
Zespół Szkół w Turośni Kościelnej 

Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki 

 

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2016/2017 

 

Obszar: Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. 

 

Zadania Osoby odpowiedzialne Termin 

realizacji 

Ustalenie dyżurów nauczycielskich. Wyznaczony n-l przez 

dyrekcję 

wrzesień 

Wdrażanie zasady zebrań klasy przed wyjazdem 

Przed każdym wyjściem czy wyjazdem poza teren 

szkoły uczniowie zbierają się w salach, sprawdzana 

jest obecność i wówczas cała klasa pod nadzorem 

wychowawcy lub danego nauczyciela opuszcza szkołę. 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok 

szkolny 

Obserwowanie zachowań uczniów, pełnienie dyżurów 

podczas przerw przez nauczycieli i personel obsługi 

szkoły 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

szkolny 

Przeprowadzanie wywiadów, rozmów kierowanych z 

uczniami skonfliktowanymi, potrzebującymi pomocy. 

Pedagog, wychowawcy Wg. 

potrzeb 

Przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących 

relacji uczniów w szkole, dotyczącej stanu poczucia 

bezpieczeństwa w szkole 

Pedagog  X, XII, III, 

V 

Organizowanie systematycznych spotkań z rodzicami 

uczniów trudnościami z zachowaniem. 

Pedagog, wychowawcy Wg. 

potrzeb 

Zwracanie uwagi na poprawność wypowiadania się i 

konieczność unikania wulgaryzmów oraz sloganów. 

Wszyscy nauczyciele Wg. 

potrzeb 

Wypracowanie z uczniami postawy ograniczania 

korzystania z telefonów komórkowych i Internetu: 

przypomnienie zasad korzystania z telefonów 

komórkowych w szkole 

wychowawcy wrzesień 

Organizacja warsztatów z funkcjonariuszem Policji nt 

konsekwencji prawnych stosowania różnych form 

przemocy. 

pedagog III 

Organizacja Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy Pedagog, opiekun 

samorządu 

X 

Przeprowadzenie zajęć w ramach Ogólnopolskiego 

Programu Społecznego np, „Stop Cyberprzemocy”. 

pedagog XI, I, II, 

IV 

Przeprowadzenie zajęć w ramach ogólnopolskiej 

Społecznej Kampanii Edukacyjnej "Uwaga! 

Fonoholizm". 

pedagog XI, I, II, 

IV 

Przeprowadzenie godzin wychowawczych 

kształcących umiejętność komunikowania się i 

rozwiązywania konfliktów. 

Wychowawcy/realizator 

z zewnątrz 

Wg. planu 

godzin 

wychow. 

Przedmiot - wiedza o społeczeństwie: uczeń 

rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka 

ich rozwiązań, wyjaśnia na przykładach, jak można 

zachować dystans wobec nieaprobowanych przez 

Nauczyciel WoS Wg. 

rozkładu 

materiału 



siebie zachowań grupy lub jak im się przeciwstawić, 

wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych 

norm współżycia między ludźmi, w tym wzajemności, 

odpowiedzialności i zaufania, uczeń rozpoznaje 

prawne aspekty codziennych problemów życiowych i 

szuka ich rozwiązania. Przedmiot wiedza o 

społeczeństwie uczy formułowania własnych 

poglądów i wyrażania ich na różnych forach (w klasie, 

szkole, w innych gremiach, w tym także w Internecie) 

oraz wysłuchiwania, rozumienia i uwzględniania opinii 

odmiennych niż własne. Rozwija szacunek do innych 

ludzi, grup społecznych, kultur i narodów. 

Przygotowuje do samodzielnego i niezależnego 

myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących w 

lokalnej społeczności, w kraju i na świecie; 

Przedmiot - wychowanie do życia w rodzinie: 

uczenie okazywania szacunku innym ludziom, 

docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy 

szacunku wobec siebie; wnoszenie pozytywnego 

wkładu w życie swojej rodziny; relacje 

międzyosobowe i ich znaczenie, przyjaźń, zakochanie, 

miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość 

dojrzała, zachowania asertywne, planowanie rodziny, 

pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, 

uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i 

najbliższego otoczenia; 

Nauczyciel Wdż Wg. 

rozkładu 

materiału 

Przedmiot- historia: uczeń analizuje na wybranych 

przykładach obrazy miłości, omawianie zagadnień 

dotyczących  roli kobiety i mężczyzny oraz modelu 

rodziny, analizy zmiany modelu rodziny w XX wieku; 

Nauczyciel historii Wg. 

rozkładu 

materiału 

Przedmiot - edukacja dla bezpieczeństwa: 

zapoznanie ucznia z zasadami postępowania w 

przypadku wystąpienia zagrożenia życia, udzielania 

pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych 

sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu (awaria, 

katastrofa komunikacyjna, budowlana, pobyt w domu, 

szkole, miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej). 

