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Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie  
 
I. Prawna podstawa opracowania szkolnego Programu Profilaktyki, m. inn. : 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metody realizacji programu: 
  

1.Metody aktywizujące jednostkę i środowisko: quizy, konkursy plastyczne, muzyczne, 

literackie, apele, teatrzyki, działalność kół zainteresowań, pomoc koleżeńska, szkolenia 

rodziców, nauczycieli, dni otwarte, zawody sportowe, wycieczki, kuligi. 

  

2.Metody eksponujące:  

●Impresyjne – polegające na wywołaniu u uczniów określonych zachowań i zmian w 

postawach moralnych, przeżywanie głębokich emocji. 

●Ekspresyjne – stwarzanie sytuacji, w których uczeń nie tylko przeżywa, ale i tworzy np. 

drama, odgrywanie ról, inscenizacje, wystawy prac. 

  

3.Metody podające: mini wykład, pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja. 

  

Nauczyciele: 

- Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań 

- Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP. 

- Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań 

profilaktycznych. 

Wychowawca klasy: 

- Integruje zespół klasowy. 

- Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie. 

- Wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

- Realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów. 

- Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń w 

szkole. 

- Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli. 

- Podejmuje działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające z Programu 

Wychowawczego Szkoły i Szkolnego  Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z 

udziałem rodziców i nauczycieli. 

- Wspiera działania opiekuńczo – wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu 

Profilaktyki Szkolnej. 

Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie jest usytuowana w małej 

miejscowości, do której uczęszczają nie tylko jej mieszkańcy, ale również dzieci 

mieszkające w trzech sąsiednich wioskach.  

                Na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli 

problemy i potrzeby szkoły klasyfikowano według dwóch grup i scharakteryzowano 

następująco: 

  

1. Uczniowie 

Przeprowadzone badania wykazały, że najważniejsze problemy wychowawcze stanowią: 

przemoc i agresja rówieśnicza, brak kultury, nie respektowanie ogólnie przyjętych norm 

dobrego zachowania oraz brak umiejętności skutecznego komunikowania się.  

Diagnoza nie wykazała istnienia problemu uzależnień. Jednak zdajemy sobie sprawę, że w 

naszej szkole są uczniowie wychowujący się w rodzinach dotkniętych problemem 

alkoholowym.  

Uczniowie wypowiadając się na temat sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu i 



zdrowemu życiu, najczęściej wymieniali przemoc i agresję w tym związaną z 

cyberprzemocą. 

Rodzice zwrócili dodatkowo uwagę na zagrożenia ze strony obcych osób, oraz 

bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły. 

  

2. Rodzice i nauczyciele 

Za najczęściej pojawiające się problemy dotyczące współpracy z rodzicami, nauczyciele 

uznali: unikanie kontaktu ze szkołą, brak zainteresowania dzieckiem, brak obiektywizmu w 

ocenie własnego dziecka oraz lekceważenie sygnałów wychowawcy. 

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród nauczycieli, jako priorytetowe określono 

następujące zadania: niwelowanie agresji, kształcenie umiejętności psychospołecznych, 

profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego stylu życia oraz podnoszenie motywacji do 

nauki. Cyberprzemoc – korzystanie z portali społecznościowych. 

W zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych rodzice oczekują od szkoły: 

organizowania spotkań ze specjalistami oraz prowadzenia podczas zebrań pogadanek 

wychowawcy, natomiast nauczyciele oczekują poprawy przepływu informacji.  

  

Zastosowano następujące metody i techniki badań: 

ü Kkwestionariusze ankiet dla rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczące zagrożeń, 

dostrzeganych problemów oraz sytuacji wychowawczej w szkole 

ü Aanalizę dokumentacji szkolnej (ewaluacja programu wychowawczego, dokumentacji 

wychowawców klas, sprawozdań z działalności zajęć pozalekcyjnych, biblioteki, pedagoga 

szkolnego) 

ü WywWywiady i rozmowy z pracownikami szkoły, rodzicami, uczniami 

ü Ddyskusję i poglądową sesję grupową przeprowadzoną podczas posiedzenia Rady 

Pedagogicznej oraz spotkań w zespołach samokształceniowych. 

 

Cel główny PP: 

Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia. Zapobieganie występowaniu 

niekorzystnych symptomów zagrażających prawidłowemu rozwojowi ucznia. Kształtowanie 

postaw i zachowań społecznie pożądanych poprzez zintegrowane działania nauczycieli, 

uczniów i rodziców. 

