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Program Profilaktyki Gimnazjum w Starczy 

OBSZAR CELE ZADANIA FORMY I SPOSOBY 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSOBY 

EWALUACJI 

I. Promocja 

zdrowia 

1. Troska o 

zachowanie 

zdrowia 

fizycznego i 

psychicznego 

1. Dostarczanie 

wiedzy uczniom na 

temat różnych 

aspektów zdrowia 

fizycznego i 

psychicznego 

- Utworzenie biblioteczki 

wiedzy o zdrowiu w 

bibliotece szkolnej ( 

literatura, czasopisma, 

broszury) 

- Projekcie filmów o 

tematyce zdrowotnej i 

profilaktycznej 

(uzależnienia od 

internetu, komputera, 

alkoholu, narkotyków, 

nikotyny, zdrowy styl 

życia, itp.) 

 

-Redagowanie do gazetki 

szkolnej artykułów o 

tematyce zdrowotnej 

 

 

- Prowadzenie lekcji 

wychowawczych w 

formie: warsztatów, 

pogadanek, quizów i 

konkursów 

poświęconych tematyce 

zdrowotnej  

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Micuda  

 

 

 

 

D. Micuda, pedagog 

szkolny, świetlica 

szkolna 

 

 

 

 

 

 

Redakcja gazetki 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna różne 

sposoby 

zdobywania 

wiedzy o zdrowiu 

 

Uczeń zna zasady 

zdrowego 

odżywiania i 

wpływ aktywności 

fizycznej na 

zdrowie   

 

 

 

Uczeń redaguje 

artykuły 

poświecone 

zdrowiu  

 

Uczeń wykazuje 

się wiedzą na 

temat zdrowia  
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- Organizowanie spotkań 

z pielęgniarką, lekarzem 

poświęconych zdrowiu i 

higienie  

- Udział uczniów w 

spektaklach 

profilaktycznych w 

wykonaniu zaproszonych 

grup aktorskich 

 

 

 

- Organizowanie 

konkursów wiedzowych, 

literackich  i 

plastycznych 

propagujących życie bez 

przemocy i substancji 

uzależniających: 

„ Alkohol choroba ciała i 

duszy”- konkurs wiedzy 

o alkoholu i alkoholizmie 

 

„Nikotyna to jest kosa, 

która ludzi tnie z ukosa” 

– konkurs na plakat 

zniechęcający do palenia 

papierosów 

 

 

Według potrzeb 

 

 

 

Według potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

XI 

 

 

Opiekun PCK, 

świetlica szkolna 

 

 

Dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

D. Micuda, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń dba o 

higienę osobistą,  

pracy i 

wypoczynku  

Uczeń zachowuje 

się 

odpowiedzialnie i 

dokonuje 

świadomych 

wyborów  

 

 

Uczeń wykazuje 

się wiedzą na 

temat zdrowego 

stylu życia bez 

substancji 

uzależniających 

oraz zna 

szkodliwy wpływ 

alkoholu na 

zdrowie fizyczne i 

psychiczne 

 

Uczeń wie jakie są 

negatywne skutki 

palenia czynnego i 

biernego 

papierosów   
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  2. Poznanie zasad 

racjonalnego 

odżywiania się 

- Prowadzenie zajęć na 

temat zdrowego 

odżywiania oraz 

samodzielne 

organizowanie 

klasowych imprez: 

sporządzanie zdrowych  

kanapek, sałatek, 

surówek i soków 

-Wykonywanie gazetek 

tematycznych 

poświęconych zdrowemu 

odżywianiu  

 

- Pisanie artykułów do 

szkolnej gazetki na temat 

zdrowia  

 

 

 

 

 

 

- Zapewnienie uczniom 

możliwości korzystania z 

posiłków w stołówce 

szkolnej ( współpraca z 

GOPS w Starczy) 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel techniki 

A.Włodarczyk 

 
 

 

 

 

 

Szkolne koło PCK, 

świetlica szkolna 

 

 

 

Redakcja gazetki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica szkolna, 

pedagog szkolny 

 

 

 

Uczeń zna wpływ 

odżywiania na 

zdrowie i rozwój 

organizmu 

 

 

 

 

 

Uczeń uświadamia 

innym 

konieczność 

dbania o zdrowe 

odżywianie 

Uczeń zna wpływ 

odżywiania na 

zdrowie, 

przestrzega przed 

dietami 

szkodzącymi 

zdrowiu , bulimią i 

anoreksją  

 

Uczeń korzysta z 

dożywiania w 

szkolnej stołówce  
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- Pozyskiwanie środków 

na dofinansowanie 

obiadów dla dzieci 

pochodzących z rodzin 

słabych ekonomicznie  

( współpraca z GOPS w 

Starczy) 

- Kształcenie 

umiejętności obliczania 

prawidłowej masy ciała 

BMI, analiza piramidy 

zdrowia, choroby 

związane z 

niewłaściwym 

odżywianiem 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

Świetlica szkolna, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

M. Szczepanik, 

świetlica szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi 

obliczyć swój 

BMI, układa swój 

jadłospis na dany 

dzień lub tydzień 

  3. Zachęcanie do 

aktywności fizycznej 
- Rajdy piesze i 

rowerowe 

- Imprezy sportowe: 

biegi przełajowe, gry i 

zabawy na świeżym 

powietrzu, ogniska 

klasowe 

 

