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Zespołu Szkół Zawodowych  

w Lublińcu  

 

 

 

 

 

 

 

„Gdy usłyszę, zapomnę. 

Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam. 

Gdy usłyszę zobaczę i porozmawiam, zrozumiem. 

Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobywam sprawność  

i wiedzę.” 

 

(Silberman – rozszerzona wersja wypowiedzi Konficjusza) 
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I. Wstęp 

Profilaktyka jest procesem, który ma na celu wspomaganie młodego 

człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu stylowi życia. Jest to jednocześnie ograniczanie                              

i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują 

życie. Działania te powinny wynikać ze świadomości zagrożeń prawidłowego 

procesu wychowawczego, dotyczyć tak wychowanka, jak i wychowawcy                    

oraz toczyć się na różnych płaszczyznach. Działania profilaktyczne podejmowane 

w szkołach powinny opierać się na diagnozie potrzeb ucznia i sytuacji                       

oraz środowiska, w którym uczeń przebywa.  

Program profilaktyki zawiera szereg oddziaływań wychowawczych             

na ucznia oraz jego środowisko poprzez realizowanie czterech podstawowych 

strategii profilaktycznych: 

- strategia informacyjna ma na celu dostarczanie prawdziwych informacji na temat 

skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonania 

racjonalnego wyboru, 

- strategia edukacyjna ma pomóc w rozwijaniu własnych umiejętności 

psychologicznych i społecznych, takich jak umiejętność nawiązywania kontaktu    

z ludźmi, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, nie uleganie 

wpływom otoczenia, 

- strategia alternatywna stwarza możliwość realizowania własnych potrzeb 

społecznych przez racjonalne wykorzystywanie czasu wolnego, własnej 

aktywności rozwoju zainteresowań, 

- strategia interwencyjna, to pomoc osobom mającym  trudności w 

identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie ich              

w sytuacjach kryzysowych. 

Wszelkie działania profilaktyczne i ich realizacja w Zespole Szkół Zawodowych 
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są udziałem uczących w szkole nauczycieli, dyrekcji, pedagogów szkolnych  

oraz pracowników i obsługi szkoły, do współpracy zapraszani są także rodzice 

uczniów.  

 

II. Podstawa prawna  

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 26.02.2002 r.     

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2002, nr 51, poz. 458 z późn. 

zmianami) nakłada na szkoły obowiązek tworzenia szkolnego programu 

profilaktyki.  

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.10.2003 r.      

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegającej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.  

3) Ustawa z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. z 1996 r., nr 10, poz. 55 z późn zmianami) 

4) Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity, 

(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn zmianami) 

5) Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn zmianami) 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.07.2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach       

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113) 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 r. z zakresu      

i form prowadzenia w szkołach i placówkach system oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1249).  
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8) Ustawa z dnia 7.09.1991 r o systemie oświaty (z pózn zmianami). 

9) Ustawa z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.       

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 

III. Cele Programu Profilaktyki 

„Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed zagrożeniami. 

Tworzenie szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom”.  

Główne cele Szkolnego Programu Profilaktyki:  

1) Uświadamianie i ukazywanie zagrożeń dla rozwoju i zdrowia młodych ludzi 

wynikających z palenia przez nich tytoniu. 

2) Propagowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania pojawiającym się problemom 

związanym z używaniem i nadużywaniem alkoholu. 

3) Dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat procesu uzależnienia od środków 

psychoaktywnych, jego faz  i mechanizmów. 

4) Podjęcie  działań monitorujących frekwencję  w przypadku pojawienia się 

problemów wagarów . 

5) Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, z jednoczesnym 

redukowaniem napięcia emocjonalnego. 

6) Wskazywanie zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z internetu, 

zagrożenia  cyberprzemocą.  

7) Zwiększanie wiedzy mającej na celu kreowanie zachowań umożliwiających 

prowadzenie zdrowego stylu życia. 