 

Cele szczegółowe: 

 kształtowanie umiejętności bycia asertywnym, unikania konfliktów, dbania o zdrowie 

fizyczne i psychiczne, 

 wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach                           

i możliwościach uzyskania pomocy 

 kształtowanie postawy, w której uczeń unika nikotyny, alkoholu, narkotyków, zdrowo 

i higienicznie się odżywia, 

 kształtowanie postawy świadomego i umiejętnego korzystania z mass-mediów, 

 kształtowanie umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia, 

 wspieranie dzieci z ubogich i zaniedbanych środowiskowo rodzin, 

 kształtowanie umiejętności stosowania pozytywnych wzorców zachowań, 



 podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w domu, w szkole, na ulicy oraz 

podczas zabaw. 

 

 

Instytucje, osoby wspomagające pracę wychowawczą i profilaktyczną szkoły: 

 Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, 

 Policja, 

 Straż Miejska, 

 Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Firmy szkoleniowe, 

 Urząd Miasta w Skawinie (realizacja zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii). 

 

 

 Spodziewane efekty realizacji celów i  działań: 

 Wyciszenie agresji. 

 Wyćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia. 

  Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów. 

  Poprawa w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła. 

  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole. 

 Wolność od nałogów. 

 Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych 

 sytuacjach wychowawczych. 

  Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny. 

 Podniesienie poziomu świadomości występujących zagrożeń i sposobów zapobiegania 

im. 

 Objęcie opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo i niedożywionych. 

  Poprawa kultury zachowań i kultury języka. 

  Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu i telewizji. 

 

Ewaluacja 
  

                Szkolny Program Profilaktyki będzie systematycznie monitorowany, poddawany 

ewaluacji. Podstawowymi metodami i technikami ewaluacji będą:  

·         badania kwestionariuszowe skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

·         analiza dokumentów 

·         obserwacja 

·         obserwacje prowadzone przez dyrekcję szkoły. 

  

Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej i rodzicom po jej 

przeprowadzeniu 

 

 

 

 

 

 



Kierunki i realizacja działań profilaktycznych 

 

Nauczyciele: 

 

Zadania Formy realizacji Strategie Wykonawcy Termin 

1. Systematyczne podnoszenie wiedzy nauczycieli na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego 

młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

szkolenia w ramach WDN 

studiowanie literatury 

szkolenia własne 

Nauczycieli 

(kursy,warsztaty) 

zespół wychowawczy 

edukacyjna 

informacyjna 

nauczyciele 

bibliotekarze 

pełnomocnik 

burmistrza ds. 

profilaktyki i 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

W trakcie 

roku 

2. Podejmowanie przez nauczycieli działań  
  profilaktycznych w klasach i w indywidualnej pracy z  

    uczniami: 

a. wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju  

    i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań,  

    których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych,  

    niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich  

    substancji psychoaktywnych (p. uniwersalna), 

b. wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację  
  rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania 

    biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój    

    zachowań ryzykownych(p. selektywna), 

c. wspieranie uczniów, u których używania środków 

    psychoaktywnych(p. wskazująca) rozpoznano wczesne  

    objawy 

godziny wychowawcze 

realizacja programów 

profilaktycznych 

rozmowy indywidualne 

zajęcia w kołach 

zainteresowań 

edukacyjna 

informacyjna 

alternatywna 

interwencyjna 

nauczyciele 

wychowawcy 

psycholog 

W trakcie 

roku 

3.Podejmowanie działań integrujących, szczególnie w   

   klasach pierwszych. 
godziny wychowawcze 

zajęcia w kołach 

zainteresowań. 

interwencyjna 

informacyjna 

wychowawcy 

psycholog 

W trakcie 

roku 

4. Współpraca nauczycieli ze specjalistami w zapobieganiu godziny wychowawcze edukacyjna · nauczyciele W trakcie 



    zachowaniom ryzykownym wśród dzieci. spotkania z 

przedstawicielami 

policji, prokuratury, 

pełnomocnikiem burmistrza 

ds. przeciwdziałania 

narkomanii, 

konsultacje 

informacyjna 

interwencyjna 

· pracownicy 

poradni PPP i 

Punktu 

konsultacyjnego 

ds. uzależnień 

roku 

5. Pomoc w pokonywaniu trudności dydaktycznych · zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, 

wyrównawcze z 

poszczególnych 

przedmiotów 

· konsultacje indywidualne 

edukacyjna · nauczyciele 

prowadzący 

zajęcia 

wyrównawcze 

W trakcie 

roku 

6. Kształtowanie przez nauczycieli zachowań  i postaw  

wśród uczniów: 