Nauczyciel EdB Wg. 

rozkładu 

materiału 

Przedmiot – informatyka: bezpieczne posługiwanie 

się komputerem i jego oprogramowaniem oraz 

świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z 

korzystaniem z komputera i Internetu. 

 

Nauczyciel informatyki Wg. 

rozkładu 

materiału 

Doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu 

przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w 

tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, 

podejmowania interwencji profilaktycznych, 

reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Chętni nauczyciele Wg 

terminów 

instytucji 

szkolących 

nauczycieli 

min. 

MONAR, 

ETAP, 



CEN, 

MODM 

Opracowanie realizacji z zadania. w/w nauczyciele Koniec 

czerwca 

2017 

 

Obszar: Profilaktyka uzależnień, w tym uzależnienia od gier komputerowych, Internetu. 

Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

uzdolnienia uczniów. 

Nauczyciele 

prowadzący koła 

zainteresowań 

Cały rok 

szkolny 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych wspomagających 

naukę. 

Nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

wspomagające 

Cały rok 

szkolny 

Przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących 

zagrożeń związanych z uzależnieniami. 

pedagog XII 

Przedmiot- wiedza o społeczeństwie: przygotowanie 

ucznia do rozpoznawania problemów najbliższego 

otoczenia i szukania ich rozwiązań. Powinien on też umieć 

wyjaśnić na przykładach znaczenie podstawowych norm 

współżycia między ludźmi, w tym wzajemności, 

odpowiedzialności i zaufania. 

Nauczyciel WoS Wg. 

rozkładu 

materiału 

Przedmiot – biologia: zwracanie uwagi na negatywny 

wpływ na zdrowie człowieka substancji psychoaktywnych 

(tytoń, alkohol, narkotyki i środki dopingujące) oraz 

nadużywania kofeiny i niektórych leków. 

Nauczyciel biologii Wg. 

rozkładu 

materiału 

Przedmiot -wychowanie fizyczne: kształtowanie 

umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i 

bezpieczeństwu. Uczeń zatem powinien umieć wymienić 

czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na 

zdrowie i samopoczucie, zachowania sprzyjające i 

zagrażające zdrowiu, omówić sposoby redukowania 

nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób 

konstruktywny oraz wskazać szkody zdrowotne i 

społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem 

alkoholu i używaniem innych substancji 

psychoaktywnych. 

Nauczyciele wf Wg. 

rozkładu 

materiału 

Przedmiot - wychowanie do życia w rodzinie: 

podkreślanie roli autorytetów w życiu człowieka, co ma 

szczególne znaczenie w procesie hierarchizacji wartości 

oraz kształtowania postaw społecznych młodego 

pokolenia. 

Nauczyciel Wdż Wg. 

rozkładu 

materiału 

Przeprowadzenie godzin wychowawczych rozwijających 

postawę asertywną wobec zagrożeń, radzenie sobie z 

uzależnieniami. 

wychowawcy Wg. planu 

godzin 

wychow. 

Przeprowadzenie godzin wychowawczych mających na 

celu kształtowanie prawidłowych postaw oraz ćwiczenie 

umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji, 

zagrożenia. 

wychowawcy Wg. planu 

godzin 

wychow 



Organizacja zajęć profilaktycznych „Nadużywanie 

komputera i Internetu” 

pedagog II semestr 

Organizacja zajęć profilaktycznych dotyczących problemu 

uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz 

uzależnień behawioralnych 

Pedagog/ 

wychowawcy 

Wg. Planu 

godzin 

wychow. 

Opracowanie realizacji z zadania. w/w nauczyciele Koniec 

czerwca 

2017 

 

 

Obszar: Kreowanie zdrowego i przyjaznego środowiska szkoły. 

 

Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Pomoc uczniom klas I gimnazjum w adaptacji do 

nowego środowiska: zajęcia integracyjne z 

wychowawcą. 

Wychowawcy/pedagog I semestr 

Obserwowanie zachowań uczniów, 

przeprowadzanie wywiadów, rozmów 

kierowanych z uczniami i ich rodzicami. 

Pedagog, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod 

hasłem Sukces” 

Pedagog/ opiekun 

samorządu 

Marzec/kwiecień 

Organizowanie imprez, wyjazdów klasowych i 

szkolnych. 

Wychowawcy  Wg. kalendarza 

imprez 

szkolnych 

Uczenie współdziałania z innymi poprzez 

stosowanie w czasie zajęć pracy w grupach. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Upowszechnianie idei akceptacji różnorodności 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, odmiennych kulturowo. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Monitorowanie sytuacji uczniów związanej z 

wyjazdem rodziców za granicę w celach 

zarobkowych oraz udzielanie im wsparcia. 