8) Rozwijanie świadomej postawy młodzieży przed rozpoczęciem inicjacji 

seksualnej. 

9) Kształtowanie akceptacji i wyrozumiałości dla odmienności innych ludzi. 
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10)Kształtowanie pozytywnych zachowań oraz rozwijanie takich cech jak 

szacunek i empatia. 

11) Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń. 

12) Wspieranie działań rodziców w procesie wychowania. 

 

IV. Oczekiwane efekty Programu Profilaktyki wśród młodzieży Zespołu 

Szkół Zawodowych.  

Uczeń:  

 potrafi dokonywać wyborów odmawiania,  

 unika czynników wpływających na zachowania destrukcyjne,  

 posiłkuje się swoją samoświadomością przy dokonywaniu wyborów,  

 potrafi rozpoznawać swoje mocne i słabe strony,  

 dostrzega korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia, 

 zwiększa swoją świadomość w kwestii przeprowadzania badań 

profilaktycznych,  

 potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych, posiada umiejętności szukania 

pomocy,  

 umiejętnie radzi sobie w sytuacjach zetknięcia się z osobami o odmiennych    

poglądach, trudnej sytuacji materialnej, dotkniętymi sieroctwem. 

Rodzice:  

 mają  poczucie świadomości, że ich dzieci uczą się w bezpiecznej szkole,  

w której eliminuje się wszelkie przejawy agresji, przemocy, uzależnień a 

bezpieczeństwo stawia się na pierwszym miejscu. Wiedzą, że szkoła to 

miejsce, gdzie zawsze mogą zwrócić się o pomoc.  

 

 

 

V. Instytucje wspomagające i wspierające  realizację Programu 
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Profilaktyki.  

 Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lublińcu, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu,  

 Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie,  

 Sąd Rejonowy w Lublińcu,  

 Członkowie „Wspólnoty Dobrego Pasterza” w Woźnikach,  

 Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu,  

 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ Klub Nadzieja” w Lublińcu  

oraz Zygmunt Sowa -AA Koszęcin, 

 Starostwo Powiatowe w Lublińcu,  

  Urząd Miasta Lubliniec.  

 

VI. Metody realizacji Programu Profilaktyki  

 Metody informacyjne:  

- pogadanki, rozmowy indywidualne,  

- prelekcje  (spotkania ze specjalistami), 

- praca z tekstem,  

- prezentacje multimedialne, filmy,  

- spektakle kinowe, teatralne 

 Metody edukacyjne: 

- realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych,  

- dyskusje, burza mózgów, 

- przedstawienia, 

- obrzędy – uroczystości szkolne, 

 Metody alternatywne: 
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- wycieczki, rajdy,  

- koła zainteresowań,  

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,   

- imprezy sportowe, 

 Metody interwencyjne: 

- współpraca z policją, sądem, ośrodkami specjalistycznymi,  

- zapewnianie pomocy psychologczno- pedagogicznej, pomocy specjalistów,  

- współpraca z Zespołem ds. interdyscyplinarnych w sytuacjach koniecznych  

i kryzysowych.  

 

VII. Ewaluacja 

Monitoring realizacji Programu Profilaktyki dokonywana będzie za pomocą: 

- analizy i wniosków badań ankietowych,  

- analizy zapisów w dokumentacji szkolnej,  

- wywiadów z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami,  

- rozmów indywidualnych,  

- monitorowania frekwencji, postępów w nauce oraz problemów wychowawczych 

 

VIII. Treści Programu Profilaktyki 

Zadania Sposoby realizacji działań  

 

Osoby odpowiedzialne 

Zapobieganie paleniu 

papierosów 

(Kształtowanie postaw. 

