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PREAMBUŁA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
Podstawą prawną stworzenia Szkolnego Programu Profilaktyki jest: 

1. Konwencja o prawach dziecka

Art. 33. (aneks): „Państwa – Strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym 
ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w dziedzinie oświaty, w celu zapewnienia 
ochrony dzieci przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, 
zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych oraz w celu zapobiegania
wykorzystywaniu dzieci do nielegalnej produkcji tego typu substancji i handlu nimi.” 
2. Konstytucja Rzeczpospolitej. Art. 72.
3. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304.
4. Kodeks postępowania cywilnego, Art. 572 (Dział II, rozdział 2).
5. Ustawy i rozporządzenia:

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 19991 r. z późniejszymi zmianami (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.). 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 
1982 r. – nowelizacja z dnia 28 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 719). 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485). 
 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity:

Dz.U. Nr 11 z 2002 r., poz. 109 ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542; Dz.U. z 2003 r. Nr 
137, poz. 1304; Dz.U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2217). 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 
dnia 9 listopada 1995 r. (- tekst jednolity Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi 
zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 
229, poz. 2274). 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; 
z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 113, poz. 731 z 1997 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 
r.). 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 
1493). 

 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej z dnia 8 października 2010 roku

 Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1396)
 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 10 czerwca 2010 roku
 Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 962)
 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 20 marca 2009 roku
 (Dz.U. z 2009 r. Nr 63, poz. 520)
 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r., w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 51, poz. 458; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  sposobu  nauczania  szkolnego  oraz  zakresu  treści  dotyczących
wiedzy  o  życiu  seksualnym  człowieka,  o  zasadach  świadomego  
i  odpowiedzialnego  rodzicielstwa,  o  wartości  rodziny,  życia  w  fazie  prenatalnej  oraz
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego.(Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1037)

 Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003
r. Nr 5, poz. 46). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 11, poz. 114). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. Nr
26. z 2003 r., poz. 226). 

3



 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, 
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletniego w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (Dz.U. Nr 178 z 2004 r., poz. 
1833). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 
integracyjnych (Dz.U. Nr 19 z 2005 r., poz. 167). 

6. Programy narodowe i krajowe:
 Narodowy Program Zdrowia (2006 - 2015) 
 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2006 - 2010) 
 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (2006 - 2010) 
 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV (2004 - 2006) 
 Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród 

Dzieci i Młodzieży (2003 - 2008) 
 Narodowy Plan Działań na rzecz Dzieci (2004 – 2012) 
 Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej (2004 – 2006) 

WYCHOWAWCZY KONTEKST PROFILAKTYKI

„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ”
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Wychowanie
   

- jest to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 
dojrzałości w czterech obszarach:

fizycznym
psychicznym
społecznym
duchowym

Profilaktyka

- jest to proces wspomagania człowieka, w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi
prawidłowemu rozwojowi i  zdrowemu  życiu,  a  także  ograniczanie  
i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia.

Wyjściowe uwarunkowania formalne do szkolnego programu profilaktyki

1. Szkolny  program  wychowawczy –  istotny  dla  określenia  celu  

i zadań szkolnego programu profilaktyki.

2. Szkolny program nauczania – istotny dla określenia  struktury i zawartości treściowej szkolnego

programu profilaktyki.

3. Szkolny  program  oceniania –  istotny  dla  określenia  planowanych  metod  i  form realizacji

szkolnego programu profilaktyki.  

Cele szkolnego programu profilaktyki

Opierając  się  na  założeniach  teoretycznych  przyjętych  w próbie  zrozumienia  problemu,  a
także  wykorzystując  zalecenia  wynikające  z  analizy  danych  zgromadzonych  w  procesie
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diagnostycznym  uwzględniając  zaobserwowane  w  grupie  wysokiego  ryzyka  przejawy
dysfunkcjonalności,  należy  określić  cel  programu,  do  którego  będzie  on  zmierzał,  ku  poprawie
zastałego stanu rzeczy.