Pedagog, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

Udostępnianie rodzicom i opiekunom materiałów 

informacyjnych i edukacyjnych na tematy 

związane z kryzysami rozwojowymi i życiowymi 

dzieci młodzieży. 

Pedagog, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

Opracowanie realizacji z zadania. w/w nauczyciele Koniec czerwca 

2017 

 

 

Obszar: Promowanie zdrowego stylu życia. 

 

Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych  Nauczyciele w-f Cały rok 

szkolny 

Przedmiot - biologia - dostarczanie przykładów 

pozytywnego i negatywnego działania stresu, sposoby 

Nauczyciel 

biologii 

Wg. 

rozkładu 



radzenia sobie ze stresem; wpływu hałasu na zdrowie, 

stany zdrowia i choroby: zdrowie, jako stan równowagi 

środowiska wewnętrznego organizmu, zdrowie 

fizyczne, psychiczne i społeczne; choroba jako 

zaburzenie tego stanu; negatywny wpływ na zdrowie 

człowieka niektórych substancji psychoaktywnych 

(tytoń, alkohol, narkotyki i środki dopingujące) oraz 

nadużywania kofeiny i niektórych leków; najważniejsze 

choroby; związek pomiędzy prawidłowym 

wysypianiem się a funkcjonowaniem organizmu, w 

szczególności wpływ na procesy uczenia się i 

zapamiętywania oraz odporność organizmu; informacja 

genetyczna; 

materiału 

Przedmiot - chemia – przekazanie wiadomości o 

leczniczych i toksycznych właściwościach substancji 

chemicznych aspiryny, nikotyny, alkoholu etylowego; 

przyczyny psucia się żywności i sposoby zapobiegania 

temu procesowi, znaczenie i konsekwencje stosowania 

dodatków do żywności, w tym konserwantów; wpływ 

chemicznych zanieczyszczeń; 

Nauczyciel 

chemii 

Wg. 

rozkładu 

materiału 

Przedmiot - wychowanie do życia w rodzinie - budowa 

prawidłowych relacji międzyludzkich, przyczyny i 

sposoby rozwiązywania konfliktów, problemy i 

trudności okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z 

nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających 

porady lekarza lub innych specjalistów, różnice w 

rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; 

postawy i wzajemne oczekiwania; umiejętność obrony 

własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz 

szacunek do ciała innej osoby; zagrożenia wieku 

dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, 

pornografia, prostytucja nieletnich, korzystanie ze 

środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający 

obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem; 

umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla 

dzieci i młodzieży; normy zachowań seksualnych, 

przemoc i przestępstwa seksualne; możliwości 

zapobiegania, sposoby obrony; zagrożenia życia 

społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, 

pornografia; informacja o ośrodkach pomocy 

psychologicznej, medycznej i prawnej; 

Nauczyciel 

Wdż 

Wg. 

rozkładu 

materiału 

Przedmiot - wychowanie fizyczne – przedstawienie 

czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na 

zdrowie i samopoczucie oraz czynników na które 

człowiek może mieć wpływ; zachowania sprzyjające i 

zagrażające zdrowiu, wyjaśnianie, na czym polega i od 

czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla 

zdrowia, konstruktywne sposoby radzenia sobie z 

negatywnymi emocjami, sposoby redukowania stresu i 

radzenia sobie z nim, omawianie znaczenia dla zdrowia 

Nauczyciele wf Wg. 

rozkładu 

materiału 



dobrych relacji z innymi ludźmi, dawanie i 

otrzymywanie różnego rodzaju wsparcia, zachowanie 

asertywne, szkody zdrowotne i społeczne związane z 

paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem 

innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnianie 

dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz 

namowom do używania substancji psychoaktywnych i 

innych zachowań ryzykownych; zdrowie jako wartość 

dla człowieka i zasób dla społeczeństwa, 

odpowiedzialność za własne zdrowie; konstruktywne, 

optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i 

przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne, 

praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, 

poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania 

decyzji, radzenie sobie z krytyką; samobadanie i 

samokontrola zdrowia, poddawanie się badaniom 

profilaktycznym w okresie całego życia; przyczyny i 

skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych 

psychicznie i dyskryminowanie (np. żyjących z 

HIV/AIDS), podstawowe prawa pacjenta i aktywność, 

tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

Przeprowadzenie zajęć ramach Ogólnopolskiego 

Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt 

„Akademia Dojrzewania”. 

Pedagog  VI 

Opracowanie realizacji z zadania. w/w 

nauczyciele 

Koniec 

czerwca 

2017 

 

* Informować rodziców na wywiadówkach o podjętych przez szkołę działaniach 

wychowawczych i profilaktycznych. 

 

 

 

Opracowanie: B. Bołdak 