Wychowanie do wartości – 

Podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

1. Pedagogizacja i prelekcje dla 

uczniów mające na celu ukazanie 

szkodliwości palenia tytoniu 

2. Dyżury nauczycieli na 

przerwach, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na uczniów 

1. Pedagodzy szkolni 

Wychowawcy,  

 

2. Wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 
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 sięgających po papierosy- analiza     

podejmowanych działań w celu 

wyeliminowania problemu 

3. Gazetki tematyczne na 

korytarzach, plakaty (antyreklama) 

4. Kampania „Światowy Dzień bez 

Tytoniu” 31.05, (przygotowanie 

materiałów w postaci ulotek) 

 

 

 

 

 

3. Pedagog szkolny 

 

4. p. W. Majewski, 

pedagog szkolny 

 

Niwelowanie zagrożeń 

płynących z używania 

alkoholu 

(Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych  

wśród dzieci i młodzieży -

podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

 

1. Prelekcje, spotkania  z autorami 

oraz  przedstawicielami grup 

abstynenckich np. 

Klubu”Nadzieja” , „Klub Radość”, 

pedagogizacja uczniów 

2. Gromadzenie, uzupełnianie 

i udostępnianie  biblioteczki 

związanej z w/w tematyką w celu  

upowszechniania   literatury 

profilaktycznej wśród młodzieży.  

3. Świadectwa trzeźwych 

alkoholików: Z. Sowa „AA 

Koszęcin” 

4. Dostarczanie informacji 

o rozmiarach strat zdrowotnych, 

emocjonalnych i społecznych, 

udostępnianie scenariuszy zajęć  

dla wychowawców  

1. Pedagodzy szkolni 

 

 

 

 

2. Pedagodzy szkolni, 

wychowawcy we 

współpracy z biblioteką 

szkolną  

 

3. Pedagodzy szkolni 

 

 

4. Wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, 

wychowania do życia 

w rodzinie, 

pielęgniarka szkolna 

5. Pedagodzy szkolni 
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5. Plakaty, ulotki antyreklamowe,  

6. Informacja dotycząca punktów 

pomocy i poradnictwa (informacje 

na stronie internetowej, informacje 

dostępne w gabinecie ped.szk, 

przygotowanie informatorów 

dla wychowawców, uczniów 

 i rodziców) 

6. Pedagodzy szkolni 

Podnoszenie 

świadomości młodzieży 

ochroną przed 

substancjami 

uzależniającymi 

(Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych  

wśród dzieci i młodzieży -

podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

1. Zajęcia z terapeutą uzależnień 

A. Sową, autorem programu” 

Odlot-Dokąd” oraz książki 

autobiograficznej "Ocalony. Ćpunk 

w kościele." 

2. Gromadzenie, uzupełnianie 

i udostępnianie  biblioteczki 

związanej z w/w tematyką w celu  

upowszechniania   literatury 

profilaktycznej wśród młodzieży. 

3. Gromadzenie biblioteczki 

filmowej o tematyce 

uświadamiającej, powagę 

zagrożenia związaną 

z  uzależnieniem od narkotyków. 

Informowanie o dostępności  

i zachęcanie do wykorzystywania 

materiałów na zajęciach  

z uczniami- ankietowanie 

1. Pedagodzy szkolni 

 

 

 

 

2. Pedagodzy szkolni 

we współpracy z 

biblioteką szkoloną 

oraz wychowawcy 

 

3.. Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas,  
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wychowawców celem pozyskania 

informacji zwrotnej dot. 

częstotliwości korzystania  

z materiałów  

4. Przeprowadzanie anonimowych 

ankiet dot. poziomu świadomości 

młodzieży związanej 

z zagrożeniem  

5. Sporządzenie wykazu punktów 

pomocy i poradnictwa 

narkotykowego dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli (informacje 

dostępne w gabinecie ped. szk. 

na gazetce przed gabinetem ped. 

szk. oraz na  stronie internetowej) 

 

 

 

 

4. Pedagog szkolny 

 

 

 

 

5. Pedagog szkolny 

Strategie działań  

w przypadku problemu 

nieobecności na 

lekcjach- wagarów 

(Kształtowanie postaw. 

