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CEL:    WZMACNIANIE CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH PRZED      

           POJAWIENIEM   SIĘ  ZDARZEŃ  PATOLOGICZNYCH 

LP. ZADANIA 
ODPOWIEDZIAL

NI 

1. Pełnienie dyżurów nauczycielskich na przerwach, zgodnie z regulaminem dyżurów. 
Dyrekcja, 

nauczyciele 

2. 

Wykorzystanie monitoringu obiektu szkolnego w celu : 

- zapewnienia ładu i porządku na terenie szkoły i obiektów  sportowych 

- rejestrowania obecności osób postronnych 

- rozpoznania osób biorących udział w zdarzeniach niepożądanych społecznie 

-  eliminowania spóźnień. 

Pracownicy    

monitoringu 

3. Zapoznanie lub przypomnienie uczniom zasad BHP w różnych pomieszczeniach szkolnych. Nauczyciele 

4. 

Edukacja kadry nauczycielskiej, pracowników szkoły i rodziców w zakresie procedur dotyczących 

bezpieczeństwa uczniów w szkole i w domu , zagrożeń związanych z piciem alkoholu, używaniem 

tytoniu, substancji psychoaktywnych ( w tym dopalaczy) oraz reagowanie w sytuacjach kryzysowych. 

Dyrekcja szkoły, 

pedagog 

5. Wdrażanie i wzmacnianie u uczniów przestrzegania norm prawnych i moralno – etycznych. 
Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

6. Dbanie o prawidłowy przebieg procesu adaptacyjnego klas I. Wychowawcy 

7. Zapewnienie młodzieży alternatywnych, zdrowych sposobów spędzenia czasu wolnego. Dyrekcja, nauczyciele 



CEL:  WSPOMAGANIE  PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU   

          FIZYCZNEGO  I  PSYCHO – SPOŁECZNEGO 

LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. 
Wyrównywać deficyty rozwojowe i szanse edukacyjne uczniów ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na uczniów niepełnosprawnych. 

Dyrekcja, 

nauczyciele 

2. Rozwijać talenty uczniów zdolnych. Nauczyciele 

3. Wzmacniać poczucie wartości uczniów. Nauczyciele, psycholog, pedagog 

4. 
Kształtować u uczniów zdrowe nawyki żywieniowe w szkole i w 

domu, niezbędne do prawidłowego rozwoju . 

N-le biologii 

intendentka 

współpraca właściciele sklepiku 

5. 
Wzmacniać u uczniów postawę dbałości o higienę osobistą w 

szkole i w domu. 
Nauczyciele 

6. Przeprowadzać badania profilaktyczne. Higienistka szkolna 

7. 

Edukować uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie zagrożeń i 

konsekwencji palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

Pedagog, 

n-le biologii, WDŻ, WOS 



CEL : ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA  

          SOBIE  Z WYMOGAMI ŻYCIA  I  ZAGROŻENIAMI 

 
LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. 

Przekazywać informacje i podnosić świadomość uczniów  na 

temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz chorób 

przenoszonych droga płciową ( HIV, AIDS) 

Pedagog, psycholog, koordynator 

zdrowia 

2. Uczyć młodzież asertywności jako metody zapobiegania nałogom. Pedagog, psycholog, wychowawca 

3. Rozwijać umiejętności interpersonalne uczniów. 
Pedagog, psycholog, wychowawca, 

n-el WDŻ, WOS 

4. 
Kształtować umiejętność rozwiązywania konfliktów bez używania 

przemocy fizycznej i psychicznej 
Wychowawca, pedagog, psycholog 

5. 
Modelować i wzmacniać cechy gwarantujące powodzenia w 

karierze szkolnej i dorosłym życiu 
Nauczyciele 

6. Propagować pozytywne wzory zachowań Nauczyciele 

7. Rozwijać u uczniów umiejętność dbania o własne bezpieczeństwo 
N-el EDB 

psycholog, pedagog 



  W przypadku  pojawienia się na terenie szkoły zachowań 
ryzykownych ( np. bójka, kontakt ucznia z alkoholem, 
narkotykami) lub symptomów zaburzeń emocjonalnych, 
szkoła reaguje według ustalonych procedur. Z procedurami 
reagowania w sytuacjach kryzysowych można zapoznać się 
na stronie internetowej szkoły. 

 

 Metody i formy realizacji zadań profilaktycznych : 
 zajęcia profilaktyczne ze specjalistami skierowane do uczniów 
 projekty edukacyjne 
 kurs pierwszej pomocy 

 zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, zajęcia świetlicowe, ZHP 
 konkursy wiedzy, zawody sportowe i turnieje 

 zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne 
 happeningi 
 debaty 
 szkolenia dla nauczycieli i rodziców 

 współpraca z instytucjami : sąd, KPP. PPP, Straż Miejska, PCK, 