- Zachęcanie uczniów do 

aktywnego spędzania 

czasu wolnego poprzez 

promowanie zdrowego 

wypoczynku i 

prezentowanie różnych 

form spędzania czasu 

wolnego  

V, VI 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

D. Opuchlik- SKS 

B. Blachnicka 

Wychowawcy klas, 

opiekun PCK, ZHP 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna 

korzystny wpływ 

aktywności 

fizycznej na 

zdrowie i rozwój 

organizmu  

 

 

Uczeń potrafi 

zorganizować i 

aktywnie spędzać 

wolny czas 
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- „Czas wolny inaczej 

III” zachęcanie do 

korzystania z oferty zajęć 

proponowanych przez 

świetlicę szkolną i 

świetlicę środowiskową 

w Starczy  

 

 

Cały rok  

 

 

Pedagog szkolny, 

świetlica szkolna, 

wychowawcy klas 

 

 

Uczeń potrafi 

zaplanować we 

właściwy sposób 

swój wolny czas 

oraz rozwijać 

swoje 

zainteresowania i 

zdolności ( zajęcia 

artystyczne, 

gotowania, 

muzyczne, 

teatralne, 

muzyczne, 

socjoterapeuty 

czne, sportowe)  

  4. Motywowanie 

uczniów do dbałości 

o zdrowie i higienę 

poprzez 

propagowanie 

zdrowego stylu życia 

- Promowanie zdrowego 

odżywiania i aktywności 

fizycznej poprzez udział 

w programie „Trzymaj 

Formę” ( współpraca z 

Powiatową Stacją 

Sanitarno- 

Epidemiologiczną w 

Częstochowie)  

- Zachęcanie do 

świadomego odżywiania 

się w ramach projektu 

Śląskiego Banku 

Żywności „ Jedz 

smacznie i zdrowo”  

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

opiekunowie PCK,  

D. Opuchlik 

 

 

 

 

 

Świetlica szkolna, 

Spółdzielnia 

Uczniowska 

„Pszczółka”  

 

 

Uczeń potrafi dbać 

o zdrowy styl 

życia 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna zasady 

zdrowego 

odżywiania się i 

komponowania 

zdrowego 

jadłospisu 
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- Propagowanie literatury 

i czasopism na temat 

zdrowia 

- Propagowanie dbałości 

o własny wygląd 

zewnętrzny oraz higienę 

pracy i wypoczynku  

 

- Uświadamianie 

uczniom szkodliwego 

wpływu hałasu na 

zdrowie  

- Zapoznanie uczniów z 

zagrożeniami 

wynikającymi z 

nieprzestrzegania 

podstawowych zasad 

higieny  

 

Cały rok  

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

Cały rok  

 

D. Micuda 

 

 

Wychowawcy klas, 

świetlica szkolna, 

pielęgniarka szkolna  

 

 

Wychowawcy klas, 

świetlica szkolna 

 

 

Wychowawcy klas, 

świetlica szkolna 

dostosowanego do 

wieku i stanu 

zdrowia 

Uczeń wie, gdzie 

szukać informacji 

na temat zdrowia  

Uczeń dba o 

higienę ciała, jamy 

ustnej, miejsca 

pracy i 

wypoczynku 

Uczeń potrafi 

pracować i bawić 

się w ciszy 

 

Uczeń wie, w jaki 

sposób zapobiegać 

zakażeniom i 

rozprzestrzenianiu 

się chorób 

zakaźnych  

  5. Kształcenie 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem, 

przygnębieniem,  

apatią i depresją 

- Warsztaty na temat 

sposobów wyrażania 

emocji, oraz technik 

radzenia sobie ze 

stresem, przygnębieniem 

apatią i depresją 

 

- Zapoznanie uczniów z 

technikami 

relaksacyjnymi  

IX 

 

 

 

 

 

 

X 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Uczeń potrafi 

radzić sobie z 

własnymi 

emocjami oraz 

dostrzega 

niepokojące 

zmiany u innych  

Uczeń potrafi 

zapanować nad 

stresem  

  6. Wyrabianie - Zachęcanie uczniów do Cały rok  Wychowawcy klas, Uczeń potrafi 
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właściwych 

nawyków 

dotyczących form 

spędzania czasu 

wolnego  

korzystanie ze szkolnych 

propozycji spędzania 

wolnego czasu: zajęcia 

pozalekcyjne, koła 

zainteresowań, SKS  

- Organizowanie dyskusji 

i pogadanek na temat 

zdrowych i bezpiecznych 

sposobów spędzania 

czasu wolnego  

 

 

 

 

 

Cały rok  

świetlica szkolna, D. 