Wychowanie do wartości – 

Podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły 

2. Pedagogizacja ucznia oraz 

rodzica lub opiekuna, mająca 

na celu uświadomienie 

konsekwencji prawnych 

wynikających z niespełniania 

obowiązku szkolnego. 

3. Uzyskanie niezbędnych 

informacji nt. funkcjonowaniu 

ucznia w szkole oraz na 

praktycznej nauce zawodu poprzez 

wywiady z rodzicami, 

1. Wychowawca,  

2. Wychowawca, 

pedagog szkolny  

 

 

 

 

3. Wychowawca, 

pedagodzy szkolni, 

kierownik szkolenia 

praktycznego 

 



12 

nauczycielami uczącymi, 

wychowawcą, uczniem  

4. Otoczenie dyskretną opieką 

tj. monitorowanie frekwencji, 

postępów w nauce oraz postawy 

ucznia poprzez rozmowy  

z nauczycielami uczącymi  

i wychowawcą oraz pracownikami 

instytucji wspomagających  

5. Podjęcie czynności 

wspierających i pomocowych 

do poszczególnych przypadków 

wagarowiczów (powiadomienie 

rodziców/opiekunów, 

dzielnicowego, Sądu Rodzinnego, 

kuratora, asystenta rodziny) 

 

 

4. Pedagog szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

5. Pedagog szkolny, 

wychowawca  

Wyposażenie uczniów w 

umiejętność radzenia 

sobie ze stresem  

(Kształtowanie postaw - 

Podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

1. Dostarczenie uczniom wiedzy 

na temat stresu 

2. Realizacja programu „ Stres pod 

kontrolą” - klasy kończące szkołę,  

zaproszenie psychologa  

z Publicznej Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej  

w Lublińcu,  

3. Pomoc uczniom dotkniętym 

stresem: 

a) rozmowy wspierające  

1. Pedagodzy szkolni 

 

2. Pedagog szkolny we 

współpracy z PPPP w 

Lublińcu 

 

 

 

3. Pedagog szkolny 
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z młodzieżą znajdującą się  

w trudnych sytuacjach życiowych  

b) nawiązywanie współpracy  

z rodzicami, opiekunami 

c) proponowanie pomocy 

specjalistów- informowanie 

o punktach pomocy ( gabinet 

pedagoga, strona internetowa) 

4. Gromadzenie i proponowanie 

biblioteczki filmowej o tematyce 

uświadamiającej, że stres jest 

częścią naszego życia, dotyka 

spraw  błahych, a także ważnych. 

Informowanie o dostępności 

i zachęcanie do wykorzystywania 

materiałów na zajęciach  

z uczniami- ankietowanie 

wychowawców celem pozyskania 

informacji zwrotnej dot. 

częstotliwości korzystania  

z materiałów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Pedagodzy szkolni 

we współpracy z 

biblioteką szkoloną 

oraz wychowawcy 

 

 

Przeprowadzenie 

działań informacyjnych 

dotyczących zagrożeń, 

jakie niesie za sobą 

uzależnienie od 

internetu i urządzeń 

1. Dyskusje i prelekcje dla 

rodziców, uczniów i nauczycieli 

na temat fizycznych i psychicznych 

konsekwencji uzależnienia  

od internetu, gier, cyberprzemocy, 

ukazywanie form alternatywnego 

1. S. Domański we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym  

oraz nauczyciele 

informatyki 
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elektronicznych oraz 

cyberprzemoc 

(Rozwijanie kompetencji  

informatycznych młodzieży 

w szkołach podstawowy kierunek 

realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2016/2017) 

 

spędzania czasu wolnego, 

pokazywanie wzajemnych 

związków między uzależnieniem 

od internetu, cyberprzemocy  

a wynikami w nauce  

2. Udział w projekcie „ Nowe 

Horyzonty Edukacji Filmowej” 

 

 

 

 

 

2. S. Domański 

Promowanie wartości, 

jakie niesie za sobą 

zdrowy styl życia z 

jednoczesnym dbaniem 

o ochronę środowiska 

naturalnego 

(Kształtowanie postaw. 

