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3. Ewaluacja procesu realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. 
 
 
 

Matryca działań Szkolnego Programu Profilaktyki w okresie wrzesień 2016 – czerwiec 2017 
 

 
Działania skierowane do uczniów i  rodziców: 
 

  - uczniowie 
- rodzice 

 - nauczyciele 
 
Zakres tematyczny Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Działania   zrealizowane Uwagi 

1. Integracja      
w klasie i      
w szkole. 

 

wyjazdy integracyjno - edukacyjne Wychowawcy - realizacja wycieczek 
jednodniowych i 
kilkudniowych w ramach 
Zielonych szkół 

Integracja klas powoduje 
zacieśnienie więzi między 
uczniami co przekłada się    
na lepsze wyniki w nauce. 

organizacja Święta Szkoły- ślubowanie 
uczniów klas pierwszych – 14. X. 2016 
 

Wychowawcy, samorząd 
uczniowski 
 

- gry i zabawy integracyjne w 
dniu Święta Komisji Edukacji 
Narodowej 
 

Integracja uczniów, poprawa 
relacji nauczyciele - 
uczniowie 
 

„Kilińszczaki” 
 

Samorząd uczniowski - uczniowie przygotowali 
pamiątkowe humorystyczny 
dyplomy z okazji Dnia 
Nauczyciela 

- 
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2. Zjawisko 
uzależnienia i 
jego 
konsekwencje. 

lekcje edukacyjne w ramach godzin 
wychowawczych i przedmiotowych 

-  

Wychowawcy, pedagog 
szkolny, nauczyciele 
przedmiotowi 
 
 

- konsekwencje uzależnienia od 
alkoholu, leków, środków 
psychoaktywnych (chemia)  -
klasy I 
- syndrom DDA, zjawisko 
współuzależnienia w rodzinie – 
klasa 3 tor 

 

„Światowy Dzień Rzucania palenia”-  
17 listopada 2016 

Samorząd szkolny - Konkurs „Rzuć palenie razem 
z nami”, 
- kontrola zawartości tlenku 
węgla w płucach, 
- happening antynikotynowy 
- rozdawnictwo jabłek i ulotek 
- oplakatowanie szkoły 

- 

„Rodzina a alkohol” 
- [alkohol a rodzina dysfunkcyjna, syndrom 

DDA, przemoc w rodzinie alkoholowej, 
wsparcie dla ofiar i sprawców przemocy, 
sposoby postępowania z osobą uzależnioną, 
współuzależnienie członków rodziny 

Wychowawcy, pedagog Na bieżąco podczas wybranych 
lekcji 

- 

podejmowanie interwencji kryzysowych 
według stosownych procedur, 

Wychowawcy, pedagog, 
instytucje wspierające 
 

- na bieżąco - 
 

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy pt.: 
„ARS- czyli jak dbać o miłość” w zakresie 
profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej 
i antynarkotykowej 

pedagog -klasy 1a, 1tor - 

Film edukacyjny dotyczący dopalaczy „Nie 
warto ryzykować” 

m.st. Warszawa - podczas godzin 
wychowawczych 

- 
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Program „Młodzi poznają i zmieniają 
Warszawę”: 
– warsztaty dla uczniów z zakresu 

szkodliwości środków zmieniających 
świadomość  

– warsztaty dotyczące zagrożeń 
cyberprzestrzeni 

– poradnictwo indywidualne i rodzinne 
– wykłady edukacyjne dla rodziców 
 

Fundacja MARATON na 
zlecenie Biura Edukacji m.st. 
Warszawa 

- klasy I 
 
 
 
 
klasy I-II 
 
- porady w siedzibie fundacji po 
telefonicznym uzgodnieniu 
terminu wizyty 
 

- 

Kampania antyalkoholowa „Alkohol Niszczy” 
oraz „Wakacje bez alkoholu – wypoczynek bez 
ryzyka” 

Wydział Spraw Społecznych i 
Zdrowia urzędu dzielnicy 
Warszawa Żoliborz 

Dystrybucja ulotek 
tematycznych wśród uczniów i 
rodziców 

- 

3. Umiejętności 
życiowe i 
prospołeczne 
doskonalące 
postawę 
copingową – 
radzenia sobie    
w trudnych 
sytuacjach. 

- lekcje edukacyjne w ramach godzin 
wychowawczych: 
- stres i jego konsekwencje 
- profilaktyka AIDS 
- cyberprzestrzeń i jej zagrożenia 
- czy jesteśmy tolerancyjni? 
 