Opuchlik 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

opiekun PCK, opiekun 

SKS, opiekunowie kół 

zainteresowań  

odpoczywać 

zdrowo i 

bezpiecznie w 

czasie wolnym od 

zajęć 

Uczeń zna różne 

sposoby spędzania 

czasu wolnego 

  7. Dostarczanie 

wiedzy na temat 

zapobiegania 

zakażeniom 

wirusowym, w tym 

wirusem grypy 

A/H1N1 

- organizowanie 

pogadanek na temat 

chorób XXI w. w tym 

grypy A/H1N1 

- projekcje filmów 

profilaktyczno- 

edukacyjnych  

- zapoznanie uczniów ze 

sposobami unikania 

zakażenia 

- kształcenie 

umiejętności 

rozpoznawania objawów 

zakażenia  

X 

 

 

 

Cały rok 

 

 

X 

 

 

 

X 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas 

Uczeń zna i 

wymienia 

najczęściej 

występujące 

choroby XXI w.  

 

Uczeń wie, w jaki 

sposób uniknąć 

zakażenia  

Uczeń potrafi 

wymienić objawy 

wskazujące na 

zakażenie  

  2.Porozumiewanie się 

bez przemocy  

- Warsztaty na temat 

sztuki porozumiewania 

się (komunikacja 

werbalna i pozawerbalna, 

sztuka aktywnego 

słuchania, unikanie barier 

komunikacyjnych, 

odpowiedzialność za 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi 

aktywnie słuchać 

oraz 

porozumiewać się 

bez barier i bez 

przemocy 
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słowa, asertywność) 

- Redagowanie artykułów 

na temat komunikacji bez 

przemocy 

 

Cały rok 

 

 

Redakcja gazetki 

szkolnej 

 

 

 

 

 

Uczeń redaguje 

artykuły na temat 

porozumiewania 

się bez przemocy  

Uczeń reaguje na 

przypadki 

przemocy w 

domu, w szkole i 

otoczeniu  

  3.Pedagogizacja 

rodziców 

- Propagowanie fachowej 

literatury i czasopism 

 

- Wydawanie gazetek dla 

rodziców wg potrzeb 

 

 

- Indywidualne 

konsultacje i porady dla 

rodziców 

 

- Wizyty w domu ucznia  

 

- Kierowanie do GOPS, 

GKRPA w Starczy, PPPP 

w Częstochowie i innych 

instytucji 

 

- Uwrażliwienie 

rodziców na wpływ 

stosowanych przez nich 

metod wychowawczych 

Cały rok 

 

 

Według potrzeb 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Według potrzeb  

 

 

Według potrzeb  

 

 

 

Cały rok  

 

D. Micuda, pedagog 

szkolny 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

Wychowawcy klas,  

pedagog szkolny 

 

 

Wychowawcy klas,  

pedagog szkolny 

 

Wychowawcy klas,  

pedagog szkolny 

 

 

Pedagog szkolny, 

psycholog PPPP 

Rodzice 

współdziałają i 

współpracują z 

wychowawcami, 

nauczycielami i 

pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

Rodzic uzyskuje 

wsparcie i pomoc 

w trudnej sytuacji 

 

  

 

 

Rodzic potrafi 

porozumiewać się 

z własnym 

dzieckiem bez 
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na zdrowie dziecka 

 

 

stosowania 

przemocy 

  4. Zwracanie uwagi 

na kulturalne 

zachowanie uczniów 

w każdej sytuacji  

 

 

5. Wyrabianie 

szacunku do mowy 

ojczystej i zachęcanie 

do dbałości o 

poprawną wymowę w 

mowie i w piśmie  

- Rozmowy, pogadanki, 

konkursy propagujące 

kulturalne zachowanie 

oraz znajomość zasad 

savoir- vivreu 

 

 

 

 

- Rozmowy, konkursy, 

pogadanki 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

Uczeń potrafi 

zachować się 

kulturalnie w 

każdej sytuacji 

 

 

 

 

 

Uczeń dba o 

piękno języka, 

poprawność 

językową i kulturę 

języka bez użycia 

wulgaryzmów 

  6. Uświadamianie 

uczniom i rodzicom 

zmian zachodzących 

w wyglądzie 

zewnętrznym, 

psychice i 

zachowaniu 

dojrzewających 

nastolatków  

- Rozmowy z rodzicami 

na temat okresu 

dorastania, problemów z 

nim związanych oraz 

sposobów radzenia sobie 

w różnych sytuacjach 

trudnych  

 

 

- Rozmowy z uczniami 

na temat zmian 

zachodzących w ich 

wyglądzie i zachowaniu  

IX 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

Wychowawcy klas, 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

Pedagog szkolny 

 

 

 

Rodzice znają 

charakterystyczne 

zachowania 

związane z 

okresem 

dorastania i 

potrafią 

porozumiewać się 

z dzieckiem 

Uczeń dostrzega i 

rozumie zmiany 

zachodzące w jego 

zachowaniu i 

wyglądzie  
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  7.Kształtowanie 

„ zdrowej 

osobowości” i 

poprawnych relacji z 

innymi   

- Przeprowadzenie 

godzin wychowawczych 

dotyczących m. in. 

asertywności, tolerancji i 

agresji 

 

 

- Indywidualne rozmowy 

z uczniami, którzy nie 

przestrzegają 

obowiązujących norm 

zachowania, wagarują 

lub sprawiają inne 

trudności wychowawcze  

 

