraz UMK i 8 szkó ł  ponadgimriazjahiych jest 

przygotowanie projektu pn. Katowicki Konkurs Debat Oxfordzkich - Dopalacze kradn ą  

życie. Debaty po święcone będą  profilaktyce stosowania środków psychoaktywnych 

i psychotropowych. Pierwsza runda debat odb ędzie się  w dniach 11 - 29 stycznia 2016r. 

i będzie nosiła tytuł  Dopalacze największym zagrożeniem m łodzieży. Podsumowanie 

projektu odbędzie się  podczas II Katowickiego Świata Profilaktyki. 
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Katowickie placówki wspó łdziałają  aktywnie ponadto z poradniami psychologiczno - 

pedagogicznymi, ze Ś ląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, z Wydzia łem Edukacji 

oraz z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, z Caritasem, z Regionalnym 

Ośrodkiem Edukacyjno - Metodycznym Metis oraz z Polskim Towarzystwem Zapobiegania 

Narkomanii. Prawie po łowa szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzi edukacj ę  

prawną, w ramach której odbywaj ą  się  spotkania z kuratorami sądowymi, radcami prawnymi, 

sędziami, czy prokuratorami. Większość  placówek nawią a1a współpracę  z Powiatową  Siacją  
Sanitarno - Epidemiologiczną  w Katowicach. 

Oprócz działań  edukacyjnych, szko ły podejmują  także inne działania wychowawcze 

i organizacyjne. We wszystkich szko łach nauczyciele rozpoznaj ą  sytuację  rodzinną  uczniów, 

monitorują  sytuacj ę  prawną  i materialną  wychowanków, a pedagodzy udzielaj ą  pomocy 

indywidualnej w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji kryzysowych, realizuj ą  szkolne 

programy wychowawcze i programy profilaktyki szkolnej, które zgodnie z brzmieniem 

zapisów ustawy o systemie o światy, przyjmują  w danym roku szkolnym stosown ą  uchwałą  
rady rodziców. Ponadto rodzice wdra żani są  do uczestnictwa w życiu szkoły i do wspólnego 

rozwiązywania problemów. We wszystkich placówkach organizuje si ę  zebrania Rad 

Pedagogicznych, na których omawia się  sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

wszystkim pedagogom znana jest procedura post ępowania w sytuacjach kryzysowych (np. 

założenie Niebieskiej Karty). Uczniowie zagro żeni patologiami obj ęci są  opieką  
psychologiczno - pedagogiczn ą, na bieżąco prowadzone są  rozmowy wspierające 

I mediacyjne. Niektóre placówki prowadz ą  grupy wsparcia dla uczniów b ędących w trudnej 

sytuacją  rodzinnej i środowiskowej. Dyrektorzy i nauczyciele dbajq, by rodzice nabywali 

odpowiednie umiejętności wychowawcze, organizuj ą  prelekcje o tematyce profilaktycznej., 

a także konsultacje, pogadanki i spotkania prowadzone przez psychologa i pedagoga 

szkolnego lub pracownika poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

Kadra pedagogiczna kszta łtuje w wychowankach właściwe postawy i wzorce 

zachowań, młodzież  angażowana jest w dzia łalność  charytatywnq, wolontariacką  i społeczną. 

Uczniowie biorą  udział  w warsztatach, konkursach, zawodach, prelekcjach, zaj ęciach 

tematycznych i pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym, które organizowane s ą  przez 

dyrektorów i nauczycieli większości szkół . Konkursy, po święcone profilaktyce, organizowane 

są  także przez Wydział  Zarządzania Kryzysowego UMK i Rad ę  Pedagogów i Psychologów 

Szkolnych, w ramach realizacji programów: Bezpieczne Dziecko przyjaciel Sznupka.. 

Bezpieczny Gimnazjalista oraz Bezpieczna M łodzież. W ramach II ogólnopolskiego dnia 

praw dziecka, dwie szko ły otrzymały wyróżnienie Rzecznika Praw Dziecka -- Zespó ł  Szkół  
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Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka za „Żywą  Konwencj ę  Praw Dziecka" oraz Gimnazjum nr I 

im. W. Korfantego za konkurs „Czy znasz swoje prawa". Innym wa żnym przedsięwzięciem 

było zorganizowanie I Święta Profilaktyki w Pałacu Młodzieży w ramach akcji „ProtMaktyka 

aTy". 

Uczniowie samorządowych szkół  są  zachęcani do aktywno ści fizycznej oraz do dbania 

o zdrowe nawyki żywieniowe. Niektóre szko ły organizują  spotkania ze znanymi lud źmi, 

którym udało się  wyjść  z nałogu, uzależnienia. Uczniom prezentuje si ę  różne sposoby 

radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych, zwraca si ę  uwagę  na umiej ętność  przewidywania 

skutków nieodpowiedniego postępowania, przedstawia si ę  także zakres odpowiedzialno ści, 

w tym karnej, w przypadku naruszenia zasad wspó łżycia społecznego i norm prawnych. 

W celu poprawy bezpieczeństwa, nauczyciele maj ą  obowiązek prowadzenia dyżurów 

w czasie przerw, zdecydowana wi ększość  szkół  prowadzi monitoring oraz ksi ęgi wej ść  

i wyj ść  osób postronnych, w których odnotowuje si ę  kto, w jakim celu, o której godziny 

wszedł  i opuścił  budynek szkoły. Kadra nauczycielska na bie żąco kontroluje frekwencj ę  

uczniów oraz przyczyny ewentualnych nieobecno ści, zaś  dyrektorzy podejmuj ą  czynno ści 

administracyjne, zgodnie z brzmieniem odr ębnych przepisów, w przypadku stwierdzeniu 

nierealizowania obowiązku szkolnego. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż  nasilającymi się  problemami w zakresie 

profilaktyki zachowań  niepożądanych i patologicznych są: dostęp do specjalistów w zakresie 

zdrowia psychicznego, niech ęć  niektórych specjalistów z dziedziny medycyny do wspó łpracy 

ze szkołami -. brak zrozumienia dla realnych sytuacji zagro żenia bezpieczeństwa uczniów, 

a także brak jednoznacznych procedur post ępowania w sytuacji agresji uczniów. Istotnym.  

problemem jest również  niechęć  rodziców do wspó łpracy ze specjalistami oraz utrudnienia 

jakie napotykaj ą  nauczyciele w procesie diagnozy sytuacji wychowawczej ucznia. Istnieje 

konieczność  wypracowania jednolitych procedur post ępowania gwarantuj ących maksymalną  

skuteczno ść  i bezpieczeństwo stronom postępowania, przy jednoczesnym przestrzeganiu 

przepisów prawa. 

EDUKACJI 

ek 
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