Wychowawcy, pedagog 
 
 

- na bieżąco zgodnie z 
potrzebami 
 
 

- 

doskonalenie kreatywności i aktywnej postawy 
na rynku pracy, 
 
 

Pałac Kultury i Nauki, 
Politechnika Warszawska 

- zapoznanie z ofertą 
szkolnictwa wyższego w 
ramach Salonu Maturzystów 
PERSPEKTYWY 

- 
 

warsztaty „Odpowiedzialność prawna 
nieletnich” 
 

Policja - klasy pierwsze - 

zajęcia z zakresu bezpiecznej ewakuacji 
podczas zagrożenia pożarowego 

- nauczyciel EDB - cała społeczność szkolna - 
 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 
młodzieży: 
- organizacja Kiermaszu Młodzieżowego 

Biura Pracy na terenie szkoły 
 

 
 
OHP 
 
 

 
 
Wszyscy uczniowie 
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4. Umiejętności 
związane             
z ochroną 
zdrowia 

profilaktyka chorób przenoszonych drogą 
płciową, 
 

Nauczyciele biologii i 
WDŻWR 
 

- odbywają się  na bieżąco 
 

- 
- 

projekt edukacyjny w ramach profilaktyki 
nowotworowej dla dziewcząt 
- „Zdrowe piersi są OK!” 
- „Rak jądra” 
- „Higiena skóry. Tatuaże, piercing, 
skaryfikacja” 
- „Dopalacze – wpływ na organizm człowieka” 

Nauczyciel biologii, 
pielęgniarka szkolna 
Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 

- w ramach zajęć biologii i 
przyrody 

- 

kształtowanie zdrowego żywienia – 
wzbudzanie odpowiedzialności za własne 
zdrowie –organizacja Dni Zdrowego Żywienia 
pod hasłem „Jedzmy zdrowo” 

Nauczyciel chemii - projekt skierowany do uczniów 
klas pierwszych 

 

profilaktyka nadwagi, otyłości i niedowagi: 
- warsztaty dotyczące wpływu diety na 

efektywność uczenia się dla uczniów 
- powołanie 12 osobowej grupy uczniów z 

nadwagą i niedowagą – indywidualne 
konsultacje dietetyczne, zajęcia sportowe 

- wykład edukacyjny dla rodziców 

Fundacja MARATON na 
zlecenie Biura Edukacji m.st. 
Warszawa 

- uczniowie klas I i II oraz ich 
rodzice 

 

profilaktyka wad postawy – projekty uczniów 
prezentujące plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie 
oraz skoliozę 

Nauczyciele wychowania 
fizycznego 

- uczniowie klas II podczas 
lekcji wychowania fizycznego 
 

- 

„Krew największym darem” 
 

Nauczyciel biologii i 
wychowania fizycznego 

Akcja honorowego 
krwiodawstwa wśród 
pełnoletnich uczniów 

- w akcji wzięło udział 4 
uczniów 

promocja zdrowego stylu życia i zdrowego 
odżywiania: 
 

- konkurs wiedzy „AIDS- jak go uniknąć?” 
konkurs wiedzy – „Nie pal!” 
profilaktyka chorób odkleszczowych 

Nauczyciel biologii we 
współpracy z PSSE 

- wszyscy uczniowie  
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5. Podnoszenie 
poziomu 
motywacji     
do osiągnięć 
szkolnych 

wycieczki edukacyjne 
 
 

- wychowawcy 
poszczególnych klas, 
nauczyciele przedmiotowi 
 
 

- wycieczki edukacyjne z 
zakresu wielu przedmiotów: 
plastyczne, językowe, 
historyczne, sportowe, filmowe, 
przyrodnicze, chemiczne i inne 
 
 

Wycieczka do Filtrów 
Warszawskich i 
Oczyszczalni Ścieków 
Czajka, Muzeum Farmacji 
dla zainteresowanych 
uczniów 
 

- podejmowanie działań o charakterze 
interwencji kryzysowej, informacyjnej i 
edukacyjnej według potrzeb i zaleceń  
programu 

- nagradzanie uczniów za rzeczywiste 
osiągnięcia i umiejętności. 

