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Wstęp 
 

PODSTAWA PRAWNA 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół,  

 Rozporządzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001r., poz. 110),  

 Konstytucja RP,  

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 75, poz. 468),  

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), 

nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593),  

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r.i 23 sierpnia 2001r.,  

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi 

w (Dz. U. nr 113, poz. 732),  

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 

10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),  

 

Szkolny Program Profilaktyki opracowany został w oparciu o zdiagnozowane problemy wychowawczo- edukacyjne. Jest 

uszczegółowieniem zadań profilaktycznych zawartych w programie wychowawczym szkoły i stanowi jego integralną część. Adresatami 

programu profilaktyki są uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. Identyfikacja problemu   
 

Problemy i potrzeby uczniów zdiagnozowano na podstawie: 

 
-anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, 

-rozmów indywidualnych z uczniami, 

-rozmów z rodzicami, 

-rozmów z nauczycielami i wychowawcami klas, 
- dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, 

- informacji z instytucji współpracujących ze szkołą, 

- opinii uczniów wyrażanych m.in. przez członków Samorządu Uczniowskiego, 

- obserwacji uczniów. 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów wymagających działań profilaktycznych: 
 

- narastająca agresja wśród dzieci i młodzieży, 

- nieumiejętność polubownego rozwiązywania konfliktów, 

- zaburzenia w komunikacji, w relacji uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła, 

- pojawiające się przypadki kontaktu ze środkami odurzającymi, 

- niska świadomość zagrożenia uzależnieniami, 

- narastające trudności wychowawcze wśród uczniów klas,  

- coraz większa grupa dzieci niedożywionych, 

- powiększająca się liczba dzieci z grup dyspanseryjnych i z deficytami (m.in. dyslektycy), 

- coraz mniejsza pomoc ze strony rodziców, 

- brak dyscypliny i niska kultura języka, 

- brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, 

- trudności materialne, 

- niska frekwencja. 
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Analizując zagrożenia wśród uczniów i ich rodzin uwzględniono również sytuację społeczno- gospodarczą powiatu łańcuckiego, który 

charakteryzuje się bardzo wysokim bezrobociem. Niesie to za sobą szereg negatywnych konsekwencji odnośnie realizacji podstawowych funkcji 

rodziny. W związku z tym wyróżniono następujące obszary problemowe: 

- bezrobocie, bieda, 

- niska samoocena uczniów i ich rodzin. 

II. Cele szkolnego programu profilaktyki 
 

Cel ogólny: 
   Promowanie zdrowego stylu życia 

 

Cele – nauczyciele: 

 

1. Zwiększenie wiedzy nauczycieli z zakresu uzależnień (objawy zażycia, mechanizm powstawania uzależnień, formy pomocy ). 

2. Zaktywizowanie nauczycieli do realizacji wybranych zadań profilaktyczno - wychowawczych dostosowanych do potrzeb szkoły. 

3. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie przez nauczycieli w trudnych sytuacjach. 

4. Poprawienie relacji nauczyciel- rodzic- uczeń. 

5. Zwiększenie umiejętności diagnozowania sytuacji wychowawczej i różnych zagrożeń. 

6. Doskonalenie umiejętności opracowywania procedur i  postępowania zgodnie z tymi procedurami przy rozwiązywaniu problemu. 

 

Cele – rodzice: 

 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu uzależnień, agresji, innych zagrożeń. 

2. Wskazanie, jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach. 

3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i kompetencji rodziców poprzez wskazanie co robić i gdzie się zwrócić w przypadku 

pojawienia się trudności. 

4. Zaszczepienie chęci do większej współpracy z wychowawcą i nauczycielami dziecka na rzecz działań profilaktycznych na terenie 

szkoły. 

5. Uświadomienie rodzicom wpływu ich postaw wobec zagrożeń na zachowanie się ich dzieci w określonych sytuacjach. 

6. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny. 
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Cele – uczniowie: 

 

1.  Dostarczenie wiedzy z zakresu mechanizmów powstawania uzależnień, przemocy i innych zagrożeń. 

2. Zintegrowanie środowiska uczniowskiego do walki z przejawami negatywnych zachowań, zachęcanie do otwartości, życzliwości, 

wzajemnej pomocy. 

3.    Uświadomienie czym jest zdrowe życie i jak je realizować. 

4. Kształtowanie umiejętności prospołecznych obniżających ryzyko wystąpienia zachowań szkodzących zdrowiu fizycznemu 

i psychicznemu, jak: 

- wyrażanie emocji,  

- obrona swoich praw, asertywna odmowa w sytuacji nacisku grupy, 

- rozwiązywanie konfliktów,  

-  rozróżnianie między dobrym a złym wyborem. 

5. Zaktywizowanie uczniów do własnych form pracy i działalności na rzecz własnego rozwoju, promocji zdrowego stylu życia. 

 

 

Reasumując- głównym celem programu dla wszystkich grup jest : 

 
1. Promowanie zdrowego trybu życia, oraz uświadomienie szkodliwości uzależnień. 

2. Dostarczanie informacji na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu, nikotyny  i narkotyków na życie w rodzinie-ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży. 

3. Pokazywanie perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez przemocy, alkoholu i substancji uzależniających. 

4. Uświadomienie rodzicom  zagrożeń, które wiążą się ze środkami odurzającymi i przemocą. 

5. Edukacja nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień. 

6. Nabycie umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie z problemami, wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie, wgląd we własne przeżycia 

i potrzeby, budowanie udanych relacji z innymi ludźmi, odreagowanie napięć emocjonalnych, obronę własnych praw ze szczególnym 

uwzględnieniem asertywnego mówienia „NIE”.                                                                     

7. Ochrona zdrowia psychicznego-walka ze stresem. 

 

  Szkoła jako środowisko, gdzie łączone są oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne daje dużą szansę na 

ukształtowanie zdolności prospołecznych uczniów służących  rozwojowi osobowości, umiejętności podejmowania słusznych wyborów 

i radzenia sobie z trudnościami w życiu dorosłym. 
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III. Metody pracy i formy działań  
 

1. Metody pracy:  
- wykłady, 

- pogadanki, 

- dyskusja, 

- ankiety, 

- kwestionariusze. 

 

2. Formy działań: 
 - rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, 

 - praca w grupach, 

 - warsztaty, 

 - spotkania klasowe, 

 - wywiadówki, 

 - programy profilaktyczne. 

IV. Kierunki działań profilaktycznych   
 

1. Analiza sposobu realizacji zadań szkoły, wynikających z przepisów Prawa Oświatowego, Statutu Szkoły, Szkolnego Programu 

Wychowawczego i Programów Nauczania. 

 

2. Działania szkoły w kierunkach wskazanych w wyniku diagnozy: 

 

 rozszerzenie wiedzy nauczycieli, 

 stała współpraca z rodzicami w celu zapoznania ich z działaniami szkoły, 
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 wzbogacanie biblioteki szkoły w literaturę fachową oraz filmy wideo, 

 organizowanie systematycznych zajęć edukacyjnych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć z pedagogiem, zastępstw, 

 realizowanie programów profilaktycznych przez specjalistów, pedagogów, 

 omawianie w ramach rady pedagogicznej efektów realizacji planu profilaktycznego w szkole, 

 starania w celu zapewnienia uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu – zajęcia pozalekcyjne, rekreacyjno-sportowe, 

wycieczki, występy, 

 promocja zdrowego stylu życia, 

 zaangażowanie rodziców w realizacje zaplanowanych działań profilaktycznych, 

 kształtowanie właściwego systemu wartości,  

 współudział szkoły w imprezach profilaktycznych na terenie powiatu. 

V. Czynniki ryzyka 
 

 

Do wyodrębnionych czynników ryzyka należą: 
 

 środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań, 

 zachowania ryzykowne w domu i w szkole, 

 grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne, 

 słabe wyniki w nauce, 

 brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

 dostęp do środków i substancji psychoaktywnych, 

 czerpanie negatywnych wzorców z mediów, 

 brak zachowania bezpieczeństwa w drodze, szkole i w domu. 

 

Wyodrębnione zachowania ryzykowne i ich przyczyny: 

  

o Wulgaryzmy, brak kultury osobistej i ich przyczyny to: 

 obyczaj środowiskowy, 

 wzorce wyniesione z domu, 

 chęć zaimponowania, 
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 wyraz buntu, manifestowanie dorosłości, 

 wzorce w mediach, 

 złe relacje nauczyciel- uczeń, 

 brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych, 

 ubóstwo językowe. 

 

o Brak zainteresowania nauką i ich przyczyny to: 

 niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów, 

 lenistwo, 

 nudne lekcje, 

 negatywny wpływ grupy rówieśniczej, 

 brak zainteresowania ze strony rodziców. 