Wobec powyższego, w rozumieniu podejścia  systemowego przyjęto zasadę ,,wspólnoty interesów
środowiska   lokalnego”.  Jako  priorytet  wzajemnych  relacji  pomiędzy;  poszczególnymi  grupami
odniesienia  tj.  rodzice  /  dziecko  /  szkoła  przyjęto  poprawę  wzajemnej  komunikacji,  gdzie  celem
nadrzędnym będzie:

1. Przeciwdziałanie  zachowaniom  ryzykownym,  problemowym  i  dysfunkcyjnym  oraz
kompetentne  reagowanie  w  przypadku  pojawienia  się  ich  na  terenie  szkoły  i  w
środowisku ucznia. 

2. Promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia.

4. Doskonalenie  umiejętności   życiowych  i  prospołecznych  uczniów  oraz  samokontroli
i samoobserwacji.

5. Poprawa relacji uczeń – nauczyciel.
6. Aktywizacja rodziców w kierunku zmiany sposobu funkcjonowania szkoły.
7. Podniesienie poziomu motywacji do poprawy osiągnięć szkolnych.

Natomiast celami szczegółowymi jest:

1. Uświadomienie niekorzystnego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
2. Ograniczenie liczby uczniów palących papierosy.
3. Pogłębienie  więzi  uczniów  i  ich  rodziców  ze  szkołą  jako  niezbędny  warunek  poprawy

wyników w nauce.
4. Poprawa wyników w nauce.
5. Poprawa frekwencji w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych
6. Podniesienie poziomu motywacji uczniów do osiągnięć szkolnych.
7. Uświadomienie roli aspiracji w rozwoju motywacji. 
8. Uświadomienie wpływu  poczucia sprawczości  uczniów (wpływu na własne życie)  na ich

zaangażowanie i rozwój motywacji wewnętrznej.
9. Uświadomienie  rodzicom  wpływu  ich  postawy  na  zaangażowanie  i  rozwój  motywacji

zewnętrznej uczniów.
10. Uświadomienie  nauczycielom  pozytywnej  roli  właściwego  wzmocnienia  ucznia  oraz

destrukcyjnego wpływu zjawiska etykietowania i celowego doboru.
11. Kształtowanie postawy proekologicznej.
12. Kształtowanie empatii i wrażliwości na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka.
13. Kształtowanie  właściwych  nawyków  prozdrowotnych  w  zakresie  odżywiania,  rozwoju

fizycznego, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i wadom postawy.
14. Rozwój postawy patriotycznej.

Zadania szkolnego programu profilaktyki
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Wszystkie  wyżej  wymienione  cele  mogą  zostać  osiągnięte  w  wyniku  szeregu  podjętych  działań.
Działania  te  zostaną  sformułowane  jako  zadania,  czyli  sposoby  zmierzające  do  realizacji
wyznaczonych celów. Wobec powyższego do kluczowych zadań programu zaliczamy:

I. Wzmacnianie czynników chroniących w procesie wychowawczym:

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczniów w zakresie niekorzystnego wpływu na organizm
nikotyny, alkoholu i środków zmieniających świadomość.

2. Organizacja  dodatkowych  zajęć  pozalekcyjnych  –  konstruktywne  zagospodarowanie
czasu,  możliwość  rozwijania  zainteresowań  ,  uzupełnienia  braków  w  wiedzy  oraz
przygotowanie do egzaminów maturalnych.

3. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie: 
 asertywności- odmawiania, nieulegania presji grupy i psychomanipulacji [sekty],
 radzenia sobie ze stresem,
 radzenia sobie z lękiem,
 gospodarowania czasem,
 spędzania czasu wolnego,
 dokonywania samooceny/samokrytyki- określania swoich słabych i mocnych stron,
 wyznaczania sobie realnych celów i stosowania właściwej taktyki ich realizowania,
4. Podniesienie poczucia własnej wartości.
5. Podniesienie poczucia sprawczości uczniów (wpływu na własne życie).
6. Podniesienie  poziomu  aspiracji  oraz  ich  urealnienie  wśród uczniów zaliczanych  do  grupy

wysokiego ryzyka.
7. Doskonalenie postawy stratyfikacyjnej rodziców uczniów będących w grupie ryzyka.
8. Zacieśnienie więzi rodziców ze szkołą poprzez organizację wspólnych wycieczek i działań 

prozdrowotnych.
9. Doskonalenie wzmacniającej postawy nauczyciela wobec ucznia. 
10. Zapoznanie z możliwościami dalszego kształcenia się uczniów.
11.  Zapoznanie z różnymi metodami  aktywnego poruszania się na rynku pracy.

II. Eliminowanie  czynników  ryzyka  utrudniających  realizację  procesu  dydaktyczno  -
wychowawczego:

1. Podejmowanie interwencji kryzysowych w chwili zaistnienia zdarzenia- przemoc, stosowanie
używek, niepowodzenia szkolne, ubóstwo, zaniedbania rodzicielskie.

2. Ograniczenie dostępu uczniów do różnego rodzaju używek.
3. Ograniczenie liczby uczniów będących w nałogu nikotynizmu.
4. Ograniczenie absencji uczniów.
5. Ograniczenie  negatywnego  wpływu  stresu  poprzez  warsztaty  doskonalące  umiejętność

radzenia sobie w sytuacji stresowej.
6. Poprawa  relacji   uczeń  –  nauczyciel  poprzez  doskonalenie  umiejętności  komunikacji

interpersonalnej.
7. Pogłębienie więzi między uczniami dzięki zajęciom integracyjnym.
8. Rozpoznanie problemów rozwojowych uczniów.

EWALUACJA  SZKOLNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKI
[czerwiec 2014]
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Zgodnie z wymogami i postanowieniami zawartymi w Szkolnym Programie Profilaktyki [SPP]

poniżej  zaprezentowano  poszczególne  elementy  ewaluacji,  która  dzięki  zawartym  wnioskom

umożliwi korektę jej nieefektywnych elementów oraz uzupełnienie w niezbędne treści adekwatne

do potrzeb i oczekiwań uczniów klas pierwszych i ich rodziców.

Wobec powyższego ewaluacja przeprowadzona została na dwóch  poziomach.

 Po pierwsze jest to analiza ankiet wypełnianych przez uczniów klas pierwszych 

 Po drugie ewaluacja procesu realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki w oparciu o analizę

matrycy proponowanych działań oraz podjęciu stosownych kroków  w celu uzupełnienia

ewentualnie występujących braków.

1. Uzupełnienie Szkolnego Programu Profilaktyki o diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów
klas pierwszych.
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Analiza ankiety uczniów klas pierwszych

1. Czy masz przyjaciela?

TAK  100 % NIE -

2. Jeśli odpowiedziałaś/łeś „TAK”, to zaznacz kto nim jest?
 kolega / koleżanka spoza szkoły ..................... 68 %
 kolega / koleżanka z klasy .................................. 56 %
 ktoś inny [kto?]    - chłopak, ktoś z Internetu 12 %
 ktoś z rodziny ............................................ 6 %
 kolega / koleżanka z Twojej szkoły ..................... 6  %

3. Czy czujesz się czasami bezradna/y, samotna/y?

TAK 63 % NIE 25 % brak odp. – 12 %

4. Jeśli odpowiedziałeś „TAK”, to napisz, z czego może to wynikać Twoim zdaniem?
- problemy rodzinne 36%

dodatkowo odpowiedzi pojedyncze:
- kłótnie z przyjaciółką
- trudności w szkole
- gdy nie umiem sobie z czymś poradzić
- gdy jestem chora
- niska samoocena
- inni mnie nie rozumieją i nie mają dla mnie czasu

5. Jeśli czujesz się czasami samotna/y i bezradna/y, to zaznacz jak starasz się temu zaradzić?

 sam sobie radzę ................................................    68 %
 zwracam się o pomoc:

