
Rekomendowane priorytetowe zadania do realizacji w województwie 

lubuskim w roku 2015 w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. 

Rekomendowane zadania: 

1. upowszechnianie idei akceptacji różnorodności uczniów i wychowanków ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo i językowo, wielojęzycznych oraz idei 

bezpiecznej i efektywnej edukacji włączającej uczniów i wychowanków 

z niepełnosprawnościami; 

2. upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań 

ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów 

i wychowanków, promowanie wolontariatu; 

3. doskonalenie umiejętności nauczycieli i specjalistów oraz innych pracowników szkoły 

i placówki w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole i placówce uczniów 

i wychowanków, w tym uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, oraz prowadzenie edukacji uczniów i wychowanków w tym zakresie; 

4. upowszechnianie programów edukacyjnych i szkoleń rozwijających kompetencje 

wychowawcze rodziców; 

5. 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. 
 

Cel szczegółowy nr 2: 

Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. 

2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. 

Rekomendowane zadania: 

1. realizacja programów rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy 

doradcy czy rówieśniczy mediatorzy; 

2. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących 

m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy; 

3. doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy 

rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania 

interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych; 

4. doskonalenie kompetencji wychowawców MOW i MOS w pracy z uczniami 

i wychowankami z utrwalonymi zachowaniami agresywnymi; 



5. prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej 

oraz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania różnych form 

przemocy. 

 

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów 

i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, 

hazardu. 

Rekomendowane zadania: 

1. uwzględnianie rozpoznanych potrzeb i problemów uczniów w zakresie zapobiegania 

uzależnieniom w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki; 

2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach w zakresie 

profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; 

3. 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; 

4. wdrożenie systemu wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, wychowawców w formie 

m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia z zakresu poprawy jakości systemu 

oddziaływań profilaktycznych. 

 

2.3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego 

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

mediów. 

Rekomendowane zadania: 

1. wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów i wychowanków dotyczących 

bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia; 

2. współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków w zakresie bezpiecznego korzystania 

z nowych mediów przez ich dzieci; 

3. poszerzenie współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania 

szkoły lub placówki na rzecz prawidłowego funkcjonowania uczniów i wychowanków 

w środowisku cyfrowym. 

 

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. 

Rekomendowane 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. uwzględnienie tematyki przeciwdziałania przemocy seksualnej w działalności szkoły 

i placówki; 

3. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców oraz specjalistów zatrudnionych 

w szkołach i placówkach w zakresie udzielania pomocy uczniom z problemami 

rozwojowymi i życiowymi. 

 

Cel szczegółowy nr 3: 

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

Rekomendowane zadania: 

1. 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; 

2. zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej 

w szkole i placówce oraz poza nią; 

3. zwiększenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły 

i placówki oraz rodziców w zakresie zdrowego stylu życia. 


