Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr IX/88/2011
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 31 maja 2011 r.

Harmonogram prac w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubaczów – zakres oświatowy –
rodzice
Tematy

Uczestnicy

Metoda

1. Przedstawienie założeń
Programu na spotkaniach Rad
Pedagogicznych

Nauczyciele,
wychowawcy

Prelekcja

Podmiot wiodący
UG Lubaczów

Podmioty
Termin
współpracujące
sierpień

Znajdź czas dla swojego dziecka
Prelekcja* 1.Poradnia Psy1. Pedagog
Broszura
chologicznoszkolny
Pedagogiczna
2.Wychowawcy
2. Policja
klas
3.PSSE
3. Higienistka
szkolna

Lokalizacja
Szkoły podstawowe
i gimnazja

1. Wzmacnianie potencjału
Rodzice
Listopad –
Szkoły podrozwojowego dziecka.
uczniów klas
marzec**
stawowe
2. Bezpieczeństwo w otocze0-III
niu.
3.Podejmowanie zdrowych
wyborów życiowych w stosunku do dzieci. Unikanie zachowań ryzykownych dla
zdrowia dzieci.
Kształtowanie asertywnego reagowania oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym
1.Źródła agresji i przemocy w Rodzice
Prelekcja* 1. Poradnia Psy1. Pedagog
Listopad –
Szkoły podszkole i grupie rówieśniczej
uczniów klas
Broszura
chologicznoszkolny
marzec**
stawowe
2. Środki masowego przekazu IV-VI
Pedagogiczna
2.Wychowawcy
skutkiem demoralizacji
2. Policja
klas
3.Czynniki wpływające pozy3. PSSE
3. Higienistka
tywnie i negatywnie na rozwój
szkolna
młodego organizmu.(odżywianie, używki,
aktywność ruchowa)
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Uwagi

1.Odpowiedzialność prawna
za czyny karalne popełniane
przez nieletnich. Środki wychowawcze podejmowane
przez sąd.
2. Pokonywanie trudności wychowawczych.
3.Angażowanie nieletnich w
proceder przemytu.
4.Dojrzałość płciowa i aktywność seksualna u młodzieży

Sposoby radzenia sobie z problemami okresu dorastania.
1. Pedagog
Listopad –
Rodzice
Prelekcja* 1. Policja
szkolny
marzec**
uczniów klas
Broszura
2. Kurator sądo2.Wychowawcy
I-III gimnawy
zjum
3.Poradnia Psyklas
chologiczno3. Nauczyciel
przedm. wyPedagogiczna
4. Straż Granicz- chowanie do
życia w rodzina
nie.
5. PSSE

Gimnazja

Harmonogram prac w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubaczów – zakres oświatowy –
uczniowie

1.Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania w klasie, w
szkole, w miejscu publicznym.
2.Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym.
3. Propagowanie zdrowego
stylu życia.

Podmiot wio- Podmioty współ- Termin
dący
pracujące
Jestem członkiem klasy, jestem członkiem grupy
Uczniowie
1. Nauczyciel
1. Pedagog szkolWrzesieńklas O-III
2. Policjant
ny
maj
Ruchu Drogo- 2. PSSE
wego
3. Higienistka
szkolna

Uczniowie
klas IV-VI

Metoda

Lokalizacja

Szkoły podstawowe

Włączone do programów wychowawczych

1.Mocne strony mojego charakteru
2.Przemoc, agresja w grupie
rówieśniczej
3. Czynniki wpływające negatywnie na rozwój młodego
organizmu

Uczestnicy

Wdrażanie podczas zajęć dydaktycznowychowawczych

Tematy

Jaki jestem, kim jestem
1. Poradnia
1. Pedagog szkolPsychologiczno- ny
Pedagogiczna
2.Wychowawcy
2. Policja
klas
3. Higienistka 3. PSSE
szkolna
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Październikmaj

Szkoły podstawowe

Uwagi

1. Międzyszkolny konkurs
wiedzy i umiejętności

Włączone do programów wychowawczych

1. Jestem członkiem grupy
rówieśniczej - różnice między
ludźmi, akceptowanie ich,
budzenie wrażliwości na potrzeby i odczucia drugiego
człowieka.
2. Różne przejawy agresji
i przemocy wokół nas
3.Sposoby radzenia sobie z
przemocą. Wyrabianie postaw
asertywnych
4.Mechanizm uzależnienia się
od środków toksycznych