 

o Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie innych środków psychoaktywnych i ich przyczyny to: 

 Ciekawość, 

 wpływ reklamy w mediach, 

 wzorowanie się na dorosłych, 

 moda, szpan, 

 nuda, przekora, bunt, 

 sytuacja domowa, 

 negatywny wpływ grupy rówieśniczej. 

 

o Zachowania agresywne i ich przyczyny to: 

 negatywne wzorce, także w mediach, 

 sposób na odreagowanie strasu, 

 chęć dominowania, zaistnienia w grupie, 

 moda na agresję w grupie rówieśniczej, 

 nieumiejętność radzenia sobie z problemami, 

 odpowiedź na prowokację.   
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VI. Obszary działań profilaktycznych 
 

 

 

I. Obszar działania- Promocja zdrowia 
 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 
UCZEŃ I JEGO RODZICE MAJĄ  ŚWIADOMOŚĆ 

ZNACZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

 

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

własnego zdrowia i innych,  

 

-promowanie zdrowego stylu życia wśród 

młodzieży poprzez organizowanie happeningu 

i konkursów na terenie szkoły 

 

-organizowanie Dnia Promocji Zdrowia 

 

Szerzenie wiedzy na temat wpływu 

środowiska na zdrowie i życie człowieka 

 

- udział uczniów w konkursach wiedzy 

o tematyce zdrowotnej 

 

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat 

profilaktyki raka piersi 

 

-spotkanie ze Słuchaczami MSP 

 

Zapoznanie uczniów z programem „Różowa 

wstążeczka” 

 

- organizowanie prelekcji dla rodziców 

o tematyce zdrowotnej podczas wywiadówek 

szkolnych 

 

Zwiększenie umiejętność radzenia sobie z 

emocjami, stresem i zagrożeniem. 

 

-organizowanie  zajęć wychowawczych na 

temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

i stresowych 

UCZEŃ UCZESTNICZY W ZAJĘCIACH 

SPORTOWYCH I ZNA ZASADY 

UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

Promowanie dbałości o właściwy rozwój 

fizyczny i kondycję. 

 

- organizowanie zawodów sportowych, 

wycieczek, rajdów i lekcji w terenie 
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PRZEDMEDYCZNEJ Uświadomienie młodzieży i rodzicom 

znaczenia ruchu i wypoczynku dla rozwoju 

psychofizycznego człowieka oraz sposobów 

zapobiegania urazom. 

 

- informowanie rodziców podczas zebrań 

i konsultacji indywidualnych o problemach 

zdrowotnych uczniów na podstawie 

współpracy z pielęgniarką szkolną 

 

Kształtowanie świadomości wartości zdrowia. 

 

 

Rozwijanie zainteresowań sportem. 

 

- organizowanie szkolnych imprez sportowych 

m.in. Dnia Sportu 

- udział młodzieży w zajęciach SKS (piłka 

ręczna i siatkówka) 

- organizowanie zajęć na basenie w ramach 

lekcji wychowania fizycznego 

 

PROWADZENIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH POD 

KĄTEM WAD POSTAWY CIAŁA U UCZNIÓW 

 

- informowanie rodziców podczas zebrań i 

konsultacji indywidualnych o problemach 

zdrowotnych uczniów na podstawie 

współpracy z pielęgniarką szkolną 

 

Uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy, 

zachęcanie uczniów do udziału w szkoleniach 

organizowanych przez MSP oraz nauczyciela 

PO 

- udział uczniów w zawodach drużyn 

ratownictwa medycznego 

- pokazy pierwszej pomocy przez nauczyciela 

PO oraz ratownika medycznego MSP 

- ćwiczenia praktyczne na lekcjach PO 

- pedagogizacja rodziców przez szkolny 

radiowęzeł 
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UCZEŃ POSIADA WIEDZĘ NA TEMAT 

ZDROWEGO ODŻYWIANIA 

 Propagowanie wśród uczniów racjonalnego 

odżywiania się  

Uświadomienie młodzieży konieczności 

przestrzegania zasad prawidłowego 

odżywiania się ze szczególnym 

uwzględnieniem skutków błędów 

żywieniowych- otyłość, cukrzyca, anoreksja, 

bulimia itp. 

 

 

- przeprowadzenie godzin do dyspozycji 

wychowawcy z udziałem pielęgniarki szkolnej 

poświęconych wpływowi żywienia na 

odporność organizmu,  

-analiza piramidy pokarmowej podczas lekcji 

biologii 

- organizowanie w każdym roku szkolnym 

wykładu z udziałem dietetyka i Słuchaczy 

Studium Medycznego poświęconego 

omówieniu przyczyn i skutków chorób 

cywilizacyjnych wynikających z 

niewłaściwego stylu odżywiania się 

- zapewnienie dwóch dłuższych przerw w celu 

umożliwienia właściwej konsumpcji posiłków 

Uświadomienie znaczenia kwasu foliowego 

na zdrowie człowieka 

 

- organizowanie prelekcji dla młodzieży na 

temat znaczenia kwasu foliowego na zdrowie 

człowieka 

 

UCZEŃ ZNA CHOROBY ZAKAŻNE ORAZ 

ROZUMIE, NA CZYM POLEGAJĄ 

ZAGROŻENIA Z NIMI ZWIĄZANE 

Uświadomienie zagrożeń związanych z 

nasilaniem się występowania chorób 

zakaźnych takich jak AIDS, WZW, gruźlica, 

choroby przenoszenie drogą płciową 

- zredagowanie gazetki tematycznej, 

wywieszenie folderów i ulotek w związku ze 

Światowym Dniem walki z AIDS( 1 grudnia) 

-Pogadanki w ramach lekcji biologii, 

- pogadanki na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy 

- projekcja filmów  video i DVD 

poświęconych chorobom zakaźnym 

- dyskusje na lekcjach do dyspozycji 

wychowawcy 

- spotkania z higienistką szkolną oraz 

specjalistami 

- gazetka szkolna 
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UCZEŃ ROZUMIE ZANCZENIE HIGIENY 

WIEKU DOJRZEWANI, ZNA I STOSUJE 

ZASADY HIGIENY OSOBISTEJ zna 

Uświadomienie młodzieży znaczenia 

właściwego dbania o higienę osobistą,  

 

- dyskusje na lekcjach do dyspozycji 

wychowawcy poświecone higienie osobistej 

ucznia 

- spotkania z higienistką szkolną oraz 

prowadzenie akcji profilaktycznych 

- propagowanie problematyki 

prozdrowotnej w formie gazetki 

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 

zachęcanie do czytelnictwa 

- Okresowe kontrole czystości osobistej 

- nawiązanie współpracy z PSSE w celu 

pozyskania materiałów reklamowych 

przeznaczonych dla młodzieży 

 

Kształtowanie kultury 

osobistej uczniów 

i nawyków higieniczno- 

zdrowotnych oraz dbanie o estetykę otoczenia 

zwracanie uwagi na kulturę 

słowa, strój, sposób bycia 

-konsekwentne egzekwowanie 

właściwych zachowań, stroju stosownego 

do okoliczności; 

-pogadanki w ramach lekcji biologii, 

 

UCZEŃ ZNA I ROZUMIE IDEĘ 

HONOROWEGO KRWIODAWSTWA 

 

Propagowanie wśród młodzieży idei 

honorowego krwiodawstwa 

- organizowanie prelekcji propagujących ideę 

krwiodawstwa oraz upowszechnianie ulotek  

i plakatów 

- spotkanie z honorowym krwiodawcą 

- pogadanki dla młodzieży z udziałem 

przedstawiciela PCK 

- gazetka tematyczna i broszury 

 

UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I RODZICE 

AKTYWNIE UCZESTNICZĄ W AKCJACH 

PROMUJĄCYCH ZDROWIE NA TERENIE 

SZKOŁY 

Propagowanie aktywnego uczestniczenia 

w akcjach promujących zdrowie 

- zorganizowanie Dnia Promocji Zdrowia  

-inscenizacje na lekcjach wychowawczych 
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UCZEŃ  POTRAFI ALTERNATYWNIE 

SPĘDZAĆ CZAS WOLNY 

Ukazanie młodzieży alternatywnych 

sposobów spędzania czasu wolnego 

-organizowanie szkolnych dyskotek, spotkań 

integracyjnych 

- prowadzenie godzin wychowawczych 

poświeconych czynnemu wypoczynkowi 

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych 

 

 

 

 

II. Obszar działania- Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 
UCZEŃ CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE NA 

TERENIE SZKOŁY 

Określenie stanu bezpieczeństwa uczniów 

w szkole 

 

- ankieta na temat poczucia bezpieczeństwa 

w szkole 

- dyskusje w klasach 

- rozmowy indywidualne z uczniami 

- analiza dzienników szkolnych 

- obserwacja uczniów na terenie szkoły 

UCZEŃ  WIE DO KOGO MOŻE SIĘ 

ZWROCIĆ  W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

Podejmowanie działań w kierunku poprawy 

bezpieczeństwa w szkole. 

