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Obszar:  

Indywidualizacja pracy z uczniami objętymi indywidualną opieką psychologiczno - 

pedagogiczną 

 

Działania Formy pracy Odpowiedzialni Termin 

Indywidualizacja pracy 

z uczniami dysfunkcyjnymi  

i uzdolnionymi 

o Realizacja zadań wynikających z 

orzeczeń i opinii poradni 

o Udzielanie i organizacja pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 

o Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych 

o Opieka nad uczniem przewlekle 

chorym 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

Cały rok 

 

Obszar: 

Uświadamianie uczniom szkodliwości używek i nałogów 

 

Działania Formy pracy Odpowiedzialni Termin 

Profilaktyka uzależnień o Zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych i biologii 

o Przegląd ofert i wybór imprez w 

zależności od potrzeb środowiska 

szkolnego 

o Udział młodzieży w spektaklach 

profilaktycznych 

o Prelekcje, rozmowy z rodzicami 

o Spotkania z policjantami 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar: 

Działania szkoły na rzecz zdrowia uczniów - promowanie zdrowego stylu odżywiania 

 

Działania Formy pracy Odpowiedzialni Termin 

Nabywanie przez uczniów 

wiedzy z zakresu zdrowego 

stylu odżywiania 

o Lekcje na temat błędów 

żywieniowych i zdrowego 

odżywiania 

o Uświadamianie uczniom 

negatywnego wpływu 

niewłaściwych praktyk 

żywieniowych na funkcjonowanie 

organizmu 

o Szkolny Dzień Profilaktyki 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

VI  

 

Obszar: 

Przeciwdziałanie nieuzasadnionym absencjom uczniów na zajęciach 

 

Działania Formy pracy Odpowiedzialni Termin 

Przeciwdziałanie wagarom 

oraz nieobecnościom 

wynikającym z przyczyn 

osobistych i rodzinnych 

ucznia 

o Sprawdzanie listy obecności na 

każdej lekcji 

o Rozliczanie opuszczonych godzin 

lekcyjnych 

o Rozmowy z uczniami i rodzicami 

uświadamiające wpływ absencji na 

wyniki w nauce 

o Nagradzanie uczniów za wysoką 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 



frekwencję 

o Dyskusja w środowisku uczniów i 

rodziców na temat 

usprawiedliwiania nieobecności na 

uroczystościach szkolnych. 

o Organizowanie pomocy dla dziecka 

chorego  

o Spotkania informacyjne z 

rodzicami 

 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

 

 

 

 

 

Obszar: 

Organizowanie pomocy socjalnej dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej 

 

Działania Formy pracy Odpowiedzialni Termin 

Opieka nad uczniami o 

trudnej sytuacji finansowej 

o Rozpoznanie potrzeb środowiska 

uczniów 

o Pomoc socjalna i materialna 

o Dożywianie dzieci najbardziej 

potrzebujących 

o Udział w dotowanych formach 

wypoczynku 

o Włączanie się w środowiskowe 

akcje charytatywne i wolontariat 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

Samorząd Uczniowski 

Współpraca z GPOS 

Gminna Komisja ds. 

Profilaktyki 

Policja 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar: 

Motywowanie rodziców do systematycznego uczestnictwa w spotkaniach i do bieżących 

kontaktów z wychowawcą 

 

Działania Formy pracy Odpowiedzialni Termin 

Zachęcanie rodziców do 

częstego kontaktu ze szkołą, 

nauczycielami 

o Zebrania z rodzicami 

o Indywidualne spotkania rodziców z 

wychowawcą, nauczycielami 

o Systematyczne odnotowywanie w 

dzienniku klasowym kontaktu 

rodzica z wychowawcą i 

nauczycielami ( dni otwarte, 

kontakty bieżące). 

o Pedagogizacja rodziców:  

ankieta wśród rodziców dotycząca 

tematyki prelekcji; prelekcje wg 

potrzeb 

o Stwarzanie atmosfery zaufania, 

pomocy 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

 

Cały rok  

 

Obszar: 

Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów 

 

Działania Formy pracy Odpowiedzialni Termin 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa w czasie 

przerw, zajęć 

pozalekcyjnych, imprez 

organizowanych przez 

o Wzmocnienie dyżurów w czasie 

przerw i przed lekcjami 

o Konsekwencja w egzekwowaniu 

regulaminów: wycieczek, dyskotek, 

sali gimnastycznej, świetlicy 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

Cały rok  



szkołę o Odnotowanie pozytywnych i 

negatywnych zachowań uczniów 

o Włączanie Samorządu 

Uczniowskiego w życie szkoły – 

opracowanie pytań do ankiety 

dotyczącej bezpieczeństwa uczniów. 

