Sprawozdanie
z realizacji planu wychowawczo-profilaktycznego
w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 w ramach planu profilaktyki zrealizowano następujące
działania:



16-20 września 2019 - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w zakresie przedstawienia młodzieży
zagrożeń związanych z ciążą z alkoholem - klasy II Technikum, LO i Szkoły Branżowej

W dniach 16-20 września odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące przedstawienia
młodzieży zagrożeń związanych z ciążą z alkoholem. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas II Zespołu
Szkół w Pniewach: Technikum (IItme, IItl), Szkoły Branżowej (IIaw, IIbw), Liceum Ogólnokształcącego (IIa, IIb) w
ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 180 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.



18-19 września 2019 - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w zakresie przedstawienia młodzieży

zagrożeń związanych z uzależnieniami - klasy IV Technikum, klasy III LO

W dniach 18-19 września odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pt. „Uzależnienia – narkotyki,
dopalacze, uzależnienia behawioralne”, dotyczące zagrożeń związanych z używaniem narkotyków, dopalaczy i
uzależnieniami od czynności (od gier hazardowych czy komputerowych, internetu, jedzenia, pracy, zakupów)
oraz konsekwencjach psychologicznych i prawnych.
Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum w Zespole
Szkół w Pniewach w ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 130 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 planu.
Uczniowie dowiedzieli się o szkodliwym wpływie narkotyków i dopalaczy na organizm ludzki oraz
skutkach zdrowotnych, społecznych i psychicznych spożywania substancji psychoaktywnych.
Uczniowie rozmawiali również na temat tego, czym są i skąd się biorą uzależnienia behawioralne oraz jakie
niosą za sobą konsekwencje fizyczne i psychiczno-społeczne.



19 września 2019 - prelekcja dla rodziców i nauczycieli w zakresie przedstawienia zagrożeń
związanych ze specyfiką uzależnień wśród dzieci i młodzieży

W dniu 19 września br. odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pt. ” „Specyfika współczesnych
uzależnień wśród dzieci i młodzieży” dotyczące przedstawienia typów uzależnień najczęściej występujących wśród

dzieci i młodzieży.
Warsztaty były przeznaczone dla rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół w Pniewach. Łącznie
uczestniczyło w nich ok. 50 osób.
Warsztaty prowadziła pani Agnieszka Wojciechowska, psycholog i trener z Wielkopolskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień i Przemocy, omawiając zagadnienia według planu.
Rodzice i nauczyciele dowiedzieli się jakie są rodzaje uzależnień, które z nich stanowią zagrożenie
według uczniów, a które wobec rodziców, w jaki sposób młodzi ludzie wchodzą w kontakt z substancjami
psychoaktywnymi. Uczestnicy prelekcji pogłębili swoją wiedzę w zakresie uzależnień behawioralnych oraz
wysłuchali

wskazówek

dotyczących
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jako

sposobu

zapobiegania

uzależnieniom od czynności.
Pani Wojciechowska podzieliła się również swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z warsztatów
przeprowadzonych wcześniej wśród uczniów Zespołu Szkół.



12 września, 16 września, 18 września, 17-18 października, 21 października, 28 października 2019 warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów klas I Technikum i Liceum „Techniki szybkiego
uczenia się, zapamiętywania, logicznego myślenia”.

Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla klas pierwszych LO i Technikum dotyczyły technik i umiejętności
efektywnego uczenia się i komunikacji.
Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego: Iag, Iap, Ibg, Ibp, Icg, Icp, Idp
oraz Technikum: Itlp, Iltg, Itże, Itżg, Itmp, Itmg w Zespole Szkół w Pniewach w ramach planu profilaktyki.
Łącznie uczestniczyło w nich ok. 300 uczniów według harmonogramu.
Warsztaty prowadziły panie Agnieszka Markowska i Anna Coda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Szamotułach.



23 i 30 października 2019 - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów klas II Technikum i II
Liceum „Alternatywne sposoby tworzenia notatek”.
Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla klas drugich LO i Technikum dotyczyły technik i umiejętności

tworzenia notatek. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego: IIa i IIb oraz
Technikum: IItl i IIItme w Zespole Szkół w Pniewach w ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w
nich ok. 120 uczniów według harmonogramu.
Warsztaty prowadziły panie Agnieszka Markowska i Anna Coda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Szamotułach.

Uczniowie poznawali style uczenia się oraz rodzaje kanałów sensorycznych a także ćwiczyli tworzenie map
myśli. Uczniowie chętnie zaangażowali się w ćwiczenia, które miały im pomóc w tworzeniu dobrych notatek
a tym samym ułatwić zapamiętywanie dużej ilości materiału podczas codziennej nauki.



28 listopada 2019, 19 grudnia 2019 - warsztaty edukacyjne dla klas trzecich LO i czwartych
Technikum „Start w dorosłość – ABC poszukiwania pracy”

Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas Technikum i LO w Zespole Szkół w Pniewach: IIIc, IIId,
IVTGE, IVTL w ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 90 uczniów według
harmonogramu.
Warsztaty prowadziła pani Julia Żarczyńska, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 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
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29 listopada 2019, 10 stycznia 2020 - warsztaty edukacyjne dla klas trzecich LO i czwartych
Technikum pt. "Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej".

Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla klas trzecich LO i czwartych Technikum dotyczyły
przygotowania do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Pniewach: IIIc,
IIId, IVTGE, IVTL w ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 90 uczniów według
harmonogramu.
Warsztaty prowadziła pani Julia Żarczyńska, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Szamotułach.
Uczniowie dowiedzieli się jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznali się z pojęciem
komunikacji niewerbalnej. Uczniowie nabyli umiejętność odpowiadania na pytania przyszłego ewentualnego
pracodawcy.



04 grudnia, 09 grudnia, 12 grudnia 2019 - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla klas I LO,
Technikum i Szkoły Branżowej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Krajowej
Administracji Skarbowej pt. „Hazard? – Nie, dziękuję!”

W dniach 04, 09 i 12 grudnia br. odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pt. „Hazard? – Nie,
dziękuję!”, dotyczące zagrożeń związanych z uzależnieniem od hazardu wśród młodzieży.
Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły
Branżowej w Zespole Szkół w Pniewach: w ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 400
uczniów według harmonogramu. Każdorazowo warsztaty trwały 45 minut (1 godzina lekcyjna).
Warsztaty prowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, omawiając zagadnienia
według planu, a celem warsztatów było podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie
hazard, a w konsekwencji uzależnienie od niego.
Uczniowie dowiedzieli się, jakie są negatywne zjawiska płynące z Internetu, w tym hazardu online.
Prowadzący warsztaty omówili zagadnienie przestępstw w Internecie - Silk Road, phishing, oszustwa, piractwa,
nielegalny hazard, zakłady wzajemne. Celem warsztatów było również zwrócenie uwagi uczniów na ryzyko
związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży, na problemy, które wynikają z ich
uprawiania oraz na konsekwencje prawne związane z udziałem i oferowaniem nielegalnych gier hazardowych.



12 grudnia 2019 - prelekcja dla rodziców i nauczycieli w ramach kampanii informacyjnoedukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej pt. „Hazard? – Nie, dziękuję!”

W dniu 12 grudnia br. odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące przedstawienia zagrożeń
związanych ze zjawiskiem hazardu, wzrastającym zainteresowaniem młodych ludzi nielegalnymi grami oraz
możliwościami szukania pomocy w sytuacji uzależnienia.
Warsztaty były przeznaczone dla rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół w Pniewach. Warsztaty poprowadził
pan Wojciech Kubalewski, starszy ekspert skarbowy z Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, omawiając
zagadnienia według planu.
Prelekcja miała na celu wsparcie nauczycieli i rodziców w procesie edukacji uczniów i zwrócenie uwagi
na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży, na problemy, które wynikają z
ich uprawiania oraz na konsekwencje prawne związane z udziałem i oferowaniem nielegalnych gier
hazardowych.
Pan Kubalewski przedstawił i omówił rodzaje gier hazardowych oraz zwrócił uwagę na instrumenty
polityki państwa, jaką jest ustawa o grach hazardowych, której celem jest przede wszystkim ochrona graczakonsumenta przed niekorzystnymi skutkami, jakie może nieść dla niego nadmierna konsumpcja usług
hazardowych.



26 listopada 2019 - Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne „Sexi fotka, maxi problem” dla uczniów
klas III Technikum

W dniu 26 listopada br. odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące poszerzenia wiedzy
uczestników na temat sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych podejmowanych
przez młodzież.
Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas III Technikum – IIItl i IIImge w ramach planu
profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 60 uczniów według harmonogramu.
Warsztaty prowadziła pani Julia Żarczyńska, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Szamotułach.
Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat zjawiska seksualizacji i sekstingu. Gimnazjaliści w czasie różnych
ćwiczeń analizowali powody wykonywania i wysyłania zdjęć lub filmików o charakterze seksualnym, a także
rozważali konsekwencje tego typu niebezpiecznych zachowań. Prowadząca warsztaty omawiała również z
młodzieżą
możliwości
poszukiwania
pomocy
w
trudnych
sytuacjach.



9-10 grudnia 2019, 7 stycznia 2020 - Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne „Sexi , maxi problem”
dla uczniów klas I Technikum i klas II Szkoły Branżowej

W dniach 9-10 grudnia oraz 7 stycznia odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące
poszerzenia wiedzy uczestników na temat sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych
podejmowanych przez młodzież.
Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas I Technikum – Itlp, Iltg, Itże, Itmg oraz klas II Szkoły
Branżowej – 2aw i 2bw ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 140 uczniów według
harmonogramu.
Warsztaty prowadziła pani Julia Żarczyńska, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Szamotułach.
Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat zjawiska seksualizacji i sekstingu. Gimnazjaliści w czasie różnych
ćwiczeń analizowali powody wykonywania i wysyłania zdjęć lub filmików o charakterze seksualnym, a także
rozważali konsekwencje tego typu niebezpiecznych zachowań. Prowadząca warsztaty omawiała również z
młodzieżą możliwości poszukiwania pomocy w trudnych sytuacjach.
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