- odprowadzanie uczniów na lekcje wf oraz 

przyprowadzanie ich po zajęciach 

-rozmowy indywidualne z uczniami 

-dyżury podczas przerw lekcyjnych 

-gazetka tematyczna w gablocie pedagoga 

szkolnego 

UCZEŃ AKTYWNIE WŁĄCZA SIĘ 

W DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY 

STANU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 

Organizowanie konkursów, doskonalenie 

u uczniów umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i radzenia sobie ze stresem oraz 

kształtowanie postawy asertywności 

- konkursy 

- pogadanki podczas godziny do dyspozycji 

wychowawcy 

- warsztaty z udziałem pracownika PPP 

RODZICE POSIADAJĄ INFORMACJE NA 

TEMAT SAMOPOCZUCIE SWOICH DZIECI 

NA TERENIE SZKOŁY 

Wdrażanie rodziców w życie szkoły. -  angażowanie rodziców w opiekę nad 

uczniami podczas wycieczek szkolnych, 

dyskotek i innych imprez szkolnych 

i klasowych 
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-Informowanie rodziców o incydentach 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów 

w szkole 

 

 

III. Obszar działania- Ograniczenie zjawiska wagarowania uczniów. 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 
UCZEŃ MA POZYTYWNY STOSUNEK DO 

OBOWIAZKOW SZKOLNYCH 

Określenie stanu zjawiska I zdefiniowanie 

przyczyn 

 

 

 

- ankieta nt. przyczyn wagarowania  

 

Kształtowanie zainteresowania nauką. 

otoczenie opieką dzieci 

z trudnościami dydaktyczno – 

wychowawczymi; praca z uczniem zdolnym 

- prowadzenie zajęć wielopoziomowych 

interesujących zarówno dla uczniów mających 

trudności w nauce jak i dla uczniów zdolnych 

Prezentowanie osiągnięć uczniów 

 

-przegląd dorobku artystycznego-wystawa 

prac, występy uczniów 

- prezentacja dyplomów i pucharów.- witryna 

w holu szkoły. 

- nagrody na koniec roku szkolnego. 

 
Osiąganie lepszych wyników nauce. 

Zwiększenie motywacji do nauki. 

Eliminowanie nieciekawych lekcji. 

 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych 

- nagradzanie uczniów za rzeczywiste 

osiągnięcia i umiejętności. 

- elementy motywacji w systemie oceniania. 

Upowszechnienie aktywizujących metody 

nauczania. 

 

- organizowanie form doskonalenia 

zawodowego lin nt. metod aktywizujących 

w nauczaniu. 

- stosowanie metod aktywizujących 
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Prowadzenie kółka zainteresowań, 

umożliwienie zdobycia nowych umiejętności 

wg potrzeb młodzieży 

- konkursy przedmiotowe, czytelnicze 

i sportowe: 

- informacja dla uczniów i rodziców 

o zajęciach pozalekcyjnych, czasie trwania, 

terminie spotkań. 

 
Ograniczenie rozmiarów absencji. 

 

- monitorowanie absencji uczniów. 

- kontakt z PPP. 

- rejestr uczniów z opinią PPP 

i monitorowanie realizacji zaleceń. 
Rozpoznanie problemów rozwojowych 

uczniów. 
 

Dyscyplinowanie uczniów na lekcjach, aby 

każdy z nich miał szansę na maksymalne 

skorzystanie z procesu nauczania 

- przestrzeganie dyscypliny na lekcjach 

UCZEŃ I JEGO RODZICE  MAJĄ 

ŚWIADOMOŚĆ KONSEKWENCJI 

WYNIKAJĄCYCH Z WAGAROWANIA 

 

Zapoznanie uczniów i rodziców 

z zagrożeniami wynikającymi z wagarowania 

 

- prowadzenie rozmów profilaktycznych 

z uczniami na temat skutków wagarowania 

- prowadzenie rozmów profilaktycznych 

z rodzicami na temat ich odpowiedzialności za 

obecność dziecka w szkole oraz na temat 

skutków wagarowania 

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z prawnymi 

konsekwencjami nagminnego uchylania się od 

obowiązku szkolnego ORAZ Statutem Szkoły 

 

- informowanie rodziców o wagarach podczas 

wywiadówek szkolnych 

- pisemne informowanie rodziców oraz wpisy 

w dziennikach lekcyjnych 

- prowadzenie rozmów indywidualnych 

z uczniami  i  ich rodzicami  
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Oficjalne nagradzanie uczniów, którzy nie 

opuszczają zajęć lekcyjnych 

 

- wysyłanie listów gratulacyjnych do 

rodziców uczniów o najwyższej absencji 

- nagradzanie uczniów za wzorową 

frekwencję 

 

 

 

IV. Obszar działania- Eliminowanie przyczyn agresji i przemocy oraz przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym 

wśród uczniów. 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 
UCZEŃ POTRAFI OKREŚLIĆ POJĘCIA ; 

agresja, agresor, działania agresywne, ofiara, 

przemoc 

 

Wzrost świadomości w zakresie rodzajów 

i aspektów agresji oraz przemocy 

- warsztaty podczas godzin wychowawczych 

-spotkania ze specjalista  

UCZEŃ POTRAFI OPANOWAĆ SWOJE 

NEGATYWNE EMOCJE ORAZ WCHODZIĆ 

WE WŁAŚCIWE RELACJE SPOŁECZNE 

W SZKOLE 

 

 

Wyrabianie umiejętności pozwalających na 

samodzielne przeciwdziałanie agresji 

i przemocy 

 

- pogadanki 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- warsztaty kontrolowania agresji 

Doskonalenie relacji koleżeńskich , tak, aby 

wszyscy uczniowie czuli się w szkole dobrze 

i bezpiecznie 

 

- pogadanki 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- warsztaty kontrolowania agresji 

Zwiększenie świadomości, że uczeń może 

skutecznie poradzić sobie z sytuacjami 

nacisku ,przemocy i agresji. 

 

- pogadanki 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- warsztaty kontrolowania agresji 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie 

z własną i cudzą agresją. 

 

- pogadanki 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- warsztaty kontrolowania agresji 
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Zwiększenie poczucia własnej wartości 

i poszanowanie tożsamości własnej 

i rówieśników. 

 

- pogadanki 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- warsztaty kontrolowania agresji 

Zwiększenie umiejętność radzenia sobie 

z emocjami, stresem i zagrożeniem. 

 

- pogadanki 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- warsztaty kontrolowania agresji 

UCZEN POTRAFI PRZYJĄĆ WLAŚCIWĄ 

POSTAWE I PODJĄĆ WŁAŚCIWE DECYZJE 

W SYTUACJACH WYSTĄPIENIA 

PRZEMOCY I AGRESJI W JEGO 

OTOCZENIU 

Uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy, 

zachęcanie uczniów do udziału w szkoleniach 

organizowanych przez MSP oraz nauczyciela 

PO 

 

 

- pogadanki 

- pokazy pierwszej pomocy przez nauczyciela 

PO oraz ratownika medycznego MSP 

- ćwiczenia praktyczne na lekcjach PO 

- warsztaty 

- dyskusje 

- gazetka szkolna 

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w 

sytuacji problemowej, stresowej,  

 

- pogadanki 

- rozmowy indywidualne z pedagogiem 

szkolnym 

 

Nauczenie jak rozpoznać naciski ze strony 

kolegów.  

 

- pogadanki 

- rozmowy indywidualne z pedagogiem 

szkolnym 

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w 

sytuacji przemocy. 

 

- pogadanki 

- rozmowy indywidualne z pedagogiem 

szkolnym 

 

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat 

sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem 

i zagrożeniem. 

 

- pogadanki 

- rozmowy indywidualne z pedagogiem 

szkolnym 

- warsztaty 

Integrowanie zespołów klasowych. 

 

- pogadanki 

- warsztaty 



 18 

Zwiększanie samooceny u uczniów. 

 

- pogadanki 

- rozmowy indywidualne z pedagogiem 

szkolnym 

- warsztaty 

UCZEŃ ZNA PROCEDURY 

INTERWENCYJNE W PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA ZACHOWAŃ 

AGRESYWNYCH I PRZEMOCY ORAZ 

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 

Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli 

z procedurami interwencyjnymi w przypadku 

wystąpienia zachowań agresywnych 

i przemocy na terenie szkoły oraz 

w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

przestępczością i demoralizacją. 

