
 

 

     Realizacja Rządowego programu ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014- 2016 

w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej nr 1 w Jaworzu. 

I. Rekomendowane zadania do realizacji w ramach Rządowego programu  

na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 

bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

 

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, m.in. 

przez: 

 

1. Kształtowanie otwartości, budowanie pozytywnego klimatu szkoły. 

2. Budowanie pozytywnych relacji społecznych. 

3. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i wychowanków oraz wspieranie 

prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. 

4. Uspołecznianie szkoły i placówki i integrowanie środowiska szkoły i placówki, w tym 

uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, 

odmiennych kulturowo i wielojęzycznych. 

5. Rozwijanie potencjału szkół i placówek w zakresie bezpiecznego funkcjonowania 

uczniów i wychowanków, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

6. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców. 

7. Zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole i placówce. 

8. Zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać działania 

szkoły i placówki w środowisku lokalnym. 

 

Cel szczegółowy nr 2: 

 

Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, 

m.in. przez: 

 

1. Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. 

2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i 

wychowanków oraz profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, 

hazardu. 

3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. 

nowych mediów. 

4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in. 

związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także 

przemocą w rodzinie. 

5. Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni. 

 



 

 

2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemoc 

 

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i 

wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, 

hazardu. 

 

2.3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych 

mediów. 

 

 

2.4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in. 

związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w 

rodzinie. 

 

 

Cel szczegółowy nr 3: 

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, m.in. przez: 

3.1. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych 

osób. 

3.2. Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia 

i aktywności fizycznej w szkole i placówce. 

3.3. Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego 

i społecznego uczniów.  

   

 

Cel szczegółowy nr4: 

Tworzenie warunków do prowadzenia przez państwowe i miejskie jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

 

 

 

 

 