- promujących zdrowy styl życia i podejmowanie zachowań 

prozdrowotnych, 

- otwartości w życiu społecznym w tym działalności 

wolontariatu, 

- ukierunkowanych na zdobycie stabilnego i   

konstruktywnego systemu wartości, 

- wzmacniających więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną 

godziny wychowawcze 

realizacja programów 

profilaktycznych 

imprezy szkolne, 

konkursy 

zajęcia przedmiotowe 

treningi, imprezy 

sportowe, 

 

edukacyjna 

informacyjna 

alternatywna 

· wychowawcy 

klas 

· nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

· pielęgniarka 

W trakcie 

roku 

7. Dbanie o prawidłowe relacje interpersonalne w 

kontaktach nauczyciel- uczeń, oparte na życzliwości, 

zaufaniu, porozumieniu 

godziny wychowawcze 

praca indywidualna 

uczestnictwo w imprezach 

szkolnych, klasowych 

zajęcia integracyjne w kl. 

I i IV 

edukacyjna wychowawcy 

klas 

nauczyciele 

W trakcie 

roku 

szkolnego 

8. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Reagowanie w 

sytuacjach zagrożenia uczniów i innych pracowników 

· godziny wychowawcze 

· rozmowy indywidualne 
edukacyjna 

informacyjna 

nauczyciele 

policja 

W trakcie 

roku 



szkoły. · konsultacje 

· dyżury nauczycielskie 

· przestrzeganie procedur 

informowania o sytuacjach 

problemowych 

interwencyjna pracownicy 

szkoły 

9.Systematyczne diagnozowanie sytuacji wychowawczej 

klasy i wczesne rozpoznanie zagrożeń. Dokonywanie 

systematycznej oceny skuteczności prowadzonych działań 
wychowawczych i modyfikowanie programu działań 

wychowawczo- profilaktycznych, dostosowując go do 

aktualnych potrzeb uczniów 

godziny wychowawcze 

obserwacja i rozmowy z 

uczniami i 

rodzicami 

interwencyjna 

informacyjna 

wychowawca 

klasy 

nauczyciele 

W trakcie 

roku 

10.Ukazanie uczniom przyczyn i skutków palenia 

papierosów, używania alkoholu i substancji 

psychoaktywnych. 

· godziny wychowawcze 

· spotkania z 

pełnomocnikiem 

burmistrza ds. profilaktyki i 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

informacyjna 

edukacyjna 

· wychowawca 

klasy 

· pełnomocnikiem 

burmistrza ds. 

profilaktyki i 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

W trakcie 

roku 

11. Rozwijanie twórczego myślenia wśród uczniów. · godziny wychowawcze 

· zajęcia dydaktyczne 
edukacyjna 

informacyjna 

alternatywna 

nauczyciele 

wychowawcy 

W trakcie 

roku 

12.Wspólpraca z instytucjami wspierającymi nauczycieli w 

zakresie działań profilaktycznych: poradnią 

psychologiczno- pedagogiczną, policją, strażą miejską, 

pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki i 

przeciwdziałania uzależnieniom 

godziny wychowawcze 

spotkania z 

przedstawicielami 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

policji, straży miejskiej, 

pełnomocnikiem burmistrza 

ds. profilaktyki i 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

edukacyjna 

informacyjna 

wychowawca 

klasy 

przedstawiciele 

poradni 

psychologiczno- 

pedagogicznej, 

policji, 

straży miejskiej, 

pełnomocnikiem 

burmistrza ds. 

W trakcie 

roku 



profilaktyki i 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

13.Realizacja tematów z zakresu profilaktyki 

antydyskryminacyjnej 
godziny wychowawcze edukacyjna 

informacyjna 

alternatywna 

nauczyciele 

wychowawcy 

W trakcie 

roku 

14.Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom 

 i uczniom na temat : 

- skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych związanych  

z przeciwdziałaniem używania środków i substancji 

psychoaktywnych, 

- ofert pomocy specjalistycznej dla uczniów używających 

środków odurzających i ich rodziców 

-konsekwencji prawnych zachowań ryzykownych 

młodzieży, 
-bezpiecznego korzystania z mediów przez uczniów, 

-promowania zdrowego stylu życia wśród uczniów, 

-informowanie rodziców o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli oraz metodach współpracy szkół z 

policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią 

wywiadówki 

spotkania profilaktyczne z 

przedstawicielami policji, 

PPP i Punktu 

konsultacyjnego ds. 

uzależnień. 