 

- pogadanki 

- rozmowy indywidualne 

- spotkania ze Specjalistą ds. Nieletnich KPP 

- szkolenie rady pedagogicznej 

Uświadomienie konsekwencji stosowania 

procedur. 

- pogadanki 

- rozmowy indywidualne 

- spotkania ze Specjalistą ds. Nieletnich KPP 

- szkolenie rady pedagogicznej 

UCZEŃ WIE, KTO MOŻE MU POMÓC 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZEMOCY 

I AGRESJI ORAZ JAKIE INSTYTUCJE 

MOGĄ GO WESPRZEC W SYTUACJI 

ZAGROŻENIA 

Organizowanie spotkań z pedagogiem, 

specjalistami m.in. psychologiem, terapeutą, 

kuratorem sądowym oraz przedstawicielem 

policji, 

- pogadanki 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- warsztaty dla uczniów 

- rozmowy indywidualne 

- gazetka szkolna 

UCZEN ZNA WŁASNE PRAWA, UMIE 

ZASPOKAJAC WLASNE POTRZEBY BEZ 

WCHODZENIA W KONFLIKTY Z INNYMI 

Uświadomienie uczniowi jego praw do 

nietykalności osobistej, nienaruszania jego 

godności, doskonalenie zachowań  

asertywnych, wrażliwości społecznej; 
uświadamianie zagrożeń płynących z braku 

tolerancji; 

 

- pogadanki 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- rozmowy indywidualne 
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UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE 

ZNAJA SIĘ WZAJEMNIE I WSPIERAJA 

 

Poznanie środowisk uczniów 

 

- opracowanie, przeprowadzenie ankiet 

dotyczących środowisk rodzinnych uczniów 

rozpoczynających naukę w szkole oraz 

wychwycenie największych problemów oraz 

zjawisk patologii w  środowisku lokalnym 

uczniów 

- rozmowy indywidualne wychowawców oraz 

pedagoga szkolnego z uczniami i rodzicami 

- pedagogizacja rodziców: pogadanki, 

wywiadówki profilaktyczne, „wezwania” do 

szkoły  

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym 

i niewydolnym wychowawczo 

- rozmowy indywidualne wychowawców oraz 

pedagoga szkolnego z uczniami i rodzicami 

- udzielanie pomocy rodzicom mającym 

problemy wychowawcze 

- udzielanie pomocy materialnej uczniom 

z rodzin najuboższych 

 

 

 

 

V. Obszar działania- Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 
UCZEŃ WIE, CO TO JEST UZALEŻNIENIE 

 I  ZNA MECHANIZMY UZALEŻNIEŃ 

Uświadomienie uczniom problemu 

uzależnienia oraz dostarczenie wiedzy na 

temat mechanizmów uzależnień.; 

 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych 
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Uświadomienie uczniom  istnienia problemów 

o charakterze społecznym (narkomania, 

alkoholizm, nikotynizm); przedstawienie 

różnych form uzależnień i ich skutków na 

zajęciach wychowawczych; dostępność 

i popularyzacja materiałów edukacyjnych 

- rozmowy indywidualne 

- spotkanie ze Specjalistą ds. Uzależnień 

- wskazania do możliwości pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, rzeczowej 

i finansowej; 

- gromadzenie i udostępnianie materiałów nt. 

profilaktyki uzależnień. 

Zapobieganie uzależnieniom. 

 

- obserwacja uczniów podczas przerw, lekcji, 

zajęć pozalekcyjnych, dyskotek szkolnych. 

Nie dopuszczanie do przebywania na terenie 

szkoły osób obcych. 

 

Zmniejszenie motywacji do picia, palenia, 

„brania” w celu osiągania pożądanych stanów 

emocjonalnych. 

 

- spektakle teatralne oraz spotkania 

z uzależnionymi. 

 

Zapobiegania ryzykownym zachowaniom. - gazetki informacyjne w klasach. 

- gazetki informacyjne w holu szkoły. 

 

Dostarczyć uczniom i rodzicom wiedzę na 

temat konsekwencji „brania”, picia, palenia. 

 

- lekcje wychowawcze nt. uzależnień 

i asertywności. 

 

 

Wzmacniać w uczniach umiejętność 

odmawiania. 

 

- pogadanki, zajęcia warsztatowe, konkursy 

- lekcje do życia w rodzinie. 

Utrudnianie młodzieży dostępu do środków 

psychoaktywnych. 

 

- obserwacja uczniów podczas przerw, lekcji, 

zajęć pozalekcyjnych, dyskotek szkolnych. 

Nie dopuszczanie do przebywania na terenie 

szkoły osób obcych. 

 

UCZEŃ WIE DO KOGO I GDZIE MOŻE SIĘ Zapoznanie uczniów z formami pomocy - pogadanki na lekcjach wychowawczych 
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ZWROCIĆ O POMOC W SYTACJI 

ZAGROŻENIA UZALEŻNIENIEM. 

osobom uzależnionym i zagrożonym 

uzależnieniami. Przekazanie informacji na 

temat działających w powiecie ośrodków 

leczących uzależnienia. 

- gazetka pedagoga szkolnego 

UCZEŃ MA ŚWIADOMOSC WPŁYWU 

ALKOHOLU NA ORGANIZM ORAZ ZNA 

ETAPY UZALEŻNIENIA. 

Dostarczenie wiedzy na temat wpływu 

alkoholu na organizm , chorób będących 

następstwem nadużywania alkoholu oraz 

etapami uzależnienia.  

pogadanki na lekcjach wychowawczych 

- spotkanie z terapeutą  ds. Uzależnień 

- udział w przedstawieniach  

UCZEŃ ZNA KONSEKWENCJE 

SPOŁECZNE ALKOHOLIZMU 

Zapoznanie uczniów z negatywnym wpływem 

alkoholu na relacje w obrębie rodziny i 

najbliższego środowiska 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych 

- film video 

 

UCZEŃ ZNA KONSEKWENCJE 

SPOŁECZNE, ZDROWOTNE 

I PSYCHOLOGICZNE SIĘGANIA PO 

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE. 

 

Niezwłoczne  reagowanie na każda próbę 

posiadania bądź rozprowadzania narkotyków 

 

- nauczyciele pelnia dyżury podczas przerw 

lekcyjnych 

Zapoznanie uczniów z negatywnym wpływem 

substancji psychoaktywnych na organizm, 

konsekwencji związanych z posiadaniem 

narkotyków 

 

 

 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- organizowanie prelekcji dla uczniów , 

nauczycieli i rodziców  na temat skutków 

zażywania narkotyków z udziałem terapeuty  

- prowadzenie przez wychowawców klas oraz 

pedagoga szkolnego zajęć dotyczących 

problemu narkomanii 

- redagowanie gazetki szkolnej  

 

 

Zapoznanie uczniów, nauczycieli 

i pracowników szkoły z procedurami 

interwencyjnymi. 

 

 

-  szkolenie Rady Pedagogicznej 

i pracowników szkoły 
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UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I RODZICE 

MAJĄ SWIADOMOSĆ ZAGROZENIA 

UZALEŻNIENIEM OD NIKOTYNY 

 

Określenie stopnia zagrożenia nikotynowego 

na terenie szkoły 

Coroczne diagnozowanie problemu 

nikotynowego wśród młodzieży 
 

- przygotowanie i przeprowadzenie ankiety, 

zebranie i opracowanie wyników oraz 

przedstawienie uczniom, nauczycielom oraz 

rodzicom 

 

Wprowadzenie tematyki antyuzależnieniowej 

Ukazanie szkodliwego działania nikotyny na 

zdrowie młodego człowieka 
 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- prelekcje 

- Happening-„Dzień bez papierosa” 

 

UCZEŃ ZNA ADRESY INTERNETOWE 

DOTYCZĄCE INSTYTUCJI, KTÓRE 

POMAGAJĄ OSOBOM UZALEŻNIONYM 

Dostarczenie informacji , adresów, stron 

internetowych, broszur z adresami instytucji 

pomagających osobom zagrożonym 

uzależnieniem 

- gablota pedagoga szkolnego i higienistki 

szkolnej 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

 

VI. Obszar działania- Przystosowanie młodzieży do życia społecznego. 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 
UCZEŃ ZNA ZASADY FUNKCJONOWANIA 

W SPOŁECZENSTWIE I UMIE WEDŁUG 

NICH POSTĘPOWAĆ 

 

Kształtowanie zdrowej osobowości pod 

względem emocjonalnym, psychicznym oraz 

społecznym 

 

- rozmowy z uczniami na temat 

podstawowych zasad współżycia 

w społeczeństwie 

Kształcenie podstawowych wartości 

społecznych; 

- szacunku do drugiego człowieka 

- szacunku do życia i zdrowia 

- rodziny 

- ojczyzny 

- odpowiedzialności za drugiego człowieka 

- dbałość o dobre imię szkoły 

 

- pogadanki 

- warsztaty 

-spotkania z ciekawymi ludźmi 
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Wzbudzanie empatii i zachowań 

prospołecznych. wzmacnianie więzi między 

rodzicami i dziećmi; wdrażanie do 

poszanowania norm i wartości społecznych, 

kulturowych, rodzinnych, szkolnych oraz 

poszanowania autorytetów; budowanie 

poczucia własnej wartości i skuteczności; 

kształtowanie wrażliwości społecznej; 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

- rozmowy indywidualne 

 

Uświadamianie zagrożeń płynących z braku 

tolerancji oraz kształtowanie właściwego 

stosunku do różnych przejawów subkultur 

młodzieżowych 

zorganizowanie na godzinach 

wychowawczych warsztatów dotyczących 

sekt i subkultur młodzieżowych 

 

Podniesienie kultury osobistej uczniów -przypomnienie norm poprawnego 

zachowania 

- zwiększenie częstotliwości kontaktu 

z domem ucznia sprawiającego kłopoty 

wychowawcze. 