Różne przejawy agresji i przemocy wokół nas
Uczniowe klas
1.Policja
1. Pedagog szkolI-III
2.Poradnia Psy- ny
chologicznogimnazjum
2.Wychowawcy
Pedagogiczna
klas
3. Higienistka 3. PSSE
szkolna

Rodzice
Uczniowie
Nauczyciele

Podsumowanie Programu w części oświatowej
Konkurs
Partnerzy Pro- Szkoły podstagramu
wowe
i gimnazja

*) Wybór formy przedstawienia tematu zależy od podmiotu prowadzącego
**) Terminy spotkań ustalone we wrześniu.
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Październikkwiecień

Gimnazja

21 marzec

Hala sportowa

Harmonogram prac w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubaczów
– zakres społeczno-porządkowy
Tematy

1. Edukacja sprzedawców w
zakresie sprzedaży i używana
alkoholu i wyrobów tytoniowych przez nieletnich
2. Informacja dla placówek
handlowych o konsekwencji
sprzedaży alkoholu nieletnim.
3. Kontrole placówek handlowych.

1. Zidentyfikowanie
i sporządzenie wykazu miejsc
szczególnego ryzyka
2. Ciągła aktualizacja w/w
wykazu.
3. Wzmożone kontrole miejsc
wskazanych w wykazie przez
służby mundurowe.
4. Sukcesywne wdrażanie monitoringu wizyjnego oraz
oświetlenia miejsc szczególnie
niebezpiecznych
1.Prowadzenie przez pracowników socjalnych działań rozpoznawczych wśród

Uczestnicy

Metoda

Podmiot wio- Podmioty współ- Termin
dący
pracujące
Eliminacja nieprawidłowości w zakresie handlu alkoholem
Zgodnie z
- Właściciele
szkolenie
GKRPA
Policja
Gminnym
placówek hanProgramem
dlowych
przeciwdziała- sprzedawcy

Lokalizacja

UG Lubaczów

nia alkoholizmowi

- Właściciele
placówek handlowych
- sprzedawcy
Placówki handlowe

Informacja GKRPA
pisemna

kontrola

GKRPA

Dwa razy w
roku

1.Zespół kontrolujący
2. Policja

Miejsca szczególnego ryzyka
kontrole
1.Policja
1. Urząd Gminy
2.Straż Gra2. Radni Rady
niczna
Gminy
3.Sołtysi

Pomoc rodzinom zagrożonym patologią
- wywiad
1.GOPS
1.Radni Rady
2.GKRPA
Gminy
środowiskowy
2.Sołtysi
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Zgodnie z
harmonogramem kontroli

Placówki
handlowe

Zadanie ciągłe

Teren Gminy

Zadanie ciągłe

Teren Gminy

Uwagi

Tematy

Uczestnicy

Metody

mieszkańców potrzebujących
pomocy - zapewnienie materialnego wsparcia.
2. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym
1. Informowanie o obowiązkach właścicieli posesji w zakresie utrzymania ładu i czystości.
2. Edukacja w zakresie obowiązków spoczywających na
właścicielach psów w zakresie
ich utrzymania i zapewnienia
bezpieczeństwa dla otoczenia.
1.Udział służb mundurowych
spotkaniach z sołtysami i radnymi z terenu Gminy.
2. Udział służb mundurowych
w zebraniach wiejskich.
3. Prezentacja sylwetek dzielnicowych oraz kontaktów z
nimi na stronie internetowej
Urzędu Gminy.
4. Utworzenie internetowego
forum dyskusyjnego.
5. Promowanie idei Programu
oraz pozytywnych wzorców
zachowań.

Podmiot wiodący
3.Zespół
interdyscyplinarny

Podmioty
współpracujące
3.Policja

Poprawa ładu i porządku na terenie Gminy
- akcja
Urząd Gminy
1.Radni Rady
informaGminy
cyjna
2.Sołtysi
- kontrole
3. Dzielnicowi

Termin

Lokalizacja

Zadanie ciągłe

Teren Gminy

Współpraca służb mundurowych ze środowiskiem lokalnym
1. Urząd Gmi- 1. Policja
1. Zgodnie z
ny
2. Straż Granicz- opracowanym
harmonogra2. Rada Gminy na
mem
3. Sołtysi
2. Zgodnie z
harmonogramem zebrań
wiejskich

- publikacje
w lokalnych
mediach,
- wyróżnienia, listy gratulacyjne itp.

1. Urząd Gmi- Partnerzy Prony
gramu
2. Rada Gminy
3. Sołtysi
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Zadanie ciągłe

1.Urząd
Gminy
2. Poszczególne miejscowości z
terenu Gminy.

Uwagi