Wychowanie do wartości – 

Podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

1. Pogadanki kształtujące zdrowe 

postawy i zdrowe osobowości pod 

względem emocjonalnym, 

psychicznym i społecznym  

2. Prowadzenie zajęć o tematyce 

zdrowia w aspektach takich jak:  

a) higiena osobista,  

b) rozwój fizyczny,  

c) higiena pracy,  

d) racjonalne odżywianie,  

e) wpływ środowiska na zdrowie,  

3. Organizowanie akcji 

promujących zdrowy styl życia 

oraz spotkań ze specjalistami np. 

dietetyk, lekarz 

4. Popularyzacja aktywnych form 

spędzania czasu wolnego, 

uczestniczenie w zajęciach 

i zabawach sportowych, 

organizowanie wyjazdów  

1. Pedagog szkolny 

 

 

 

2. Pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego,  

kierownik szkolenia 

praktycznego, 

p. J. Gąsior, - 

nauczyciele zespołów 

ekonomicznego  i 

gastronomicznego 

3. p. J. Gąsior 

 

4. Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 
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na lodowisko, rajdy rowerowe, 

zajęć na świeżym powietrzu 

5. Profilaktyka wad cewy 

nerwowej, raka piersi, raka szyjki 

macicy, chorób zakaźnych. 

6. Dostosowanie sprzętu szkolnego 

do wzrostu uczniów, stosowanie 

przerw śródlekcyjnych 

 

 

 

5. Pedagodzy szkolni 

 

6. Dyrektor 

Kształtowanie 

dojrzałości  

i odpowiedzialności  

w podejmowaniu decyzji 

dotyczących wczesnej 

inicjacji seksualnej 

(Kształtowanie postaw. 

Wychowanie do wartości – 

Podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

1. Pogadanki i prelekcje dotyczące 

dojrzewania i idących za tym 

rozterek, ukazywanie konsekwencji 

psychicznych i fizycznych 

przedwczesnego współżycia 

seksualnego oraz uczenie postawy 

asertywności i nie ulegania „presji 

otoczenia”  

2. Zachęcanie do korzystania 

z  filmów edukacyjnych  

dla młodzieży poprzez 

informowanie o pozycjach 

znajdujących się w biblioteczce 

filmowej szkoły 

 

1. Pedagodzy szkolni, 

pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele 

wychowania do  życia 

w rodzinie oraz 

katecheci 

 

 

2. Pedagog szkolny we 

współpracy z biblioteką   

Kształtowanie 

umiejętność empatii, 

szanowania godności i 

praw innych ludzi 

(Kształtowanie postaw. 

1. Wskazywanie ważnych wartości 

istotnych w codziennym życiu, 

takich jak:  

a) szacunek,  

1. Pedagodzy szkolni, 

wychowawcy, 

nauczyciele, dyrekcja, 

pracownicy szkoły 



16 

Wychowanie do wartości – 

Podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

b) empatia/ wyrozumiałość,  

c) współczucie,  

d) wolność,  

e) radość,  

f) miłość- również ta 

bezinteresowna,  

i) tolerancja dla odmienności 

religijnych i seksualnych poprzez 

pogadanki,  dawanie własnym 

postępowaniem pozytywnych 

przykładem 

2. Zachęcanie do pomocy 

koleżeńskiej 

3. Zachęcanie do działań 

wolontariackich na rzecz innych 

osób, udział i organizacja akcji 

charytatywnych przez uczniów 

i nauczycieli 

4. Integrowanie społeczności 

szkolnej poprzez organizowanie 

uroczystości i imprez szkolnych, 

szkolnych wycieczek, 

prezentowanie osiągnięć uczniów,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny 

3. Opiekun Szkolnego 

Wolontariatu, 

wychowawcy, 

Samorząd Uczniowski, 

Pedagog szkolny oraz 

katecheci 

 4. Dyrekcja, 

wychowawcy, 

Samorząd Uczniowski 

 

Tworzenie dobrych, 

pozytywnych relacji  

z rodzicami 

(Kształtowanie postaw. 