 

Zachęcanie do aktywności w pomaganiu 

ubogim i starszym. 

 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

 

Przybliżenie problemów osób 

niepełnosprawnych. 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

 

UCZEŃ POSIADA KRYTYCZNY STOSUNEK 

DO MEDIÓW  

 

Uczenie krytycznego stosunku do mediów. 

Wskazanie zagrożeń i pozytywnej roli 

środków masowego przekazu. 

 

Lekcje j. polskiego, informatyki, wych. do 

życia w rodzinie. 

 

UCZEŃ ROZWIJA SWOJE 

ZAINTERESOWANIA I POSZUKUJE 

AUTORYTETÓW 

Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz 

motywowanie do poszukiwania autorytetów 

- prowadzenie lekcji wychowawczych 

poświęconych autoprezentacji 

-prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kolek 

zainteresowań, zajęć dodatkowych 

- prowadzenie dyskusji na godzinach 
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wychowawczych dotyczących współczesnych 

autorytetów 

- prezentowanie  

osobowości, działalności, twórczości, 

dokonań osób zasługujących na miano 

współczesnego autorytetu 

 

UCZEŃ ORIENTUJE SIĘ W ZMIANACH 

ZACHODZĄCYCH W ŚWIECIE 

Systematyczne przekazywanie informacji 

o zmianach zachodzących w świecie 

- omawianie bieżącej prasy dotyczącej 

istotnych zdarzeń politycznych, społecznych, 

kulturalnych 

- dyskusje na temat bieżących wydarzeń na 

świecie 

UCZEŃ PLANUJE SWOJĄ DROGĘ 

ZAWODOWĄ 

Budzenie refleksji na temat własnej 

przyszłości oraz pomoc w wyborze dalszego 

kierunku kształcenia 

Dostarczenie  wiedzy o własnych  

zdolnościach, zainteresowaniach i 

ograniczeniach zdrowotnych przy wyborze 

dalszego kierunku kształcenia. 

Ukształtowanie umiejętności zaprezentowania 

własnej osoby. 

 

Dostarczenie wiedzy o możliwościach 

lokalnego rynku pracy. 

 

- dyskusje na lekcjach wychowawczych 

dotyczące przyszłości osobistej 

- udział uczniow w konsultacjach doradztwa 

zawodowego w PPP 

Informator dla  

kandydatów do szkół. 

Spotkanie uczniów i z przedstawicielem 

PUPracy. 

Zajęcia warsztatowe, pogadanki. 

UCZEŃ POSIADA UMIEJĘTNOŚĆ 

RADZENIA SOBIE Z TRUDAMI ŻYCIA, 

POSIADA WŁASNE CELE ŻYCIOWE, JEST 

WRAŻLIWY NA KRZYWDĘ SPOŁECZNĄ 

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych. 

Postrzeganie ubóstwa, zwiększenie 

wrażliwości na biedę, 

Uwrażliwienie na drugiego człowieka. 

Dostarczyć wiedzę na temat alternatywnych 

sposobów organizowania życia. 

 

- warsztaty 

- dyskusje podczas lekcji wychowawczych 

-Kwesta „I ty możesz zostać św. Mikołajem”. 

Zbiórka żywności na rzecz ludzi ubogich. 

- organizowanie zbiorek pieniędzy dla osob 

potrzebujących na terenie szkoly( Caritas) 



 25 

VII. Przewidywane efekty działań  

   profilaktycznych  
 

 

- szybsza i łatwiejsza adaptacja uczniów w nowym środowisku szkolnym, 

- lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami, 

- mniejszy wskaźnik agresji, przemocy wśród uczniów,  

- rozpoznawanie zagrożeń, 

- świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia, 

- wykształcenie umiejętności  radzenia sobie z uzależnieniami i skuteczne szukanie   pomocy, 

- zwracanie uwagi na dbałość o swoje zdrowie, 

- podejmowanie środków zaradczych w sytuacjach zagrożenia,  

- wykształcenie radzenia sobie ze stresem poprzez różne formy i metody. 

 

VIII. Instytucje wspierające szkołę 

w podejmowanych działaniach 

profilaktycznych 
 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

- Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

- Starostwo Powiatowe, 

- Powiatowa Komenda Policji, 
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- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

IX. Ewaluacja Szkolnego Programu 

Profilaktyki 
 

 

Ocenie  poddawane  są  następujące  elementy: 
- Realizacja  programu  profilaktyki 

- Realizacja  zaleceń  zawartych  w  opiniach  PPP 

- Realizacja  tematyki  profilaktyki  zawartych  w  planach  pracy  wychowawców  klas 

- Pedagogizacja  rodziców  uczniów  na  spotkaniach  z  wychowawcami  klas 

- Występowanie  czynników,  rodzajów  i  przyczyn  zachowań  ryzykownych 

- Występowanie  czynników  chroniących: więź  z  rodzicami,  opieka  dorosłych,  zainteresowanie  nauką  i  własnym  rozwojem, aktywność,  

ciekawość  poznawcza,  praktyki  religijne,  zakorzenienie  w  tradycji  społeczności  i  szacunek  dla  jej  norm,  konstruktywna  grupa  

rówieśnicza,  autorytety. 

 

Oceny  efektów  realizacji  SPP,  obok  bieżącego  monitorowania  oraz  samooceny  przeprowadzanej  przez  zainteresowane  podmioty,  

dokonuje  się  w  trakcie  posiedzeń  RP – podsumowujących  pracę  w  pierwszym  i  drugim  półroczu  roku  szkolnego. 

Podstawa  do  formułowania  ocen  będą  narzędzia  stosowane  w  ramach  wewnątrzszkolnego  mierzenia  jakości  pracy  szkoły,  czyli  

sprawozdania,  analizy,  dane  statystyczne,  obserwacje,  hospitacje,  zapisy  w  dokumentacji,  badania  ankietowe, opinie,  wnioski,  zgłoszone  

innowacje  i  projekty  działań,    programy,  scenariusze,  wykresy. 

 

 

 

PRZYKŁADOWE  SCENARIUSZE  ZAJĘĆ 

 



 27 

1. Asertywność – sposób  na  agresję: Biblioteka  w  Szkole, 10/2001. 

2. Projekt  przeciwdzialania  agresji  i  przemocy: BwSz, 4/2001. 

3. Świat  bez  uzależnień  byłby  lepszy: BwSz, 9/2001. 

4. Istota  uzależnień  od  alkoholu: BwSz,  9/2002. 

5. Promocja  zdrowego  stylu  życia: BwSz, 4/2002. 

6. Przeciwdziałanie  zachowaniom  agresywnym.  Model  postępowania  biblio-terapeutycznego: BwSz, 9/1998. 

7. Listy  do  uczniów  i  rodziców  w  sprawie  uzależnień: BwSz, 9/1996. 

8. Czy  znasz  zasady  savoir –vivre`u?: BwSz, 4/2001. 

9. I  ty  możesz  zostać  św. Mikołajem: BwSz, 11/2001 

10. Ludzie,  którym  ufam: BwSz, 9/2001. 

11. W  czym  tkwi  piękno  i  radość  przyjaźni: BwSz, 10/2002. 

12. Wolontariat – służba  na  rzecz  innych: BwSz, 12/2002. 

13. Wolontariat  Młodzieżowy.  Program  wychowawczy: BwSz, 12/2002. 

14. Sąd  nad  mediami: BwSz, 1/2001. 

15. Piękne  kłamstwo – o języku  reklamy: BwSz, 10/1999. 

16. Super  pamięć – poznajemy  efektywne  techniki  zapamiętywania.  Konspekt  z  zakresu  organizacji  i  techniki  pracy  umysłowej  

ucznia: BwSz, 10/2000. 