- Ćwiczenie umiejętności 

podejmowania 

odpowiedzialnych 

decyzji  

- Kształtowanie 

umiejętności 

asertywnego zachowania 

w różnych sytuacjach  

 

- Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów  

 

- Kształcenie 

podstawowych zasad 

współżycia w grupie 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

Cały rok  

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

Wychowawcy klas , 

pedagog szkolny  

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

 

Uczeń potrafi 

skutecznie 

odmawiać w 

sytuacji 

zagrożenia, 

zachowuje się 

tolerancyjnie, 

radzi sobie z 

agresją i 

stanowczo reaguje 

na przejawy 

agresywnego 

zachowania 

innych  

 

Uczeń zna 

procedury 

postępowania, 

regulaminy i 

zasady 

kulturalnego 

zachowania  

 

Uczeń podejmuje 

odpowiedzialne i 

świadome decyzje  

 

 

 

Uczeń potrafi 

powiedzieć „nie”  

Uczeń potrafi 
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poprzez wspólne 

organizowanie imprez, 

przedstawień, konkursów 

i wyjazdów 

 

- Organizowanie imprez 

szkolnych z udziałem 

uczniów, nauczycieli i 

rodziców 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

negocjować i 

rozwiązywać 

konflikty bez 

użycia przemocy  

 

Uczeń zna zasady 

współpracy w 

grupie i potrafi 

współdziałać z 

innymi 

 

Uczeń wspólnie z 

innymi organizuje 

szkolne imprezy  

II. 

Profilaktyka 

uzależnień  

1. 

Eliminowanie 

sytuacji 

zagrożenia 

uzależnieniami  

1. Kształtowanie 

właściwych postaw u 

uczniów 

- Warsztaty na temat 

asertywności, czyli 

„sztuki odmawiania” w 

sytuacji zagrożenia 

uzależnieniem   

 

- Rozmowy z uczniami 

na temat właściwych 

postaw i zachowań w 

różnych sytuacjach 

kryzysowych 

 

- Warsztaty na temat 

rozpoznawania i 

przezwyciężania agresji i 

przemocy  

 

XI, III  

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

Cały rok  

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, D. 

Micuda 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

 

 

Uczeń potrafi 

zachować się 

asertywnie w 

różnych 

sytuacjach 

 

 

Uczeń zna  

właściwe zasady 

zachowania się w 

sytuacjach 

kryzysowych  

Uczeń dostrzega 

zachowania 

agresywne u siebie 

i u innych oraz  

potrafi opanować 

agresję swoją i 
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innych  

  2.Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

strategii wpływu i 

obrony przed 

manipulacją  

- Warsztaty na temat 

metod werbunku do sekt 

oraz technik manipulacji 

-  Projekcje filmów 

edukacyjnych na temat 

zagrożenia ze strony sekt 

V 

 

 

VI 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, D. 

Micuda  

 

Pedagog szkolny, D. 

Micuda, wychowawcy 

klas  

Uczeń potrafi 

obronić się przed 

manipulacją i 

psychomanipulają 

  3.Przeciwdziałanie 

ujemnym wpływom 

masowego przekazu 

audiowizualnego 

- Rozmowy fizycznych 

projekcje filmów na 

temat fizycznych i 

psychicznych 

konsekwencji 

uzależnienia od telewizji, 

komputera i Internetu 

 

- Prezentowanie 

popularnych form 

spędzania czasu wolnego 

będących alternatywą dla 

uzależniających źródeł 

informacji 

 

- Udział w 

międzyszkolnych 

konkursach i 

rozgrywkach sportowych  

X, III 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

Wychowawcy klas, D. 

Micuda, pedagog 

szkolny   

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, D. 

Opuchlik  

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów, D. 

Opuchlik, świetlica 

szkolna  

Uczeń potrafi 

umiejętnie 

korzystać z 

różnych źródeł 

informacji 

 

 

 

Uczeń zna różne 

formy spędzania 

czasu wolnego 

oraz rozwijania 

własnych 

zainteresowań i 

zdolności  

 

 

  4.Kształtowanie 

umiejętności 

segregowania i 

krytycznego odbioru 

informacji  

- Organizowanie 

wycieczek do teatru, 

kina, muzeów 

- Redagowanie gazetki 

szkolnej  

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

Wychowawcy  

 

 

 

Redakcja gazetki 

Uczeń potrafi 

dokonać selekcji 

ważnych 

informacji  

Uczeń redaguje 
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- Prezentowanie przez 

uczniów wartościowych  

książek, filmów, 

programów 

telewizyjnych i 

komputerowych  

 

Cały rok 

 

Wychowawcy klas 

własne teksty 

zamieszczane w 

szkolnej gazetce  

  5. Zapoznanie z 

różnymi rodzajami 

uzależnień, ich 

skutkami oraz 

sposobami ich 

zapobiegania 

uzależnieniom 

- Projekcje filmów na 

temat różnych uzależnień 

  

 

- Redagowanie do  

gazetki artykułów 

dotyczących uzależnień 

 

- Dyskusje i rozmowy z 

uczniami na temat 

uzależnień( alkohol, 

nikotyna, narkotyki, 

dopalacze, itp.) i 

sposobów radzenia sobie 

w sytuacji zagrożenia  

 

- Udział w 

ogólnopolskiej kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”  

 

 

 

 

 

- Kierowanie uczniów 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

V-VI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb 

Wychowawcy klas, D. 