1. Angażowanie do współpracy 

rodziców uczniów borykających się  

z problemami wychowawczymi, 

1.Pedagog 

szkolny,wychowawcy 
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Wychowanie do wartości – 

Podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

 

wskazywanie instytucji pomocy  

i poradnictwa (informacje dostępne 

w gabinecie ped. szk. na gazetce 

przed gabinetem ped. szk.  

oraz na  stronie internetowej) 

2. Zapraszanie Rady Rodziców  

na uroczystości szkolne – spotkanie 

opłatkowe 

3. Indywidualne konsultacje 

i porady pedagoga szkolnego 

4. Informowanie i prezentowanie 

osiągnięć uczniów podczas spotkań 

z rodzicami.  

5. Prelekcje oraz materiały 

informacyjne przekazane rodzicom 

na temat konsekwencji prawnych 

wynikających z obowiązku nauki, 

profilaktyka min. zagrożeń 

dopalaczami, cyberprzemocą   

 

 

 

 

 

2. Dyrektor  

 

 

3. Pedagog szkolny 

 

4. Wychowawcy, 

dyrekcja 

 

5. Pedagog szkolny, 

Policja, p. S. Domański 

Działania na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa 

w szkole i poza nią  

(Kształtowanie postaw. 

Wychowanie do wartości – 

Podstawowy kierunek realizacji 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017) 

1. Przypominanie uczniom  

o przestrzeganiu zasad 

bezpieczeństwa w szkole  

i poza nią, podejmowanie działań 

związanych z edukacją   

dla bezpieczeństwa i zapobiegania 

zachowaniom problemowym wśród 

uczniów tj.  (pedagogizacja 

1. Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, 

przedstawiciele Policji, 

dzielnicowy, kierownik 

szkolenia praktyczngo 
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uczniów,  gazetki ścienne, apele 

porządkowe, prelekcje  

z przedstawicielem Policji) 

2. Analiza kart frekwencji, 

problemów wychowawczych 

oraz działań podejmowanych  

w celu eliminowania zachowań 

niepożądanych (tj. palenia tytoniu, 

opuszczania terenu szkoły, 

niestosownych zachowań,w tym 

wulgaryzmów), organizacja 

zespołów wychowawczych w celu 

bieżącej wymiany informacji dot. 

wyników diagnoz ilościowych,  

profilaktyka wskazująca, 

indywidualna diagnoza ucznia  

oraz przyczyn stwarzanych 

problemów 

3. Dyżury prowadzone przez 

nauczycieli na przerwach,  

4. Monitorowanie budynku 

szkolnego, 

5. Współpraca z takimi 

instytucjami jak: Sąd, Policja, Straż 

Miejska  

6. Akcje informacyjne, pogadanki 

dotyczące bezpiecznego spędzania 

 

 

 

2. Pedagodzy szkolni, 

dyrekcja, wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nauczyciele, 

wychowawcy 

4. Dyrekcja- p. P. 

Mzyk 

5. Pedagodzy szkolni, 

wychowawcy, dyrekcja 

 

6. Pedagodzy szkolni, 

wychowawcy  
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czasu wolnego przez uczniów ( 

wakacje, ferie, święta, dni wolne 

 od nauki)  

7. Próbny alarm przeciwpożarowy 

 

 

 

7. specjalista d/s. BHP 

lub inna upoważniona 

osoba, nauczyciele, 

pracownicy szkoły 