Samorząd 

Uczniowski 

Zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa na lekcjach, 

promowanie zachowań fair 

play w sporcie, 

eliminowanie agresji 

i przemocy. 

o Egzekwowanie regulaminów 

pracowni szkolnych i sali 

gimnastycznej 

o Stosowanie właściwych form 

komunikowania uczniom ocen oraz 

uwag do ich pracy i zachowania 

o Rozmowy indywidualne, 

wychowawcze, perswazyjne i 

dyscyplinujące 

o Współpraca z policją 

o Ankietowanie i ewaluacja. 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

Rodzice  

Uczniowie 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwarzanie atmosfery 

przyjaznej uczniom przy 

jednoczesnym wysokim 

poziomie nauczania 

o Współpraca, przyjacielski dialog z 

uczniami 

o Stawianie wymagań zgodnych z 

podstawą programową 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

Cały rok 

 

Obszar: 

Uczulanie na poszanowanie drugiego człowieka, jego godności. Kształtowanie postaw 

poszanowania mienia swojego, kolegów i szkoły 

 

Działania Formy pracy Odpowiedzialni Termin 

Wyeliminowanie takich 

zjawisk jak: przezywanie, 

wyśmiewanie, obmawianie, 

wulgaryzmy, niewłaściwe 

zachowanie podczas apeli                

i uroczystości szkolnych, 

przeszkadzanie na lekcjach 

o Zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych 

o Uczulanie na stosowanie 

właściwych form zwracania się do 

kolegów oraz dorosłych 

o Reagowanie na wulgaryzmy: 

rozmowy z uczniami, 

powiadamianie rodziców 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

Cały rok 

 

Poszanowanie mienia o Kiermasz używanych 

podręczników 

o Bezpłatne podręczniki  

Bibliotekarz  

wychowawcy 

IX, VI  

 

Obszar: 

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 

 

Działania Formy pracy Odpowiedzialni Termin 

Pielęgnowanie więzi                      

z własnym narodem oraz 

jego historią 

o Obchody rocznic ważnych 

wydarzeń państwowych: Święto 

Niepodległości, Konstytucja 3 

Maja 

o Dbałość o miejsca pamięci 

narodowej 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

Cały rok 

 

 

 



Wskazanie godnych 

naśladowania wzorców 

osobowych 

o Patron szkoły Św. Jadwiga 

Królowa Polski – rocznica nadania 

imienia 

o Promowanie postaw obywatelskich 

o Idea wolontariatu jako realizacja 

potrzeb wspierania innych 

Dyrektor 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Cały rok 

 

 

 

Harmonogram realizacji działań profilaktycznych w roku szkolnym 

2016/2017 

 
 

TEMATYKA 

DZIAŁAŃ 

FORMY REALIZACJI ODBIORCY TERMIN 

REALIZACJI 

UWAGI 

Współpraca na linii 

rodzic – nauczyciel. 

Monitorowanie frekwencji 

rodziców na zebraniach 

szkolnych. 

Rady pedagogiczne, 

spotkania z rodzicami, 

konsultacje indywidualne. 

Przedstawienie wyników 

ankiet i wniosków z 

realizacji działań 

profilaktyki szkolnej w 

ubiegłym roku szkolnym. 

Włączanie rodziców do 

współdecydowania w 

sprawach szkoły, 

organizacji imprez 

szkolnych. 

Prezentacja osiągnięć 

uczniów. 

Pedagogizacja rodziców 

wynikająca z potrzeb 

środowiskowych (ankieta) 

 

Nauczyciele, 

rodzice 

 

Rodzice 

W ciągu całego 

roku 

 

 

Wrzesień 2016r. 

 

 

 

 

Wrzesień 2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza potrzeb 

środowiska rodziców 

w zakresie 

pedagogizacji. 

 

Ankiety, wywiady, 

rozmowy. 

Program profilaktyczny 

(teatr profilaktyczny) „ 

Klik” – bezpieczna 

cyberprzestrzeń. 

 

Rodzice Wrzesień 2016r. 

 

Styczeń 2017r. 

 

Współpraca 

z instytucjami 

w zakresie 

podejmowania 

przedsięwzięć 

wychowawczo – 

profilaktycznych 

(Policja, kuratorzy 

sądowi, GOPS, 

Pozyskiwanie materiałów 

szkoleniowych i środków 

na realizację profilaktyki 

w szkole. 

Zajęcia warsztatowe i 

prelekcje dla uczniów 

i rodziców. 

Wymiana informacji. 