- do kolegów / koleżanek......................   44 %
- do rodziców ...............................................   19 %
- do katechety ..........................................   -
- do poradni specjalistycznej [np. psychologiczno- pedagog.]   -
- do wychowawcy  .....................................    -

 nie umiem temu zaradzić ..................................    19 %

6.  Czy  dostrzegasz  w  swoim  środowisku  sytuacje  zagrażające  Twojemu  bezpiecznemu  i
zdrowemu życiu?

TAK 6 % NIE 94 %
Brak odpowiedzi

7. W którym miejscu w szkole czujesz się najbezpieczniej?
- w sali lekcyjnej 37%
- wszędzie jest bezpiecznie 18 %
- w toalecie 9 %
oraz pojedyncze odpowiedzi:

- z wychowawcą
- u pielęgniarki
- nigdzie
- brak odpowiedzi

8. Czy są takie miejsca w szkole, w  których czujesz się najmniej bezpiecznie?
- nie ma takich miejsc w szkole  56 %
- w toalecie  18 %
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- brak odpowiedzi    9%

dodatkowo pojedyncze odpowiedzi:
- w stołówce 
- na plastyce

9.  Co powinna zrobić  szkoła  [czytaj  osoby odpowiedzialne za  edukację i  wychowanie],  abyś
czuł/a się  w niej bardziej bezpieczny i mógł liczyć na pomoc w trudnościach?
- nic nie powinna zmieniać 50%
- brak odpowiedzi 25%
- reagować na każde złe zachowanie uczniów 9%

dodatkowo pojedyncze odpowiedzi:
- ciekawsze zajęcia
- rozmawiać z uczniem
- zlikwidować palenie  w toaletach

10.  Gdybyś  planował  program  wychowawczo  –  profilaktyczny,  to  jakie  zajęcia,  tematy
uwzględniłbyś / łabyś w tym programie?
- brak odpowiedzi  37 %
- zajęcia uczące szacunku wobec innych    9%
- zajęcia dotyczące zapobiegania agresji    9%

dodatkowo pojedyncze odpowiedzi:
- zajęcia sportowe – koszykówka
- zajęcia radzenia sobie z emocjami
- wdżwr
- zajęcia dotyczące motywacji, radzenia sobie z lenistwem
- zajęcia dotyczące uzależnień
- zajęcia dotyczące odchudzania
- nie wiem

WNIOSKI
ANALIZA ANKIETY - (uczniowie w  klas pierwszych - w roku szkolnym 2013 / 2014)
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Przedmiotowa ankieta [,,Uczniowie”,]  została przeprowadzona [w tym przypadku] na próbie

losowej  [16 osób] -  uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego oraz uczniów także klas

pierwszych technikum.

 Celem  nadrzędnym  przedmiotowej  ankiety  było  zdiagnozowanie  potrzeb  i  spostrzeżeń

uczniów wyniesionych po pierwszym roku pobytu w szkole. Odczucia te  umożliwią uzupełnienie

Szkolnego Programu Profilaktyki o aktualne oczekiwania tychże uczniów. 

Poniższy  materiał  zawiera  dane  w  tym  zakresie  -  z  punktu  widzenia  uczniów  klas

pierwszych, przedstawiony w sposób zwarty analitycznie. Narzędziem badawczym była ankieta dwu

stronicowa,  zawierająca - 10 zasadniczych pytań,  w tym 5 w formie zamkniętej  oraz  -  5 pytań

otwartych [2 pytania otwarte były uzupełnieniem początkowej zwięzłej  odpowiedzi].

Wyniki tej ankiety  wyraźnie pokazują nam w jakim kierunku należy zmodyfikować Szkolny Program

Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny aby uwzględnić potrzeby i spostrzeżenia uczniów

klas pierwszych. 

1. Wszyscy ankietowani uczniowie mają przyjaciela [100 %], przy czym aż dla  68 % uczniów

jest to ktoś spoza szkoły natomiast dla 56 % jest to koleżanka, kolega z klasy.  

