Sprawozdanie
z realizacji planu profilaktyczno-wychowawczego
w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół
W roku szkolnym 2017/2018 w ramach planu profilaktyki zrealizowano następujące działania:



15, 18 września 2017 - warsztaty edukacyjne „Drogowskazy kariery – Co po liceum?”.
W dniach 15 i 18 września 2017 r. uczniowie klas trzecich LO i czwartej Technikum uczestniczyli

w zajęciach pt. „Drogowskazy kariery – Co po liceum?”. Zajęcia poprowadziła pani Julia Żarczyńska,
psycholog

z

Powiatowego

Zespołu

Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznych

w

Szamotułach.

Zajęcia miały na celu przyjrzenie się możliwościom, jakie stoją przed absolwentami klas maturalnych oraz
pobudzenie ich do refleksji nad ich zawodową przyszłością. Podczas spotkania maturzyści wraz z panią
psycholog określali swoje oczekiwania związane z przyszłą pracą lub studiami. Ponadto, zastanawiali się nad
swoimi predyspozycjami zawodowymi oraz analizowali korzyści płynące z łączenia nauki na studiach z
aktywnością zawodową. Uczniowie mieli także okazję wykonać test predyspozycji zawodowych. Pani
psycholog

zapoznała

maturzystów

z

trendami

na

rynku

pracy

i

branżami

przyszłości.

Uczniowie byli zaangażowani w prowadzone zajęcia i w trakcie ich trwania zadawali wiele pytań dotyczących
ich niedalekiej przyszłości.



16-23 października 2017 - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w zakresie przedstawienia
młodzieży zagrożeń związanych z ciążą z alkoholem dla uczniów klas II i III Zespołu Szkół - klasy
II i III Technikum, klasy II i III Szkoły Branżowej, klasy II LO

W dniach 16-23 października br. odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące
przedstawienia młodzieży zagrożeń związanych z ciążą z alkoholem.
Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas II i III Zespołu Szkół w Pniewach: Technikum (IIteg,
IItl, IIItlg, IIItgl), Szkoły Branżowej (IIaw, IIcw, IIbw, IIIaw, IIIbw), Liceum Ogólnokształcącego (IIa, IIb, IIc)
w ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 240 uczniów według harmonogramu.
Warsztaty prowadziła pani Katarzyna Żelazowska, farmaceutka, omawiając zagadnienia według
załączonego planu.
Uczniowie dowiedzieli się o: szkodliwym wpływie alkoholu oraz innych używek na organizm ludzki
oraz skutkach zdrowotnych, społecznych i psychicznych spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży.



28-30 listopada 2017 - Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne „Jestem wolny od uzależnień” dla
uczniów klas II i III Zespołu Szkół - klasy II Liceum Ogólnokształcące, klasy II i III Szkoły
Branżowej, klasy II i III Technikum

W dniach 28-30 listopada odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, dotyczące zagrożeń
związanych z uzależnieniami behawioralnymi.
Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego (IIa, IIb, IIc), Szkoly
Branżowej (IIaw, IIbw, IIcw, IIIaw, IIIbw) i Technikum (IIItgl, IIItlg, IIteg, IItl) w Zespole Szkół w Pniewach.
Łącznie uczestniczyło w nich ok. 340 uczniów według harmonogramu. Każdy warsztat trwał dwie jednostki
lekcyjne.
Warsztaty prowadził pan Mirosław Schön, specjalista terapii uzależnień, omawiając zagadnienia według
załączonego planu.
Uczniowie poprzez pracę w grupach dowiedzieli się, jakie są uzależnienia i uświadomili, że każde
uzależnienie w dłuższej perspektywie doprowadza do tych samych skutków zdrowotnych i społecznych.
Uczniowie rozmawiali z prowadzącym o tym, dlaczego niektóre osoby ulegają nałogowi pomimo ogólnej
wiedzy o uzależnieniach i ich skutkach. W drugiej części warsztatów uczniowie ćwiczyli podstawowe
umiejętności

komunikacyjne

o

charakterze

wzmacniającym,

budującym

relacje,

motywującym,

wzmacniającym samoocenę.



29-30 maja oraz 04-08 czerwca 2018 - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów klas I, II
i III Zespołu Szkół - klasy I-II Liceum Ogólnokształcące, klasy I-III Technikum, klasy I-III Szkoła
Branżowa

W dniach 29-30 maja oraz 04-08 czerwca br. odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne
pt. „Bezpieczeństwo podczas wakacji”, dotyczące zagrożeń związanych z podejmowaniem działań
ryzykownych podczas wakacji oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, jak uratować kogoś
nie robiąc przy tym krzywdy sobie ze szczególnym uwzględnieniem prób ratowania osoby pod wpływem
narkotyków, dopalaczy, etc.
Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły
Branżowej w Zespole Szkół w Pniewach w ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 600
uczniów według harmonogramu. Każdorazowo warsztaty trwały 90 minut (2 godziny lekcyjne).
Warsztaty prowadziła pani Agnieszka Wojciechowska, psycholog i trener z Wielkopolskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień i Przemocy, omawiając zagadnienia według załączonego planu.
Uczniowie dowiedzieli się o: dlaczego substancje psychoaktywne stanowią tak ogromne zagrożenie dla
życia, zagrożeniach w ruchu drogowym, nad wodą, w innych miejscach niebezpiecznych podczas wypełnianie
wolnego czasu aktywnością na zewnątrz, zagrożeniach w wypełnianiu wolnego czasu nielimitowaną i
niekontrolowaną aktywnością w sieci

Uczniowie rozmawiali o najczęstszych zagrożeniach występujących wśród młodzieży: narkotykach,
dopalaczach, alkoholu, Internecie. Uczniowie dyskutowali o tym, czy alkohol i inne używki, media
społecznościowe, aktywność w sieci pomaga w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich oraz dobrej zabawie
podczas wakacji, jakie są konsekwencje prawne i odpowiedzialność cywilna na skutek nieuwagi lub brawury,
jakie są złote zasady bezpieczeństwa.
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