17. Organizacja  pracy  umysłowej  ucznia.  Trudności  w  nauce  i  szkole: BwSz, 6/1999. 

18. Organizacja  pracy  umysłowej  i  samokształcenie: BwSz, 4/1997. 

19. Przed  trudnym  wyborem.  Zajęcia  z  orientacji  zawodowej: BwSz, 5/1999. 

20. Książka – moja  Arkadia,  kraina  szczęścia.  Program  zajęć  pozalekcyjnych  profilaktytczno-edukacyjnych: BwSz, 10/2001. 

 

 

 

 

Program profilaktyczny został opracowany przez: 

mgr M. Chlebuś – wicedyrektor szkoły                                                                                     

mgr A. Bednarska – pedagog szkolny 

mgr M. Gdula-Kwolek   
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Aneks 
 

 

Plan pracy profilaktycznej na rok szkolny 2015/2016 
 

I. Obszar działania- Promocja zdrowia 
 

 

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 
Kształtowanie pozytywnych postaw 

wobec własnego zdrowia i innych 

 

- promowanie zdrowego stylu życia 

wśród młodzieży poprzez 

organizowanie konkursów na terenie 

szkoły  

- promowanie zdrowego stylu życia 

na lekcjach biologii, wf i gzw 

nauczyciele wf 

nauczyciel biologii,       

pedagog szkolny, 

higienistka szkolna 

cały rok 

 

 

 

 

wg rozkładu materiału (kl. I             

i II) 

 

Szerzenie wiedzy na temat wpływu 

środowiska na zdrowie i życie 

człowieka 

 

- udział uczniów w konkursach 

wiedzy o tematyce zdrowotnej 

- udział w zawodach sportowych           

wg kalendarza imprez sportowych 

pedagog szkolny 

higienistka szkolna 

nauczyciele wf 

cały rok 

 

cały rok 

 

Dostarczenie rzetelnej wiedzy           

o czynnikach sprzyjających 

powstawanie raka piersi 

lekcje biologii, lekcje 

wychowawcze, w-f 

wychowawcy 

nauczyciel biologii i wf 

higienistka szkolna 

wg rozkładu materiału(kl. III) 

 

Zwiększenie umiejętność radzenia 

sobie z emocjami, stresem                    

i zagrożeniem 

 

- organizowanie  zajęć 

wychowawczych na temat radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych                 

i stresowych 

wychowawcy 

nauczyciel biologii 

pedagog szkolny 

wg rozkładu materiału (kl. III) 
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Promowanie dbałości o właściwy 

rozwój fizyczny i kondycję 

 

- organizowanie zawodów 

sportowych, wycieczek, rajdów                

i lekcji w terenie 

- diagnoza poziomu sprawności 

fizycznej uczniów 

wychowawcy 

nauczyciele, 

nauczyciele wf 

higienistka szkolna 

cały rok 

Uświadomienie młodzieży                 

i rodzicom znaczenia ruchu                

i wypoczynku dla rozwoju 

psychofizycznego człowieka oraz 

sposobów zapobiegania urazom 

 

- informowanie rodziców podczas 

zebrań i konsultacji indywidualnych 

o problemach zdrowotnych uczniów 

na podstawie współpracy                      

z higienistką szkolną, nauczycielami 

wf 

- pogadanki na lekcjach biologii i wf 

wychowawcy 

nauczyciele wf 

 

 

 

 

nauczyciele biologii i wf 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

wg rozkładu materiału (kl. III) 

Rozwijanie zainteresowań sportem 

 

 

 

 

 

 

 

 

- organizowanie szkolnych imprez 

sportowych  

- udział młodzieży w zajęciach 

sportowych (piłka ręczna                          

i siatkówka)              

-zachęcanie młodzieży do udziału      

w Powiatowych Rajdach 

Rowerowych 

- zorganizowanie turnieju 

motoryzacyjnego 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

nauczyciele w-f, 

mgr S. Wosiek, 

 

mgr Magdalena Gwóźdź 

 

cały rok 

 

 

 

 

w ust. terminie 

 

 

w ust. terminie 

 

 

Przeprowadzanie badań 

przesiewowych pod kątem wad 

postawy ciała u uczniów 

 

 

 

 

 

- informowanie rodziców podczas 

zebrań i konsultacji indywidualnych 

o problemach zdrowotnych uczniów 

na podstawie współpracy                  

z higienistką szkolną 

 

higienistka 

 

 

 

 

 

cały rok 
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Propagowanie wśród uczniów 

zdrowego stylu życia 

oraz uświadomienie młodzieży 

konieczności przestrzegania zasad 

prawidłowego odżywiania się ze 

szczególnym uwzględnieniem 

skutków błędów żywieniowych- 

otyłość, cukrzyca, anoreksja, bulimia 

itp. 

 

 

- prowadzenie godzin do dyspozycji 

wychowawcy z udziałem higienistki 

szkolnej poświęconych wpływowi 

żywienia na odporność organizmu,  

- zorganizowanie konkursu 

plastycznego oraz Dnia Profilaktyki  

i zdrowego stylu życia” 

 

higienistka 

nauczyciel biologii 

 

 

mgr Anna Bednarska 

mgr S. Dubiel, 

mgr R. Natońska 

mgr M. Gwóźdz 

mgr A. Krowicka,           

mgr M. Skawińska 

wg harmonogramu 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Uświadomienie znaczenia 

profilaktyki raka piersi  wśród 

dziewcząt 

 

- zorganizowanie Akcji ,, Różowa 

wstążeczka” 

higienistka 

mgr Anna Bednarska 

mgr Sylwia Dubiel 

marzec  

 

Uświadomienie zagrożeń 

związanych z nasilaniem się 

występowania chorób zakaźnych 

takich jak AIDS, WZW, gruźlica, 

choroby przenoszenie drogą płciową 

- zredagowanie gazetki tematycznej, 

wywieszenie folderów i ulotek oraz 

konkursu wiedzy w związku ze 

Światowym Dniem walki z AIDS      

( 1 grudnia) 

-pogadanki w ramach lekcji biologii, 

- pogadanki na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy 

- projekcja filmów  video i DVD 

poświęconych chorobom zakaźnym 

oraz spotkań z higienistką szkolną  

higienistka szkolna  

pedagog szkolny 

mgr S. Dubiel 

 

nauczyciel biologii 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

higienistka 

XII 

 

 

 

wg rozkładu materiału (kl. III), 

 

XI (kl. II) 

 

XI (kl. II) 

 

Uświadomienie młodzieży znaczenia 

właściwego dbania o higienę 

osobistą  

 

- dyskusje na lekcjach do dyspozycji 

wychowawcy poświecone higienie 

osobistej ucznia 

- spotkania z higienistką szkolną 

oraz prowadzenie prelekcji „Higiena 

wieku dojrzewania” 

wychowawcy 

 

 

higienistka 

 

 

X (kl. I) 

 

 

wg harmonogramu 
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- propagowanie problematyki 

prozdrowotnej w formie gazetki 

- propagowanie zdrowego stylu 

życia poprzez zachęcanie                       

do czytelnictwa broszur o tematyce 

zdrowotnej 

- nawiązanie współpracy z PSSE             

w celu pozyskania materiałów 

reklamowych przeznaczonych              

dla młodzieży 

higienistka 

 

pedagog 

 

 

 

higienistka 

wg harmonogramu 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

Kształtowanie kultury osobistej 

uczniów i nawyków higieniczno- 

zdrowotnych oraz dbanie o estetykę 

otoczenia zwracanie uwagi na 

kulturę słowa, strój, sposób bycia 

- konsekwentne egzekwowanie 

właściwych zachowań, stroju 

stosownego do okoliczności 

 

nauczyciele cały rok 

 

Propagowanie wśród młodzieży idei 

honorowego krwiodawstwa 

 

- zorganizowanie prelekcji 

propagujących ideę krwiodawstwa  

- spotkanie z honorowym 

krwiodawcą 

- działalność Młodzieżowego Klubu 

Honorowych Dawców Krwi 

„Kropelka” 

- gazetka tematyczna i broszury 

opiekun PCK 

 

 

 

opiekun PCK 

 

 

opiekun PCK 

 

 

od X do III 

(kl. III) 

 

 

cały rok 

 

Ukazanie młodzieży alternatywnych 

sposobów spędzania czasu wolnego 

- organizowanie szkolnych dyskotek, 

spotkań integracyjnych 

- prowadzenie godzin 

wychowawczych poświęconych 

czynnemu wypoczynkowi-

organizowanie zajęć pozalekcyjnych 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

odpowiedzialni nauczyciele 

cały rok 
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II. Obszar działania- Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. 