Ministerialny Program  

Pedagog , 

wychowawcy, 

uczniowie,  

Rodzice 

Urząd Gminy, 

środowisko 

szkolne. 

W ciągu całego 

roku 

 

 

 

Wrzesień 2016r. 

 



GKPiRPA, CKiP, 

KO, Sanepid). 

 

„Bezpieczna +”– analiza 

założeń i planowanie 

działań. 

 

Likwidacja 

przejawów złego 

zachowania, 

nieprawidłowych 

relacji w grupie 

rówieśniczej, 

sygnałów 

o przejawach 

demoralizacji, 

reagowanie 

w sytuacjach 

kryzysowych . 

Zwiększenie 

świadomości 

uczniów w zakresie 

bezpiecznego 

poruszania się 

w cyberprzestrzeni. 

Gddw lub przedstawienia 

profilaktyczne, prelekcje, 

warsztaty, wyjazdy 

profilaktyczne. 

Rozmowy indywidualne 

i dyscyplinujące wg 

potrzeb. 

Współpraca z instytucjami 

wspierającymi działania 

szkoły. 

Realizacja zadań  

Ministerialnego  Program  

„Bezpieczna +” – 

w obszarach:  

  bezpieczne korzystanie 

z cyberprzestrzeni,  

  kształtowanie 

otwartości i budowanie 

pozytywnego klimatu 

szkoły,  

  poprawa 

bezpieczeństwa 

fizycznego w szkołach. 

Zadania dotyczyć będą: 

podniesienia poziomu 

kompetencji 

pracowników szkoły, 

uczniów i ich rodziców 

w zakresie bezpiecznego 

korzystania 

z cyberprzestrzeni oraz 

reagowania na 

zagrożenia, które w niej 

występują, np. 

opracowania i 

upowszechnienia 

rekomendacji w zakresie 

zabezpieczeń szkolnych 

sieci komputerowych, 

materiałów 

informacyjnych 

i dydaktycznych 

dotyczących 

bezpiecznego 

funkcjonowania 

w cyberprzestrzeni. 
 

Uczniowie 

 

 

 

 

Środowisko 

szkolne 

W ciągu całego 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizacja zajęć 

profilaktycznych 

w szkole.  

 

 

 

 

Zajęcia warsztatowe na 

gddw zawierające treści 

profilaktyczne 

z wykorzystaniem ulotek 

i materiałów edukacyjnych. 

Program profilaktyczny 

(teatr profilaktyczny) na 

temat szkodliwości używek 

– w miarę posiadanych 

środków. 

Program profilaktyczny 

(teatr profilaktyczny)  

„ Klik” – bezpieczna 

cyberprzestrzeń. 

Profilaktyka raka piersi 

i szyjki macicy. 

Akademia dojrzewania 

Lactacyd – higiena 

wieku adolescencji. 

Zdrowe śniadanie 

w szkole. 
 

 

Uczniowie W ciągu całego 

roku 

 

 

 

Listopad 2016 

 

 

 

 

Styczeń 2017r. 

 

 

 

 

 

W ciągu roku 

 

Odpowiedzialność 

karna nieletnich, 

uwzględnienie 

problematyki 

narkomanii 

i dopalaczy. 

Spotkanie 

z przedstawicielami Policji, 

inspektorem ds. nieletnich  

Współpraca z Rejonowym 

Sądem Rodzinnym i 

Nieletnich w Krakowie. 

Uczniowie 

 

Uczniowie 

Rodzice 

W uzgodnieniu  

z Policją 

 

Wzmocnienie 

bezpieczeństwa w 

szkole – szkoła bez 

zagrożeń. 

Doskonalenie umiejętności 

środowiska szkolnego w 

zakresie rozpoznawania 

sytuacji zagrożeń oraz 

postępowania 

w sytuacjach 

kryzysowych. 
Wykorzystanie 

monitoringu szkolnego. 

Przestrzeganie 

regulaminów szkolnych.  
Rozmowy profilaktyczne, 

dyscyplinujące i 

interwencyjne. 

Wdrażanie procedur 

w sytuacjach trudnych 

i kryzysowych. 

Środowisko 

szkolne 

W ciągu całego 

roku 

 

Szkolny Dzień 

Profilaktyki – 

Szkolny Dzień 

Sportu 

Promocja zdrowego stylu 

życia (odżywianie 

i aktywność fizyczna). 

 

Uczniowie VI 2017r.  

Monitorowanie 

i ewaluacja działań 

profilaktycznych. 

Konkurs plastyczny 

z zakresu profilaktyki. 

Prezentacja prac uczniów. 

Uczniowie 

Rodzice  

II półrocze   

 