Micuda, pedagog 

szkolny  

 

Redakcja gazetki, 

pedagog szkolny, 

poloniści 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, D. 

Micuda, wychowawcy 

klas, Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Starczy 

 

 

Wychowawcy klas, 

Uczeń zna rodzaje 

uzależnień i 

zagrożenia z nimi 

związane 

 

 

 

Uczeń wie, w jaki 

sposób bronić się 

przed 

uzależnieniami  

 

 

Uczeń zna 

instytucje 

wspierające osoby 

uzależnione 

Uczeń wykazuje 

się wiedzą na 

temat uzależnień  

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

ogólnopolskiej 

kampanii 

Uczeń zna adresy i 

numery telefonów 
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zagrożonych 

uzależnieniem do 

specjalistycznych 

placówek  

 

pedagog  szkolny  instytucji 

udzielających 

pomocy 

uzależnionym  

  6. Zapoznanie 

rodziców z 

podstawowymi 

wiadomościami 

dotyczącymi 

uzależnień  

- Popularyzacja wiedzy 

dotyczącej uzależnień 

czyhających na dzieci  

- Rozmowy z rodzicami, 

udzielanie porad i 

wskazówek, konsultacje 

ze specjalistami  

- Zachęcanie do czytania 

fachowej literatury  

-Wydawanie gazetki dla 

rodziców na temat 

uzależnień 

- Prelekcja dla uczniów i 

rodziców i nauczycieli na 

temat szkodliwości 

substancji 

uzależniających i 

obowiązującego prawa  

Cały rok  

 

 

Cały rok  

 

 

 

Cały rok  

 

Cały rok  

 

 

XI 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Pedagog szkolny 

 

 

Policja , pedagog 

szkolny, wychowawcy 

klas 

Udzielanie 

rodzicom i 

uczniom wsparcia 

i pomocy w 

przypadku 

trudności i 

problemów 

Wzrost wiedzy i 

świadomości 

rodziców i 

uczniów 

III. 

Przeciwdzia 

łanie agresji i 

przemocy  

1. Troska o 

bezpieczeństw

o ucznia w 

szkole, w 

domu i w 

środowisku 

rówieśników 

1. Dostarczanie 

wiedzy na temat 

przyczyn 

agresywnych 

zachowań 

- Przeprowadzenie na 

godzinach z 

wychowawcą zajęć 

dotyczących agresji i 

przemocy 

-Projekcje filmów 

profilaktycznych i 

edukacyjnych 

dotyczących agresji 

Cały rok  

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

 

 

D. Micuda, pedagog 

szkolny 

 

Pedagog szkolny  

Uczeń rozumie 

potrzebę 

pozytywnego 

nastawienia do 

siebie i swojego 

życia oraz 

nawiązania 

poprawnych 

relacji z innymi 
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psychicznej i fizycznej 

 

- Warsztaty na temat 

sposobów radzenia sobie 

ze złością i agresją 

- Omawianie i 

rozwiązywanie na 

bieżąco sytuacji 

konfliktowych w celu jak 

najwcześniejszego 

wykrywania zagrożeń  

- Częste rozmowy z 

uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze 

 

- Częste rozmowy z 

rodzicami mającymi 

kłopoty wychowawcze z 

dziećmi  

     X 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

Cały rok  

 

wychowawcy klas  

 

pedagog szkolny 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny  

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny  

 

 

Uczeń potrafi 

radzić sobie ze 

złością i agresją 

Uczeń potrafi 

konstruktywnie 

rozwiązywać 

konflikty 

 

 

Uczeń potrafi 

pracować nad 

swoim 

charakterem  

Uczeń potrafi 

wspólnie z 

rodzicami 

pracować nad 

poprawą 

zachowania  

  2.Uświadomienie 

uczniom sposobów 

radzenia sobie ze 

złością, agresją, 

przemocą i 

cyberprzemocą. 

 

 

 

 

 

-Integracja uczniów klas 

I ze społecznością 

gimnazjalną „Otrzęsiny” 

 

- Wspieranie procesu 

adaptacji nowych 

uczniów w szkole 

poprzez badania 

socjometryczne uczniów, 

arkusze diagnostyczne 

klas 

IX 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

Samorząd Szkolny,  

pedagog szkolny 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń integruje 

się z klasą  
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2. Ograniczenie 

zjawiska absencji 

uczniów i 

wagarowania 

 

- Warsztaty uczące 

sposobów radzenia sobie 

z negatywnymi 

uczuciami takimi jak 

złość i agresja 

psychiczna i fizyczna, 

przemoc i cyberprzemoc 

 

