Bezpieczna i przyjazna szkoła
Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Priorytetowe zadania do realizacji w 2014 r. w ramach Rządowego
programu na lata 2014 – 2016
I. Cel szczegółowy
1.1 .Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki
Zadania
1. Prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w szczególności w klasach początkowych
każdego etapu edukacyjnego, oraz w grupach wychowawczych;
2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców umożliwiających budowanie
pozytywnych relacji z uczniami i wychowankami i ich rodzicami, w tym kompetencji
z zakresu komunikacji interpersonalnej;
3. Włączanie rodziców w procesy podejmowania decyzji w szkole i placówce oraz w
ważne wydarzenia i działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły i
placówki.
II. Cel szczegółowy
2.1 Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
2.2 Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
Zadania
1. Opracowanie i upowszechnienie zbioru oczekiwań, zasad i reguł, dotyczących
zachowania w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania- we
współpracy z uczniami, wychowankami i ich rodzicami;
2. Wdrażanie w szkole i placówce programów profilaktycznych ukierunkowanych na
rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.
3. Opracowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla nauczycieli oraz
doskonalenie kadry pedagogicznej z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, w
tym cyberprzemocy.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie
pracy z uczniami i wychowankami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niedostosowanymi społecznie oraz z utrwalonymi zachowaniami agresywnymi.
2.3. Przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i
wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu,
hazardu.
Zadania
1. Rozwijanie przy wsparciu dorosłych profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów
młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku
szkolnym i lokalnym i promowania życia bez uzależnień;
2. Wdrożenie systemu wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, wychowawców w
formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia z zakresu poprawy jakości systemu
oddziaływań profilaktycznych.

2.4. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego
funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych
mediów
Zadania
1. Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dla rodziców
dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez uczniów i
wychowanków;
2. Współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków w zakresie bezpiecznego
korzystania z nowych mediów przez ich dzieci.
2.5. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków min.
związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w
rodzinie
Zadania
1. Monitorowanie sytuacji uczniów i wychowanków związanej z wyjazdem rodziców za
granicę w celach zarobkowych i udzielanie im różnych form wsparcia w zakresie
rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego;
2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosowania procedury „Niebieskie Karty”;
3. Uwzględnianie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w działalności szkoły
i placówki.
III. Cel szczegółowy
3.1 .Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
Zadania
1. Upowszechnianie i realizacja w szkole i placówce programów służących promocji
zdrowego stylu życia;
2. Upowszechnianie programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i
aktywności fizycznej oraz organizowanie i wspieranie działań służących promocji
zdrowego stylu życia, w szczególności:
a) organizacja żywienia w szkole i placówce zapewniającego ciepły i zgodny z normami
żywieniowymi posiłek,
b) uwzględnianie potrzeb dzieci w zakresie diety,
c) zapewnienie odpowiedniego asortymentu sklepiku szkolnego,
d) tworzenie ogródków przyszkolnych.
3. Podnoszenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i
placówki w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej, w szczególności zdrowego
żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odżywiania.
4. Podnoszenie jakości pracy szkół i placówek promujących zdrowie w celu uzyskania
Wojewódzkiego lub Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie oraz
popularyzacja programu sieci szkół promujących zdrowie.