- elementy motywacji w systemie oceniania 
 

Wychowawcy, pedagog 
szkolny, nauczyciele 
przedmiotowi 
 
Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotowi 
 

na bieżąco 
nagrody wręczane        na 
zakończenie poszczególnych 
semestrów, stypendia Prezesa 
Rady Ministrów, stypendia 
naukowe, 
- konkurs indywidualny na 

najlepszą frekwencję 

 
- 
 
 
 

 

warsztaty plastyczne  w galerii Abrakus, SCEK 
wycieczki do Muzeum Narodowego, Zachęty, 
na wystawę prac malarskich ASP, warsztaty 
plastyczne w plenerze 
udział w Akademii Filmowej w kinie Muranów 

- nauczyciele plastyki, 
przedmiotowi 
 

- uczniowie wszystkich klas  
 
 
 

 

- 
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konkursy przedmiotowe, czytelnicze i 
sportowe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele przedmiotowi 
 
 
 
 
 
 

konkursy przedmiotowe: 
§ Warszawski konkurs „Obycie 

umila życie” 
§ Olimpiada Ekologiczna 
§ Przyrodnik na 6 – dla klas 

drugich i trzecich 
§ Konkurs fotograficzny- 

przyroda w obiektywie 
§ Konkurs wiedzy „Źródło 
życia i zdrowia – woda” 

§ konkurs wiedzy „AIDS- jak 
go uniknąć?” 

§ konkurs wiedzy – „Nie pal!” 
konkursy sportowe: 
§ mistrzostwa dzielnicy 
Żoliborz w piłce koszykowej, 
siatkowej, ręcznej, nożnej, 
tenisie stołowym, biegach 
przełajowych,  

§ zawody strzeleckie „Snajper 
2016” 

konkursy plastyczne 
inne: 
- indywidualne wystawy prac 

uczniów w Galerii Szkolnej 

 
 
-  

 
 
 
 
 

 

- prezentacja pucharów i dyplomów -witryna   
w holu szkoły. 

- prezentacja prac plastycznych uczniów w 
holach szkoły i galerii „13” 

Nauczyciele wychowania 
fizycznego, plastyki 

- na bieżąco - 

- monitorowanie absencji uczniów. 
- spotkania nauczycieli z rodzicami: zebrania, 
- wspólne spotkania nauczycieli, rodziców i 

uczniów w celu omówienia zaistniałych 
problemów, 

Wychowawcy klas - na bieżąco - 
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6. Alternatywne 
sposoby 
spędzania 
czasu wolnego. 

 

- zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami i 
zainteresowaniami uczniów. 

 
- udział w dzielnicowych i ogólno 

warszawskich rozgrywkach sportowych. 

Nauczyciele wybranych 
przedmiotów 
 
Nauczyciele wychowania 
fizycznego 

- koła zainteresowań w ramach 
godzin z Karty Nauczyciela 

- zajęcia wyrównawcze z wielu 
przedmiotów  

 
 
 

- zagospodarowanie czasu wolnego w 
obszarze artystycznym 

 
 

Nauczyciele plastyki - zajęcia ceramiczne 
- zajęcia z rzeźby 
- zajęcia z malowania na 
jedwabiu 
 

- 
 

Działania o charakterze wolontarystycznym: 
1. „Szlachetna paczka”  
 

Elżbieta Jarzombkowska - współpraca ze 
Stowarzyszeniem Wiosna 

 

 
- 

2. Zbiórka żywności z centrach handlowych Elżbieta Jarzombkowska - współpraca z Bankiem 
Żywności SOS 
 

- 

4. Całoroczna akcja zbiórki elektrośmieci w 
konkursie ekologicznym „LOP – kontra 
elektrośmieci” 

Elżbieta Jarzombkowska - współpraca z Ligą Ochrony 
Przyrody 

 

5. „Akcja krwiodawstwa” 
 
 

Samorząd szkolny - uczniowie klas drugich i 
trzecich 

- 

6. Sprzątanie świata Elżbieta Jarzombkowska - wszyscy chętni uczniowie - 

8. Miesiąc dobroci dla zwierząt Nauczyciel biologii, 
samorząd uczniowski 

- zbiórka karmy, kocyków, 
zabawek dla zwierząt ze 
schroniska 

- 

11. Współpraca z OPS Żoliborz: 
- pomoc w organizacji Żoliborskiego Pikniku 
Młodzieży Niepełnosprawnej 

działalność wolontariuszy na rzecz seniorów – 
udział w imprezach im poświęconych 

- Ośrodek Pomocy Społecznej 
dzielnicy Żoliborz 
 

- chętni uczniowie - 
 

7. Kształtowanie 
postawy 
patriotycznej 

- Apel z okazji Święta Niepodległości 
- Wystawa z okazji święta 3 maja 
 

Agnieszka Meksuła 
oraz wybrani nauczyciele 
 

- lekcje edukacyjne  w ramach 
historii i WOS 
 

-  
 
 