- Przeprowadzanie 

prelekcji dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli z 

Policją lub Kuratorem 

społecznym w celu 

przeciwdziałania 

przestępczości nieletnich, 

spotkanie z pielęgniarką 

szkolną oraz 

przedstawicielem Straży 

Pożarnej  

– szkolny projekt  

poświęcony 

bezpieczeństwu uczniów  

„Szkolny Uniwersytet 

Bezpieczeństwa”  

 

- Przeprowadzanie 

profilaktycznych  

rozmów z uczniami 

sprawiającymi trudności 

wychowawcze  

- Wskazywanie różnych 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

X, XI, XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X/III 

 

 

 

  

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas  

 

 

Dyrektor szkoły, 

 

Uczeń potrafi 

radzić sobie ze 

złością i agresją 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna prawo z 

zakresu 

odpowiedzialność 

prawnej nieletnich 

oraz radzenia 

sobie w sytuacji 

zagrożenia 

zdrowia lub życia  

Uczeń angażuje 

się w działania 

związane z 

niesieniem 

pomocy 

potrzebującym 

 

 

Uczeń potraf 

rozwiązywać 

konflikty i 

podejmować 

trafne decyzje 

Uczeń jest 
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pozytywnych sposobów  

na życie: organizowanie 

festynów, imprez 

szkolnych, akcji 

charytatywnych itp.  

 

 

- Kształcenie 

umiejętności 

podejmowania trafnych 

decyzji oraz radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych 

 

- Przeprowadzanie 

profilaktycznych  

rozmów z uczniami 

wagarującymi i często 

opuszczającymi zajęcia 

w szkole 

- Profilaktyczne 

rozmowy z rodzicami na 

temat skutków 

wagarowania i częstej 

absencji w szkole  

 

- Organizowanie różnych 

form pomocy uczniom z 

trudnościami w nauce- 

samopomoc koleżeńska  

 

- Organizowanie różnych 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

III 

wychowawcy klas, 

świetlica szkolna 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny   

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

 

 

 

Samorząd Szkolny, 

wrażliwy na 

potrzeby innych 

oraz uczestniczy w 

różnych formach 

pomocy 

potrzebującym 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna swoje 

obowiązki oraz 

konsekwencje 

wynikające z ich 

nie wypełniania 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi 

dzielić się swoją 

wiedzą i 

umiejętnościami z 

innymi  

 

Uczeń zna różne 
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form spędzania „Dnia 

Wagarowicza”  

wychowawcy klas formy spędzania 

czasu wolnego  

 

  3. Dostarczanie 

wiedzy na temat 

subkultur 

młodzieżowych  

- Dyskusje i rozmowy z 

uczniami na temat 

subkultur 

młodzieżowych 

- Kształtowanie 

właściwego stosunku do 

różnych subkultur 

poprzez projekcje 

filmów, pogadanki i 

rozmowy 

-Dostarczanie wiedzy na 

temat wpływu zachowań 

aspołecznych uczniów  

na ich przyszłość poprzez 

prelekcje, debaty, lekcje 

przestrogi na godzinach z 

wychowawcą i z 

pedagogiem, projekcje 

filmów edukacyjno- 

profilaktycznych 

V 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Uczeń zna różne 

subkultury i 

zagrożenia 

związane z 

przynależnością 

do nich  

 

 

 

 

Uczeń zna i  

rozumie 

negatywne skutki 

niewłaściwych 

zachowań, potrafi 

podejmować 

trafne decyzje oraz 

zachowuje się 

odpowiedzialnie  

w różnych 

sytuacjach  

IV. 

Bezpieczna 

szkoła  

1.Uświadomie

nie uczniom 

sensu 

funkcjonowani

a zakazów i 

nakazów 

1.Modyfikowanie 

istniejących 

regulaminów 

pracowni 

przedmiotowych 

- Zapoznanie uczniów z 

regulaminem szkoły, 

regulaminem świetlicy 

oraz innych pracowni 

 

- Uczenie różnych 

sposobów rozwiązywania 

sytuacji trudnych  

IX 

 

 

 

 

Cały rok  

Dyrektor szkoły, 

świetlica szkolna, 

opiekunowie pracowni 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny  

Uczeń potrafi dbać 

o bezpieczeństwo 

swoje i innych w 

różnych 

sytuacjach 

Uczeń potrafi 

znaleźć właściwe 

rozwiązanie w 
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sytuacji trudnej, 

wie gdzie może 

szukać pomocy i 

wsparcia  

  2. Zapoznanie 

uczniów klas I z 

regulaminem szkoły, 

prawami i 

obowiązkami ucznia 

- Ekspozycja regulaminu 

szkoły w 

ogólnodostępnym 

miejscu 

- Rozmowy na temat 

regulaminu, praw i 

obowiązków  

- Udział uczniów w 

seminarium „ Akademia 

Ucznia”  

IX 

 

 

 

IX 

 

 

IX-XII 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 

Samorząd Szkoły 

 

Wychowawcy klas 

 

 

Nauczyciele , pedagog 

szkolny 

Uczeń zna swoje 

prawa i obowiązki  

  3. Zapoznanie 

uczniów klasy I z 

regulaminem 

„Otrzęsin, czyli 

integracją na wesoło”  

- Przeprowadzenie 

rozmowy i dyskusji na 

temat zjawiska fali, 

projekcje  filmów 

edukacyjno- 

profilaktycznych.  

