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DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW 
 

TEMATYKA FORMA REALIZACJI KLASA                                                  OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI 

Tydzień 
bezpiecznego 

Internetu 

- zadanie projektowe w 
ramach konkursu o miano 
SUPER KLASY,                         
- akcja plakatowa 
- edukacja podczas zajęć 
informatyki  

kl. IV - VIII 
p. Sz. Kaśków we współpracy z 

nauczycielami informatyki, 
wychowawcy, pedagog 

w ramach 
konkursu o miano 

KLASY Z KLASĄ,                          

„SPÓJRZ INACZEJ” 

„CZARODZIEJSKIE 
OKNO” 

- warsztaty profilaktyczne  kl. IV - VIII pedagog 

Realizator – 
Ośrodek 

Profilaktyki i 
Edukacji (Grojec) 

„MYŚLĘ,  

WIĘC NIE ŚLĘ” 
- warsztaty Kl. VIII pedagog, p. Sz. Kaśków  

„Nasze prawa. Nasze 
obowiązki” 

- wybory do samorządu 
klasowego i szkolnego 
- „Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka” 
- lekcje wychowawcze 
 

cała 
społeczność 

szkolna 

opiekun SU, wychowawcy,  

p. Zielińska, pedagog 
 

„Profilaktyczny I 
Dzień Wiosny” 

- zabawy i konkursy IV - VIII 
opiekun SU,  

pedagog 

Wykorzystać 
alkogogle we 
współpracy z 

policją 
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„Nie pal przy mnie, 
proszę!” 

- działania profilaktyczne 
uczniów klas starszych na 
rzecz uczniów klas I – III 
- „List do Rodziców” w 
ramach konkursu o miano 
SUPER KLASY 

I – VIII 

IV – VIII  
wychowawcy klas, opiekun SU 

Wychowawcy 
wraz z klasą piszą 
podczas godziny 

wychowawczej list 
skierowany do 

rodziców uczniów 
danej klasy 

 

„Bez nałogów” 

 

- akcje i warsztaty 
profilaktyczne dotyczące 
problemu uzależnień, w 
tym zażywania dopalaczy 
- programy zdrowotne 
realizowane w klasach – 
otyłość, higiena itp. 
- propagowanie zdrowego 
stylu życia 
- „Śniadanie daje moc” 
- „Szklanka mleka” 
- „Zdrowe kanapki” – kl. V 

 

 

V – VIII 

 

 

 

 

I – III i IV 

 

pedagog, wychowawcy, nauczyciele 
przyrody i biologii, nauczyciele 

świetlicy   

 

 

pielęgniarka szkolna,  

nauczyciele kl. I - IV 

 

„Polajkuj – 

 nie hejtuj” 

- zapobieganie przejawom 
wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji 

- integracja zespołów 
klasowych;  edukacja 
włączająca  

 

cała 
społeczność 

szkolna 

 

wszyscy nauczyciele 
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„Myślę o innych” 

 

- akcje charytatywne we     
współpracy ze Szkolnym 
Kołem Wolontariatu, 
Kołem Misyjnym i 
Samorządem Uczniowskim 

cała 
społeczność 

szkolna 

pedagog, opiekunowie Szkolnego 
Koła Wolontariatu, siostra Torończak, 
opiekun SU, chętni nauczyciele 

 

„Bezpieczeństwo w 
szkole i w drodze do 

szkoły” 
 

„Środki 
psychoaktywne” 

 

- diagnoza w formie ankiet 
on-line 

kl. III - VIII pedagog, nauczyciele informatyki  

„Jestem grzeczny – 
jestem bezpieczny” – 

cykl zajęć 

 

- „Bezpieczna droga do 
szkoły”, 

- „Bezpieczne ferie”,                   
- „Bezpieczne wakacje” – 
spotkania z policjantem 

- „Bezpieczeństwo przede 
wszystkim” 

 

cała 
społeczność 

szkolna 
pedagog, p. Sz. Kaśków, 

wychowawcy 

Realizacja cyklu 
podczas zajęć 

techniki 

Dzień Dziecka pod 
hasłem 

#LAJKUJ ZDROWIE 

- konkurencje dotyczące 
profilaktyki uzależnień i 
promocji zdrowego stylu 
życia 

kl. V - VIII 

opiekun SU, pedagog, wychowawcy  
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI DLA RODZICÓW 
 

 

TEMATYKA TERMIN  

REALIZACJI 

ODBIORCA REALIZATOR                UWAGI 

 

„Profilaktyka uzależnień” 

 

 

do uzgodnienia  

rodzice uczniów  

kl. IV - VIII 

wychowawcy we 
współpracy z 
pedagogiem 

inf. o uzależnieniach 

(papierosy, alkohol, 

narkotyki, dopalacze) 

„Bezpieczeństwo w szkole 
i w drodze do szkoły” 

 

„Środki psychoaktywne” 

 

 

wrzesień 2019 

 

rodzice wszystkich 
uczniów 

 

pedagog - diagnoza w formie 
ankiet on-line 

„Nie pal przy mnie, 
proszę!” 

listopad 2019 rodzice wszystkich 
uczniów 

 uczniowie piszą list do 
rodziców podczas godzin z 

wychowawcą 

„Gdzie szukać pomocy?” – 
uaktualnienie i 

rozpropagowanie wykazu 
instytucji, w których 

można szukać wsparcia w 
sytuacjach trudnych 

na bieżąco rodzice wszystkich 
uczniów 

pedagog,  

GOPS 

upowszechnianie 
informacji o 

możliwościach 
otrzymania wsparcia i 
pomocy w sytuacjach 

trudnych; 
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„Ulotki  profilaktyczne” – 
profilaktyka uzależnień, 

bezpieczeństwo w 
Internecie, cyberprzemoc, 

problemy psychiczne, 
depresja 

 

podczas zebrań 

 

rodzice wszystkich 
uczniów pedagog  

Indywidualne porady w 
trudnych sytuacjach 

na bieżąco rodzice wszystkich 
uczniów 

pedagog, 

pracownik punktu 
konsultacyjnego 
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI DLA NAUCZYCIELI 
 

TEMATYKA TERMIN  

REALIZACJI 

REALIZATOR UWAGI 

„Bezpieczeństwo w szkole i w drodze 
do szkoły” 

 

„Środki psychoaktywne” 

 

 

  wrzesień 2019  

  

 

pedagodzy 

 

- diagnoza w formie 
ankiet on-line 

Samokształcenie nauczycieli w 
zakresie profilaktyki uzależnień i 
promocji zdrowia psychicznego 

uczniów oraz bezpieczeństwa w sieci, 
analiza nowych przepisów 

 

na bieżąco 

  

Systematyczna kontrola sytuacji w 
klasach dotycząca profilaktyki 

uzależnień – natychmiastowa reakcja 
na wszelkie przejawy demoralizacji 

bądź zagrożenia demoralizacją 

 

na bieżąco 

 

wychowawcy, pedagog 

 

Szkolenia Rady Pedagogicznej zgodnie 
z planem nadzoru pedagogicznego 

 

wg zapotrzebowania dyrekcja  

 