2. 63% uczniów uznało, że dotyka ich uczucie bezradności czy też samotności, ale blisko 12 %

nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

3. Osoby, które przyznają się do odczuć bezradności uważają, że najczęstszą tego przyczyną są

problemy rodzinne [30%]. Pozostali uczniowie wymieniają różne indywidualne przyczyny.

4. Uczniowie  w  poczuciu  bezradności  najczęściej  próbują  poradzić  sobie  sami  ze  swoimi

problemami  [68  %],  44 % szuka  wsparcia  u  kolegów,  koleżanek a  następnie  u rodziców

[19%]. Także 19 % uczniów nie potrafi sobie z tym poradzić. Nikt z ankietowanych nie prosi

o pomoc kogoś z grona pedagogicznego lub szuka wsparcia w specjalistycznych placówkach. 

5. Zdecydowana  większość  uczniów  [94%]  nie  dostrzega  żadnych  zagrożeń  w  swoim

środowisku, a tylko 6% zauważa je. Niestety nie podali oni jakie są to ich zdaniem zagrożenia.

6. Uczniowie  zapytani  o  wskazanie  najbezpieczniejszych  miejsc  w  szkole,  w  zdecydowanej

większości  [37  %]  uznali,  że  w salach  lekcyjnych.  Natomiast  18% uważa,  że  w każdym

miejscu na terenie szkoły czują się bezpiecznie. 

7. Uczniowie wskazując miejsca najmniej bezpieczne równie zgodnie uznali, że nie ma w naszej

szkole takich miejsc [56 %]. 18 % wymieniło toalety, ponownie z uwagi na zadymienie.

8. Niestety 25 % uczniów nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące tego jakie działania

powinna podjąć szkoła aby uczniowie czuli się w niej jeszcze bardziej bezpieczni.  Az 50 %

uznało, że nic, ponieważ czują się już bezpiecznie. 9 % badanych uznało, że chcieliby aby

nauczyciele reagowali na każde złe zachowanie uczniów i udzielali im nagan. 

9. Na pytanie dotyczące propozycji zajęć, które powinny być uwzględnione w kolejnym roku

szkolnym w programie profilaktycznym 37 % uczniów nie udzieliło konkretnej odpowiedzi.

Pozostali ankietowani udzielali pojedynczych, dość zróżnicowanych odpowiedzi ale na pewno

trzeba je wziąć pod uwagę w procesie planowania działań na kolejny rok szkolny. 
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2. Ewaluacja procesu realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki.

Matryca działań Szkolnego Programu Profilaktyki w okresie wrzesień 2014 – czerwiec 2015

Działania skierowane do uczniów i  rodziców:

- uczniowie
- rodzice
- nauczyciele

Zakres tematyczny Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Działania Uwagi
1. Integracja     

w klasie i      
w szkole.

- wyjazdy integracyjne, Wychowawcy - wycieczki klasowe i 
międzyklasowe, Zielone 
Szkoły

- organizacja Święta Szkoły- ślubowanie 
uczniów klas pierwszych

Wychowawcy, samorząd 
uczniowski

- gry i zabawy integracyjne 
w dniu Święta Komisji 
Edukacji Narodowej

Integracja uczniów, 
kształtowanie relacji 
nauczyciele - uczniowie

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

-

2. Zjawisko 
uzależnienia i 

- lekcje edukacyjne w ramach godzin 
wychowawczych,

Wychowawcy, pedagog 
szkolny,

-  -
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jego 
konsekwencje.