 

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 
Określenie stanu bezpieczeństwa 

uczniów w szkole 

 

- ankieta na temat poczucia 

bezpieczeństwa w szkole 

- dyskusje w klasach 

- rozmowy indywidualne z uczniami 

- analiza dzienników lekcyjnych 

- obserwacja uczniów na terenie 

szkoły 

pedagog 

 

wychowawcy 

wychowawcy 

wicedyrektor 

nauczyciele 

IX 

 

cały rok 

 

Podejmowanie działań w kierunku 

poprawy bezpieczeństwa w szkole 

- odprowadzanie uczniów na lekcje 

wf oraz przyprowadzanie ich                

po zajęciach 

- rozmowy indywidualne z uczniami 

- dyżury podczas przerw lekcyjnych 

- gazetka tematyczna w gablocie 

pedagoga szkolnego 

nauczyciele wf 

 

 

wychowawcy, pedagog 

nauczyciele 

pedagog 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie konkursów, 

doskonalenie u uczniów 

umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i radzenia sobie ze 

stresem oraz kształtowanie postawy 

asertywności 

- pogadanki podczas godziny do 

dyspozycji wychowawcy 

- warsztaty „Stres pod kontrolą” 

wychowawcy 

 

pedagog 

 

IX 

 

III (kl. maturalne) 

Wdrażanie rodziców w życie szkoły - angażowanie rodziców w opiekę 

nad uczniami podczas wycieczek 

szkolnych, dyskotek i innych imprez 

szkolnych i klasowych 

- informowanie rodziców                         

o incydentach zagrażających 

bezpieczeństwu uczniów w szkole 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy, pedagog 

 

 

cały rok 
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III. Obszar działania- Ograniczenie zjawiska wagarowania uczniów. 

 

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 
Określenie stanu zjawiska                              

i zdefiniowanie przyczyn 

 

 

 

 

- rozmowy indywidualne z uczniami, 

kontrola dzienników lekcyjnych, 

rozmowy z rodzicami                               

uczniów wagarujących 

pedagog, wychowawcy 

 

cały rok 

Kształtowanie zainteresowania nauką. 

otoczenie opieką dzieci                                  

z trudnościami dydaktyczno- 

wychowawczymi oraz praca z uczniem 

zdolnym 

 

 

 

- prowadzenie zajęć 

wielopoziomowych interesujących 

zarówno dla uczniów mających 

trudności w nauce jak i dla uczniów 

zdolnych 

- udział młodzieży w projekcie 

,,Podkarpacie stawia na 

zawodowców” 

 

nauczyciele cały rok 

 

Prezentowanie osiągnięć uczniów - występy uczniów 

- prezentacja dyplomów i pucharów 

- nagrody na koniec roku szkolnego 

odpowiedzialni nauczyciele,  

wicedyrektor 

cały rok 

 

Osiąganie lepszych wyników w nauce. 

Zwiększenie motywacji do nauki 

 

- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 

- nagradzanie uczniów                              

za rzeczywiste osiągnięcia                             

i umiejętności. 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

Upowszechnianie aktywizujących 

metod nauczania 

 

- organizowanie form doskonalenia 

zawodowego   

 stosowanie metod 

aktywizujących 

 

dyrektor 

 

nauczyciele 

w ustalonym terminie 

 

cały rok 
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Prowadzenie zajęć umożliwiających 

zdobycie nowych umiejętności wg 

potrzeb młodzieży 

- konkursy przedmiotowe, 

czytelnicze i sportowe 

- informacja dla uczniów i rodziców 

o zajęciach pozalekcyjnych, czasie 

trwania, terminie spotkań 

odpowiedzialni nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

 

cały rok 

 

Ograniczenie rozmiarów absencji 

 

- monitorowanie absencji uczniów 

- kontakty z PPP 

- rejestr uczniów z opinią PPP              

i monitorowanie realizacji zaleceń 

wychowawcy 

pedagog 

pedagog 

 

cały rok 

 

Dyscyplinowanie uczniów na lekcjach, 

aby każdy z nich miał szansę na 

maksymalne skorzystanie z procesu 

nauczania 

- przestrzeganie dyscypliny na 

lekcjach 

nauczyciele cały rok 

 

Zapoznanie uczniów i rodziców                     

z zagrożeniami wynikającymi                        

z wagarowania 

 

 

 

 

 

- prowadzenie rozmów 

profilaktycznych z uczniami                  

na temat skutków wagarowania 

- prowadzenie rozmów 

profilaktycznych z rodzicami                  

na temat ich odpowiedzialności            

za obecność dziecka w szkole oraz 

na temat skutków wagarowania 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, pedagog 

 

cały rok 

 

Zapoznanie uczniów i rodziców                   

z prawnymi konsekwencjami 

nagminnego uchylania się od 

obowiązku szkolnego  

 

- informowanie rodziców                  

o wagarach podczas wywiadówek 

szkolnych 

- pisemne informowanie rodziców 

oraz wpisy w dziennikach 

lekcyjnych 

- prowadzenie rozmów 

indywidualnych z uczniami                

i  ich rodzicami  

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, pedagog 

 

cały rok 
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Oficjalne nagradzanie uczniów, którzy 

nie opuszczają zajęć lekcyjnych 

 

 

- wręczanie listów gratulacyjnych  

do rodziców uczniów o najwyższej 

frekwencji 

- nagradzanie uczniów za wzorową 

frekwencję poprzez umieszczenie 

nazwisk w/w uczniów w gablocie 

szkolnej 

dyrektor 

 

 

wychowawcy klas, 

pedagog 

VI 

 

 

I, VI 

 

IV. Obszar działania- Eliminowanie przyczyn agresji i przemocy oraz przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym 

wśród uczniów. 

 

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 
Kształtowanie świadomości                      

w zakresie rodzajów agresji                       

i przemocy 

- przeprowadzenie prelekcji podczas 

godzin wychowawczych  

pedagog 

 

cały rok 

Wyrabianie umiejętności 

pozwalających na samodzielne 

przeciwdziałanie agresji i przemocy 

Rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie z własną i cudzą agresją 

- pogadanki i dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

 

wychowawcy 

 

 

III (kl. II) 

 

 

Doskonalenie relacji koleżeńskich , 

tak, aby wszyscy uczniowie czuli się 

w szkole dobrze i bezpiecznie 

- pogadanki i dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

 

wychowawcy 

pedagog 

IX 

Zwiększenie poczucia własnej 

wartości i poszanowanie tożsamości 

własnej i rówieśników. 

- pogadanki i dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

wychowawcy 

pedagog 

cały rok 

 

Zwiększanie samooceny u uczniów 

 

 

 

- pogadanki i dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

- rozmowy indywidualne                           

z pedagogiem szkolnym 

 

wychowawcy 

 

pedagog 

 

cały rok 
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Zapoznanie uczniów, rodziców                 

i nauczycieli z procedurami 

interwencyjnymi w przypadku 

wystąpienia zachowań agresywnych 

i przemocy na terenie szkoły oraz           

w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

przestępczością i demoralizacją 

- pogadanki na spotkaniach                     

z rodzicami 

- rozmowy indywidualne 

- spotkania ze Specjalistą ds. 

Nieletnich KPP 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy, pedagog 

wychowawcy 

cały rok 

 

Uświadomienie konsekwencji 

stosowania procedur 

- organizowanie spotkań ze 

specjalistami m.in. psychologiem, 

terapeutą, kuratorem sądowym            

oraz przedstawicielem policji 

pedagog 

 

cały rok 

 

Uświadomienie uczniowi jego praw 

do nietykalności osobistej, 

nienaruszania jego godności, 

doskonalenie zachowań  

asertywnych, wrażliwości 

społecznej; uświadamianie zagrożeń 

płynących z braku tolerancji 

- pogadanki i dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

- rozmowy indywidualne 

 

 

 

pedagog 

wychowawcy 

wychowawcy, pedagog 

 

cały rok 

 

Poznanie środowisk uczniów 

 

- opracowanie, przeprowadzenie 

ankiet dotyczących środowisk 

rodzinnych uczniów 

rozpoczynających naukę w szkole 

oraz wychwycenie największych 

problemów oraz zjawisk patologii w  

środowisku lokalnym uczniów 

- rozmowy indywidualne z uczniem  

i jego rodzicami 

pedagog , opiekun CARITAS 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog 

opiekun CARITAS 

IX 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym              

i niewydolnym wychowawczo 

- rozmowy indywidualne 

wychowawców oraz pedagoga 

szkolnego z uczniami i rodzicami 

- udzielanie pomocy rodzicom 

mającym problemy wychowawcze 

wychowawcy, pedagog 

opiekun CARITAS 

 

wychowawcy, pedagog 

 

cały rok 

 

 

cały rok 
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- udzielanie pomocy materialnej 

uczniom z rodzin najuboższych 

opiekun CARITAS cały rok 

 

 

V. Obszar działania- Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

 

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 
Uświadomienie uczniom  istnienia 

problemów o charakterze społecznym 

(narkomania, alkoholizm, 

nikotynizm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozmowy indywidualne 

- wskazanie instytucji 

umożliwiających pomoc 

psychologiczno- pedagogiczną, 

rzeczową i finansową 

- Obchody Dnia bez papierosa 

- gromadzenie i udostępnianie 

materiałów nt. profilaktyki 

uzależnień. 