· edukacyjna 

· informacyjna 

· wychowawcy 

· specjaliści ds. 

profilaktyki 

W trakcie 

roku 

15.Przygotowanie oferty zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów jako alternatywnej 

formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w 

szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, 

przynależności i satysfakcji życiowej. 

Zajęcia pozalekcyjne 

• Organizacja Dnia 

Bezpiecznego Internetu 

edukacyjna 

informacyjna 

alternatywna 

nauczyciele 

wychowawcy 

W trakcie 

roku 

 

 

 

 

 



Rodzice 

 

Zadania Formy realizacji Strategie Wykonawcy Termin 

1.Rozwijanie kompetencji wychowawczych i 

profilaktycznych rodziców. Przygotowanie do profilaktyki 

domowej. 

wywiadówki 

spotkania profilaktyczne z 

przedstawicielami policji, 

PPP i Punktu konsultacyjnego 

ds. uzależnień 

edukacyjna 

informacyjna 

· wychowawcy 

· specjaliści ds. 

  profilaktyki 

W trakcie 

roku 

2. Nastawienie na czynną współpracę rodziców ze szkołą. 

Włączanie ich w życie szkoły. 
 powstanie i działalność 

Rady Rodziców 

inicjatywy rodziców i 

nauczycieli na rzecz 

środowiska szkolnego 

 i klasowego (wycieczki, 

zajęcia sportowe) 

udział w pracach 

społecznych na rzecz szkoły 

konsultacje, spotkania 

indywidualne, kierowanie do 

specjalistów  

 wykorzystanie wiedzy i 

doświadczenia rodziców 

specjalistów, 

zapraszanie na prelekcje, 

pogadanki 

informacyjna 

alternatywna 

Rada 

Rodziców 

wychowawcy i 

nauczyciele 

W trakcie 

roku 

3. Wspólna z rodzicami analiza problemów 

wychowawczych uczniów mająca na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań wśród 

uczniów. 

kontakty wychowawców i 

nauczycieli z rodzicami 

(frekwencja, oceny, 

problemy wychowawcze) 

wywiadówki 

spotkania ze specjalistami 

edukacyjna 

informacyjna 

· wychowawcy i 

nauczyciele 

· specjaliści: 

policja, 

psycholog i inni 

W trakcie 

roku 



4. Zaangażowanie rodziców w zapewnienie bezpiecznych 

warunków nauki i pracy w szkole i w domu. 
praca Rady Rodziców - np. 

zatrudnienie ochrony 

współpraca trójek 

klasowych z wychowawcą 

organizowanie wycieczek, 

· informacyjna 

· alternatywna 

· 

interwencyjna 

wychowawcy 

Rada 

Rodziców 

dyrekcja 

W trakcie 

roku 

5. Stałe podnoszenie jakości wzajemnych kontaktów z 

rodzicami. Współpraca rodziców i nauczycieli w zakresie 

budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia 

wśród młodzieży. Udział w akcjach promujących zdrowie 

organizowanych przez szkołę. 

zebrania klasowe 

spotkania indywidualne z 

rodzicami 

imprezy klasowe i szkolne 

informacyjna 

alternatywna 

rodzice 

wychowawcy 

dyrekcja 

W trakcie 

roku 

6.Systematyczne informowanie rodziców o sukcesach ich 

dzieci, prezentacja wytworów pracy twórczej uczniów, listy 

gratulacyjne i inne. 

•zebrania klasowe 

•spotkania indywidualne z 

rodzicami 

•imprezy klasowe i 

szkolne 

 

informacyjna 

alternatywna 

wychowawcy 

dyrekcja 

W trakcie 

roku 

7. Wpływ rodziców na tworzenie oferty zajęć rozwijających 

zainteresowania indywidualne uczniów. 

•rozmowy 

•ankiety 

• edukacyjna nauczyciele W trakcie 

roku  

 

 

Uczniowie 

 

Zadania Formy realizacji Strategie Wykonawcy Termin 

1. Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą konsekwencji 

zachowań ryzykownych. 