- „ Światowy Dzień bez Papierosa”  -          
21 listopada  2014

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

-

- „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

Nauczyciele wychowawcy Na bieżąco podczas godzin 
wychowawczych

-

- podejmowanie interwencji kryzysowych 
według stosownych procedur,

Wychowawcy, pedagog, 
instytucje wspierające

- na bieżąco -

- warsztaty pt. „NOE” dotyczące  ochrony i 
promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom

Poradnia Psychoterapii i 
Profilaktyki 

- wszystkie klasy pierwsze -

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

- materiały edukacyjne do 
przeprowadzenia lekcji 
edukacyjnych

-

- uzależnienia behawioralne –wykład dla 
rodziców uczniów klas pierwszych oraz 
warsztaty dla uczniów klas pierwszych i 
drugich

dr Anna Andrzejewska
APS

- we współpracy z 
Urzędem Dzielnicy 
Żoliborz

-
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-poradnictwo indywidualne w zakresie 
problematyki uzależnień i innych 
zagadnień

Rada szkoleniowa dla nauczycieli – 
„Konsekwencje użytkowania marihuany”

organizacje pomocowe 
współpracujące ze szkołą

we współpracy z 
instytucjami 
zewnętrznymi

- na bieżąco

- I semestr roku 
szkolnego 2014/2015

-

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

- lekcje edukacyjne w ramach godzin 
wychowawczych zgodnie z potrzebami 
uczniów

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele podstaw 
przedsiębiorczości

- na bieżąco -

- doskonalenie kreatywności i aktywnej 
postawy na rynku pracy,

Pałac Kultury i Nauki, 
Politechnika Warszawska

- zapoznanie z ofertą 
szkolnictwa wyższego 
w ramach Salonu 
Maturzystów 
PERSPEKTYWY –
uczniowie klas trzecich

-

- warsztaty pt. „Odpowiedzialność prawna 
nieletnich”

Policja - zajęcia we wszystkich 
klasach pierwszych -

- zajęcia z zakresu bezpiecznej ewakuacji 
podczas zagrożenia pożarowego

- nauczyciel Edukacji dla 
bezpieczeństwa

- cała społeczność szkolna -

- pierwsza pomoc przedmedyczna we 
współpracy ze Strażą Pożarną

-

Iwona Godlewska - Binio - uczniowie klasy 2 TOR

- zajęcia warsztatowe w Centrum 
Przedsiębiorczości „Smolna”

- wykłady w Wyższej Szkole 
Infrastruktury i Zarządzania

- warsztaty dotyczące autoprezentacji w 
Muzeum w Pałacu Ujazdowskich

Karolina Ekes - uczniowie technikum 
organizacji reklamy

-
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- rada pedagogiczna szkoleniowa – 
„Profilaktyka agresji i przemocy w szkole”

we współpracy z 
instytucjami 
zewnętrznymi

-wszyscy nauczyciele -

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

- „Od samobadania do mammografii”

Nauczyciel biologii, 
pielęgniarka szkolna,
Powiatowa Stacja 
Sanitarno - 
Epidemiologiczna

- odbywają się w ramach 
zajęć biologii – 
profilaktyka 
nowotworów piersi - 
uczennice klas 
pierwszych, drugich i 
trzecich

-

- Projekt edukacyjny w ramach profilaktyki 
nowotworowej dla dziewcząt „Wybierz życie 
– pierwszy krok”

Nauczyciel biologii, 
pielęgniarka szkolna, 
Powiatowa Stacja 
Sanitarno - 
Epidemiologiczna

- odbywają się w ramach 
zajęć biologii – 
profilaktyka nowotworów 
szyjki trzonu macicy- 
uczennice klas pierwszych, 
drugich i trzecich

- profilaktyka wad postawy Nauczyciele wychowania 
fizycznego

- odbywają się na bieżąco 
w ramach zajęć 
wychowania fizycznego 
pełnoletnich uczniów

-

- profilaktyka raka jądra Nauczyciel biologii, 
pielęgniarka szkolna, 
Powiatowa Stacja 
Sanitarno - 
Epidemiologiczna

- uczniowie klas 
pierwszych, drugich i 
trzecich

- Krew największym darem Nauczyciel biologii Akcja honorowego 
krwiodawstwa wśród  
uczniów pełnoletnich
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-kształtowanie zdrowego żywienia – 
wzbudzanie odpowiedzialności za własne 
zdrowie – „Czy wiesz co jesz w parówkach?” 
oraz napoje

