
Załącznik nr 1 do Szkolnego Programu Profilaktyki 

na rok szkolny  2015/2016 

 

 

I.  Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów 

oraz profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, internetu i hazardu. 

 

 

 

 

Lp. Zadania do 

realizacji 

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i 

młodzieży ze 

szczególnym 

zwróceniem uwagi na 

rozwijanie ich pasji 

zainteresowań w 

ramach zajęć 

pozalekcyjnych i poza 

szkolnych. 

- sportowe zajęcia poza 

lekcyjne, 

- innowacja 

pedagogiczna ,,Teatr 

prawie wielki” 

- kółka zainteresowań 

Nauczyciele,  

wychowawcy, 

dyrekcja, rodzice 

Cały rok  

2. Wdrożenie systemu 

wsparcia 

psychologicznego dla 

nauczycieli, 

wychowawców formie 

superwizji, grup 

wsparcia z zakresu 

poprawy jakości 

systemu oddziaływań 

profilaktycznych. 

Zespół 

interdyscyplinarny – 

grupy robocze 

Pedagog szkolny Cały rok  

3. Upowszechnianie 

programów 

rozwijających 

kompetencje 

wychowawcze i 

profilaktyczne rodziców 

i uczniów w zakresie 

przeciwdziałania 

narkomanii i 

dopalaczom. 

- szkolenie dla rodziców 

przeprowadzone przez 

funkcjonariusza Policji  

/agresja, przemoc, 

cyberprzemoc/ 

Pogadanki w klasach 

I –III gimn. 

 

- ,, Szkolny Dzień 

profilaktyki” 

 

- prezentacja dla 

uczniów- przygotowane 

przez pracownika 

Sanepidu 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

II półrocze 

2014/2015 

 

 

 

 

II półrocze 

 

 

 

II półrocze 

 



- spektakl 

profilaktyczny dla 

uczniów I-VI Szkoły 

Podstawowej i I-III 

Gimnazjum 

- filmy profilaktyczne- 

pogadanki dla uczniów 

IV-VI Szkoły 

Podstawowej i I-III 

Gimnazjum 

Program ,,Bezpieczna 

szkoła w internecie’’. 

 

 

 

 

II. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży  

 

 

Lp. Zadania do 

realizacji 

Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

1. Upowszechnianie  i 

realizacja w szkole 

i placówce 

programów 

służących promocji 

zdrowego stylu 

życia  

- tematy poruszane 
na godzinach 

wychowawczych 

oraz nauczanych 

przedmiotach 

-udział w 

programach 

,,Śniadanie daje moc’ 

’,,Szklanka mleka’’ 

,Owoce i warzywa’’, 

,,Zdrowe nietrudne’’, 

,,Promocja zdrowia, 

prawidłowe i zdrowe 

nawyki żywienia’’, 

,,Jak dbać o swoją 

sprawność’’, 

,,Trzymaj formę’’, 

Bądźmy zdrowi 

wiemy więc 

działamy’’, ,,Żyj 

smacznie i zdrowo’’, 

,,Nie pal przy mnie 

proszę’’, 

- spotkanie z 

dietetykiem, 

-  

- wychowawcy-I- 

III, I-VI Szkoły 

Podstawowej, 

n-l biologii ,n-le 

przyrody 

n-le wychowania 

fizycznego, 

pielęgniarka 

Cały rok  

 



  III. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły  

         i placówki. 

  

L

p. 

Zadania do 

realizacji 

Sposób 

realizacji 

Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

1. Upowszechnianie 

programów 

edukacyjnych i 

działań 

alternatywnych do 

zachowań 

ryzykownych 

rozwijających 

umiejętności 

psychologiczne i 

społeczne uczniów. 

- zbieranie 

nakrętek , 

- ,,Góra grosza’’, 

- Warsztaty z 

asertywności, 

- udział w 

programie 

edukacyjnym,, 

Bezpiecznie to 

wiedzieć i znać’’. 

,,Porozmawiajmy 

o agresji’’ 

program 

profilaktyczno- 

wychowawczy 

dla klas I-III 

Szkoły 

Podstawowej. 

Opiekun 

samorządu 

szkolnego, n-le 

,pedagog szkolny’, 

Wychowawcy klas 

I-VI Szkoły 

podstawowej i I-III 

Gimnazjum 

Cały rok  

 

 