-pogadanki na lekcjach biologii 

pedagog 

pedagog 

 

 

 

pedagog 

mgr S. Dubiel 

 

 

nauczyciel biologii 

cały rok 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

luty 

 

 

wg rozkładu materiału (kl. I 

i maturalne) 

Zapobieganie uzależnieniom 

 

- obserwacja uczniów podczas 

przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, 

dyskotek szkolnych 

- nie dopuszczanie do przebywania 

na terenie szkoły osób obcych 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

Dostarczanie uczniom i rodzicom 

wiedzę na temat konsekwencji 

„brania”, picia, palenia. 

- lekcje wychowawcze nt. uzależnień 

i asertywności 

- lekcje wychowania do życia              

wychowawcy 

pedagog 

nauczyciel WDŻwR 

II (kl. II) 

 

wg rozkładu materiałów 
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Wzmacniać w uczniach umiejętność 

odmawiania 

w rodzinie 

- spotkanie ze słuchaczami MSP    

nauczyciel PO 

higienistka szkolna 

pedagog szkolny 

 

w ustalonym terminie 

Zapoznanie uczniów z formami 

pomocy osobom uzależnionym                     

i zagrożonym uzależnieniami. 

Przekazanie informacji na temat 

działających w powiecie ośrodków 

leczących uzależnienia 

- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 

- gazetka pedagoga szkolnego 

wychowawcy, pedagog 

 

pedagog 

 

III (kl. III) 

 

III 

Dostarczenie informacji , adresów, 

stron internetowych, broszur               

z adresami instytucji pomagających 

osobom zagrożonym uzależnieniem 

- gablota pedagoga szkolnego                  

i higienistki szkolnej 

- dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

pedagog, higienistka 

 

 wychowawcy 

 

II 

 

II  (kl. II) 

 

 

VI. Obszar działania- Przystosowanie młodzieży do życia społecznego. 

 

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 
Integrowanie zespołów klasowych - warsztaty integracyjne 

- wspólne wycieczki, wyjazdy             

do kina, teatru, organizowanie 

imprez klasowych 

pedagog, 

wychowawcy 

IX 

cały rok 

 

Kształtowanie zdrowej osobowości 

pod względem emocjonalnym, 

psychicznym oraz społecznym 

 

 

- rozmowy z uczniami na temat 

podstawowych zasad współżycia 

w społeczeństwie 

wychowawcy 

 

IX (kl. I) 

Kształcenie podstawowych wartości 

społecznych; 

- szacunku do drugiego człowieka 

- szacunku do życia i zdrowia 

- rodziny 

- ojczyzny, symboli narodowych 

- pogadanki 

- spotkania z wybitnymi 

osobowościami naszego regionu 

 

wychowawcy 

wychowawcy 

 

cały rok 
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- odpowiedzialności za drugiego 

człowieka 

- dbałość o dobre imię szkoły 

Wzmacnianie więzi między 

rodzicami i dziećmi; wdrażanie               

do poszanowania norm i wartości 

społecznych, kulturowych, 

rodzinnych, szkolnych oraz 

poszanowania autorytetów 

- dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

- rozmowy indywidualne 

- udział w uroczystościach szkolnych 

i klasowych 

wychowawcy 

 

wychowawcy, pedagog 

nauczyciele 

X 

 

cały rok 

cały rok 

 

Uświadamianie zagrożeń płynących          

z braku tolerancji oraz kształtowanie 

właściwego stosunku do różnych 

przejawów subkultur młodzieżowych 

- zorganizowanie na godzinach 

wychowawczych prelekcji 

dotyczących sekt i subkultur 

młodzieżowych 

wychowawcy 

 

 

 

I (kl. pierwsze) 

 

 

 

Podniesienie kultury osobistej 

uczniów 

 

- przypomnienie norm poprawnego 

zachowania 

- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 

nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

Uczenie krytycznego stosunku do 

mediów. 

Wskazanie zagrożeń i pozytywnej 

roli środków masowego przekazu 

-lekcje j. polskiego, informatyki, 

wychowania do życia w rodzinie 

 

nauczyciele 

 

wg rozkładu materiału 

 

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów 

oraz 

motywowanie do poszukiwania 

autorytetów 

- prowadzenie lekcji z psychologii           

i informatyki poświęconych 

autoprezentacji 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

kółek zainteresowań, zajęć 

dodatkowych 

- prowadzenie dyskusji na godzinach 

wychowawczych dotyczących 

współczesnych autorytetów 

- prezentowanie osobowości, 

działalności, twórczości, dokonań 

pedagog . nauczyciele 

informatyki 

 

 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, katecheci 

wg rozkładu materiału 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 



 40 

osób zasługujących na miano 

współczesnego autorytetu 

 

 

Systematyczne przekazywanie 

informacji o zmianach zachodzących 

w świecie 

- omawianie bieżącej prasy 

dotyczącej istotnych zdarzeń 

politycznych, społecznych, 

kulturalnych- lekcje wos 

- dyskusje na temat bieżących 

wydarzeń na świecie 

- zorganizowanie Dnia Języków 

Obcych 

- tworzenie gazetki poświęconej 

kulturze i życiu mieszkańców innych 

krajów 

nauczyciel wos 

  

 

 

nauczyciel wos 

 

nauczyciele j. obcych 

 

nauczyciele j. obcych 

 

wg rozkładu materiału 

(klasy I) 

 

 

wg rozkładu materiału 

(klasy I) 

wrzesień 

 

cały rok 

 

Budzenie refleksji na temat własnej 

przyszłości oraz pomoc w wyborze 

dalszego kierunku kształcenia 

Dostarczenie  wiedzy o własnych  

zdolnościach, zainteresowaniach              

i ograniczeniach zdrowotnych przy 

wyborze dalszego kierunku 

kształcenia.  

Ukształtowanie umiejętności 

zaprezentowania własnej osoby. 

Dostarczenie wiedzy                                  

o możliwościach lokalnego rynku 

pracy 

- dyskusje na lekcjach 

wychowawczych dotyczące 

przyszłości osobistej 

- udział uczniów w konsultacjach 

doradztwa zawodowego w PPP 

 

 

- prowadzenie zajęć z zakresu 

autoprezentacji 

 

 

- udział młodzieży w targach pracy 

 

wychowawcy 

 

 

pedagog 

 

 

 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog 

 

wychowawcy 

 

XI 

 

 

IV 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

w ustalonym terminie 

 

Doskonalenie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych. 

Postrzeganie ubóstwa, zwiększenie 

wrażliwości na biedę, 

Uwrażliwienie na drugiego 

człowieka. 

- dyskusje podczas lekcji 

wychowawczych 

- zbiórka żywności na rzecz ludzi 

ubogich (Bank Żywności) 

- organizowanie zbiórek pieniędzy 

dla osób potrzebujących na terenie 

wychowawcy 

 

opiekun CARITAS,  

 

opiekun CARITAS,  

 

cały rok 

 

IX, X 

 

XII, IV 
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Dostarczyć wiedzę na temat 

alternatywnych sposobów 

organizowania życia 

 

szkoły (Caritas) 

- włączanie uczniów w akcje 

charytatywne na terenie szkoły oraz 

środowiska lokalnego m.in: na rzecz 

DPS w Łące  

- Góra Grosza 

-  WOŚP 

- zorganizowanie międzyklasowego 

konkursu o Nagrodę Dyrektora 

Szkoły 

- organizowanie konkursów:                    

na najpiękniejszy stroik 

bożonarodzeniowy lub kartkę,               

na najpiękniejszą palmę 

wielkanocną. 

 

mgr Anna Bednarska 

mgr Beata Bartman i Caritas 

mgr Magdalena Władyka 

 

 

 

mgr Sylwia Dubiel i SU, 

mgr Magdalena Władyka, 

mgr Anna Krowicka 

opiekun CARITAS,  

opiekun SU 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

IX- VI 

 

 

XII, III 

 

 

 

 