IX 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

Opiekun Samorządu 

Szkolnego 

Uczeń wie, co to 

jest fala i jak 

bronić się 

przeciwko 

niewłaściwemu 

zachowaniu 

starszych kolegów 

i koleżanek  

  4. Opieka i 

szczególny nadzór 

wychowawców i 

nauczycieli nad 

uczniami klas I 

- Obserwacja zachowania 

uczniów na lekcjach, 

przerwach 

-Rozmowy z uczniami i 

rodzicami/ opiekunami 

prawnymi klas I 

IX-XII Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele dyżurujący 

wg harmonogramu 

Uczeń potrafi 

dostosować się do 

obowiązujących w 

szkole zasad i 

regulaminów 

  5. Opracowanie 

kontraktu klasy i 

regulaminu klasy 

- Podpisanie  przez 

uczniów kontraktu i 

regulaminu klasy 

IX-X Wychowawcy klas I, 

pedagog szkolny 

Uczeń zna 

regulamin 

zachowania w 

klasie  
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  6. Zapoznanie 

uczniów z 

regulaminem 

odwozów i dowozów 

oraz przepisami 

ruchu drogowego 

- Przeprowadzenie apelu 

na temat bezpieczeństwa 

w szkole oraz poza 

szkołą 

- Przypomnienie zasad 

bezpiecznego poruszania 

się po drodze oraz 

zachowania się podczas 

dowozów i odwozów 

 

- Przypomnienie 

najważniejszych 

procedur dotyczących 

postępowania wobec 

nieletnich 

IX 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

IX 

Dyrektor szkoły, A. 

Włodarczyk, pedagog 

szkolny 

 

Nauczyciel sprawujący 

opiekę nad uczniami 

podczas dowozów i 

odwozów, świetlica 

szkolna  

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

  

Uczeń zna zasady 

bezpiecznego  

zachowania w 

drodze do szkoły i 

ze szkoły  

Uczeń potrafi 

bezpiecznie 

poruszać się po 

drodze  

 

Uczeń zna szkolne 

procedury 

postępowania w 

sytuacji posiadania 

lub zażycia 

substancji 

uzależniających, 

wagarowania, itp.   

  7. Zapoznanie 

uczniów z 

podstawową wiedzą 

dotyczącą terroryzmu 

i zachowania się w 

sytuacji zagrożenia  

- Zapoznanie uczniów z 

drogą ewakuacji w 

przypadku zagrożenia 

 

-Dyskusje i rozmowy z 

uczniami  

IX, XII 

 

 

 

IX 

Wychowawcy klas, A. 

Włodarczyk 

 

 

Wychowawcy klas 

Uczeń potrafi 

zachować się w 

sytuacji 

zagrożenia 

 2. Zapoznanie 

uczniów z 

różnymi 

źródłami 

wpływu 

społecznego 

oraz metodami 

obrony 

8.Przeciwdziałanie 

ujemnym wpływom 

masowego przekazu 

audiowizualnego( 

telegapiostwo, bierny 

odbiór, narzucanie 

poglądów i gustów 

estetycznych) 

- Projekcje filmów 

edukacyjnych na temat 

uzależnienia od 

komputera, internetu 

 

- Pogadanki i rozmowy 

na temat konsekwencji 

uzależnienia od 

X 

 

 

 

 

X 

Wychowawcy klas, D. 

Micuda, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Uczeń potrafi 

krytycznie odnosić 

się do informacji  

 

 

Uczeń zna 

mechanizm 

uzależnienia  
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telewizora, komputera i 

internetu 

  9. Kształtowanie 

umiejętności 

segregowania i 

krytycznego odbioru 

informacji 

-Inscenizacje, dramy i 

gry dydaktyczne z 

zastosowaniem 

przykładów manipulacji 

występujących w 

reklamie, uleganie 

wpływowi społecznemu 

IX Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Uczeń dokonuje 

selekcji informacji 

oraz zna sposoby 

manipulacji  

 3.Zapewnienie 

uczniom 

bezpieczeństw

a w drodze do 

i ze szkoły 

oraz w czasie 

pobytu w 

świetlicy 

szkolnej 

1. Zorganizowanie 

dyżurów dowozów i 

odwozów uczniów 

oraz w czasie 

dożywiania  

- Sprawowanie opieki 

nad uczniami podczas 

dowozów i odwozów 

oraz dożywiania 

Cały rok  Odpowiedzialni 

nauczyciele  

Uczeń potrafi 

zachować się 

bezpiecznie w 

każdej sytuacji  

  2. Umożliwienie 

zdobycia karty 

rowerowej i 

motorowerowej 

 

3. Stworzenie 

sytuacji do 

wykazania się wiedzą 

praktyczną i 

teoretyczną ze 

znajomości 

podstawowych 

przepisów ruchu 

drogowego 

- Zorganizowanie kursu 

dla uczniów 

 

- Przekazywanie uczniom 

niezbędnej wiedzy na 

lekcjach 

 