Spotkania z policją i strażą miejską w ramach realizacji 

programów: 

-„ Bezpieczny Internet” 

 Profilaktyka uzależnień 

- Spotkania z pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki i 

przeciwdziałania uzależnieniom 

 godziny wychowawcze 

 spotkania ze specjalistami 

(psychologiem, policją, strażą 

miejską) 

edukacyjna 

informacyjna 

wychowawcy i 

nauczyciele 

 specjaliści: 

policja, 

psycholog 

 i inni 

W trakcie 

roku 



2.Zapoznanie uczniów z: 

systemem pomocy specjalistycznej(szkolnej i 

instytucjonalnej) w sytuacjach zagrożeń, 

konsekwencjami prawnymi związanymi z naruszeniem 

obowiązujących przepisów, 

 obowiązującymi procedurami postępowania nauczycieli 

oraz o metodach współpracy szkół z policją. 

godziny wychowawcze 

spotkania indywidualne 

rozmowy z dyr. ds. 

wychowawczych 

informacyjna wychowawcy 

nauczyciele 

W trakcie 

roku 

3. Rozwijanie umiejętności psychologicznych, społecznych i 

życiowych (samokontrola, komunikacja interpersonalna, 

rozwiązywanie konfliktów, problemy emocjonalne 

dorastającej młodzieży) 

godziny wychowawcze 

spotkania indywidualne 

rozmowy z dyr. ds. 

wychowawczych 

 warsztaty profilaktyczne 

edukacyjna 

informacyjna 

nauczyciele W trakcie 

roku 

4. Realna i właściwa samoocena uczniów. 

Spotkania z psychologiem: 

Zajęcia integrujące grupę. 

Motywowanie do nauki, prezentacje efektywnych 

sposobów uczenia się tzw. technika pracy umysłowej. 

Inne zajęcia typowych problemów wieku dorastania  ( np. 

dojrzewanie, pierwsza miłość, przyjaźń, chłopak – 

dziewczyna, tolerancja itp.) 

Radzenie sobie z uczuciami, kształtowanie osobowości. 

 Komunikacja w rodzinie i środowisku rówieśniczym. 

 Reagowanie w sytuacjach konfliktowych  

( rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek). 

 Jak dostrzegać własne 

zainteresowania i zdolności? Rola szkoły i mediów. 

 

 indywidualne rozmowy z 

nauczycielami 

 godziny wychowawcze 

 lekcje przedsiębiorczości 

edukacyjna 

alternatywna 

nauczyciele 

pracownicy 

PPP 

W trakcie 

roku 

5. Aktywizowanie uczniów na rzecz działań promujących 

zdrowy styl życia w szkole i w środowisku. 
godziny wychowawcze 

imprezy klasowe 

(wycieczki) 

koła zainteresowań 

edukacyjna 

informacyjna

nauczyciele 

nauczyciel 

wychowania 

fiz. 

W trakcie 

roku 



praca Samorządu 

Uczniowskiego 

opiekunowie 

kół 

zainteresowań 

6. Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia uczniów. 
godziny wychowawcze 

lekcje przedmiotowe 

koła zainteresowań 
zajęcia pozaszkolne 

treningi, zajęcia sportowe 

edukacyjna 

informacyjna 

alternatywna

nauczyciele 

nauczyciel 

Wychowania 

fiz. 

opiekunowie 

kół 

zainteresowań 

W trakcie 

roku 

7. Zachęcanie uczniów do rozwijania 

własnych zainteresowań i uzdolnień 
koła przedmiotowe i 

zainteresowań 
zajęcia pozaszkolne 

zajęcia sportowe 

edukacyjna 

informacyjna 

alternatywna

nauczyciele 

nauczyciel 

wychowania 

fiz. 

opiekunowie 

kół 

zainteresowań

W trakcie 

roku 

8. Wspieranie uczniów mających trudna sytuację rodzinną 

czy środowiskową i są narażeni na rozwój zachowań 

ryzykownych 

pomoc rzeczowa 

rozmowy z psychologiem 

edukacyjna 

informacyjna 



nauczyciele 

psycholog

W trakcie 

roku 

9. wspieranie uczniów u których rozpoznano wczesne 

objawy używania środków  i substancji szkodliwych, czy 

występowanie zachowań ryzykownych 

spotkania z psychologiem 
rozmowy ze specjalistą 

dostosowanie programu 

terapeutycznego do potrzeb 

ucznia. 

edukacyjna 

informacyjna 



psycholog 



W trakcie 

roku 

 