- Zorganizowanie 

konkursu „Wiem, że nie 

jestem sam na drodze”- 

konkurs ze znajomości 

przepisów ruchu 

drogowego 

-Przeprowadzenie lekcji 

V 

 

 

IV-V 

 

 

 

IV-V 

 

 

 

 

 

III 

A. Włodarczyk  

 

 

 

A. Włodarczyk 

 

 

A. Włodarczyk 

 

 

 

 

 

A. Włodarczyk 

Uczeń potrafi 

praktycznie 

wykorzystać 

zdobytą wiedzę i 

umiejętności  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna znaki 



 23 

pokazowych ( dla 

nauczycieli)–

komputerowe techniki 

nauczania przepisów 

ruchu drogowego 

drogowe i 

przepisy ruchu 

drogowego  

  4. Kształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo 

swoje i innych 

- Stwarzanie warunków 

do wykazywania się 

podczas organizacji 

różnych imprez 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

 

-Zapoznanie i 

przypomnienie 

regulaminu kulturalnego 

uczestnictwa w 

imprezach szkolnych i 

pozaszkolnych takich, 

jak: dyskoteki, konkursy, 

zawody sportowe 

 

- Powierzenie uczniom 

samodzielnych zadań 

podczas organizowania 

imprez szkolnych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem zasad 

BHP 

- Promowanie uczniów 

wyróżniających się w 

organizowaniu pomocy i 

imprez dla innych 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

VI 

Samorząd Szkolny, 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

organizacje szkolne 

takie jak: ZHP, PCK 

itp.  

 

Samorząd Szkolny, 

opiekunowie 

organizacji szkolnych, 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, 

opiekun Samorządu 

Szkolnego 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, 

opiekun Samorządu 

Szkolnego 

Uczeń potrafi 

zachować się we 

właściwy sposób 

w każdym miejscu 

i w każdej sytuacji  

 

 

Uczeń zna i 

przestrzega 

regulaminów  

 

 

 

 

 

Uczeń zna i 

przestrzega zasady 

bezpieczeństwa  
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poprzez: nagrody, 

pochwały, listy 

gratulacyjne, dyplomy 

  5. Przygotowanie 

uczniów do 

aktywnego i 

bezpiecznego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym  

- Stworzenie warunków 

do obserwowania 

zachowania tłumu w 

czasie imprez masowych 

poprzez organizowanie 

wycieczek, wyjazdów do 

kina, teatru, muzeum itp.  

 

- Rozmowy i dyskusje z 

uczniami na temat zasad 

bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania 

podczas imprez 

masowych 

- Promowanie i 

wyróżnianie zachowania 

„fair play” w życiu 

codziennym poprzez 

nagrody, dyplomy i 

pochwały 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

Cały rok 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, D. 

Opuchlik, opiekunowie 

organizacji, wszyscy 

nauczyciele 

- Uczeń potrafi 

zachować się 

kulturalnie i 

odpowiedzialnie  

 

 

 

- Uczeń zna 

zasady 

kulturalnego 

zachowania  

 

 

 

 

 

 4. 

Uświadomieni

e konieczności 

dokonywania 

samodzielnych 

wyborów, w 

tym dalszej 

drogi 

kształcenia i 

5. Przygotowanie 

uczniów do 

decydowania o 

własnej przyszłości  

- Prowadzenie zajęć dla 

uczniów z zakresu 

orientacji zawodowej  

 

 

- Dostarczanie wiedzy o 

możliwości kształcenia 

ponadgimnazjalnego  

 

Wg planu  

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów,  

Uczeń zna swoje 

słabe i mocne 

strony 

 

 

Uczeń zna różne 

typy szkół 

ponadgimnazjalny

ch  
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zawodu   

 

 

- Dostarczanie informacji 

o możliwościach 

lokalnego rynku pracy  

Udział w projekcie 

ogólnopolskim „Tydzień 

Kariery” na temat: 

„Praca: zawód czy 

kompetencje?”  

 

- Dostarczanie informacji 

o zainteresowaniach, 

zdolnościach, 

ograniczeniach 

zdrowotnych przy 

wyborze zawodu  

 

 

 

- Kształcenie 

umiejętności 

zaprezentowania własnej 

osoby i dokonania 

autoprezentacji  

 

- Realizacja projektu 

szkolnego „SZOK”  

 

 

 

 

 

III/IV 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

Cały rok  

Przedstawiciele szkół 

ponadgimnazjalnych  

 

Pedagog szkolny, 

Mobilne Centrum  

Informacji Zawodowej, 

wychowawcy klas   

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy klas, 

doradca zawodowy 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

prowadzący koła 

zainteresowań  

 

 

Pedagog szkolny, 

doradca zawodowy  

 

 

 

Uczeń zna 

potrzeby rynku 

pracy  

 

 

 

 

 

 

Uczeń rozwija 

własne 

zainteresowania i 

zdolności  

 

 

 

 

 

Uczeń dokonuje 

samooceny i 

autoprezentacji 

 

 

 

Uczeń określa 

swoje 

predyspozycje 

zawodowe, słabe i 

mocne strony, 
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zdolności i 

zainteresowania 

oraz dokonuje 

wyboru zawodu  

 

 

 
 