Elżbieta Jarzombkowska - projekt skierowany do 
uczniów klas pierwszych

-projekt w ramach realizacji edukacji 
zdrowotnej „Żyj zdrowo” – choroby 
dietozależne

Nauczyciele biologii, 
chemii, wf

- projekt skierowany do 
uczniów klas pierwszych

- promocja zdrowego stylu życia i zdrowego 
odżywiania

Izabela Sokół - 
Oziemblewska 

- przeprowadzenie we 
wszystkich klasach 
konwersatoriów nt. 
Konsumenckie ABC
- przygotowanie gazetki 
informacyjnej nt. Czy 
zdrowo żyjemy?
- przeprowadzenie we 
wszystkich klasach 
konwersatoriów pod 
hasłem: Zaburzenia stanu 
zdrowia i rozwoju 
związane z 
nieprawidłowym  
odżywianiem

5. Podnoszenie 
poziomu 
motywacji     
do osiągnięć 
szkolnych

- wycieczki edukacyjne - wychowawcy 
poszczególnych klas, 
nauczyciele przedmiotowi

- wycieczki edukacyjne z 
zakresu wielu przedmiotów
do muzeów, teatrów, 
galerii, kin, plenerowe

- zgodnie z 
harmonogramem 
dostarczonym do dnia          
19 września 2014
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- 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
- realizacja programu „WF z klasą” 
[wprowadzenie fakultatywnej formy realizacji
wf, konkurs na najaktywniejszego ucznia 
podczas lekcji wf]

Wychowawcy, pedagog 
szkolny, nauczyciele 
przedmiotowi

Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotowi

- na bieżąco
- nagrody wręczane        

na zakończenie 
poszczególnych 
semestrów, stypendia 
Prezesa Rady 
Ministrów, stypendia 
naukowe,

-   konkurs indywidulany 
oraz na najlepszą klasę 
w zakresie najmniejszej 
liczby godzin 
nieusprawiedliwionych,

-

-

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

- wybrani nauczyciele - chętni uczniowie 
wszystkich klas 

-

- konkursy przedmiotowe, czytelnicze i 
sportowe:

nauczyciele przedmiotowi - konkursy 
przedmiotowe:
 Warszawski konkurs 

„Obycie umila życie”
 Olimpiada Ekologiczna
 Najlepszy biolog w 

szkole – dla klas 
pierwszych

 Przyrodnik na 6 – dla 
klas drugich i trzecich

 Konkurs fotograficzny –
Przyroda w obiektywie 
uczniowskim

 Konkurs wiedzy o AIDS
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- konkursy plastyczne- 
szkolne, międzyszkolne, 
warszawskie

- konkursy sportowe:
 mistrzostwa dzielnicy 

Żoliborz w piłce 
koszykowej, siatkowej, 
ręcznej, nożnej, tenisie 
stołowym, 

 zawody strzeleckie 
„Snajper 2015”

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 -

6.  Alternatywne
sposoby
spędzania
czasu wolnego.

- zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami i 
zainteresowaniami uczniów.

- udział w dzielnicowych i 
ogólnowarszawskich rozgrywkach 
sportowych, spotkaniach sparingowych

Nauczyciele wybranych 
przedmiotów

Nauczyciele wychowania 
fizycznego

- koła zainteresowań w 
ramach godzin z Karty 
Nauczyciela
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- realizacja porozumienia z Wydziałem 
Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy 
Warszawa Żoliborz w ramach 
alternatywnych sposobów 
zagospodarowania czasu wolnego

Nauczyciele plastyki, 
geografii

- zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
artystyczne

-

Działania o charakterze wolontarystycznym:
1. „Szlachetna paczka” 

Elżbieta Jarzombkowska - współpraca ze 
Stowarzyszeniem 
Wiosna

-

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

3.  Świąteczna zbiórka żywności. Elżbieta Jarzombkowska - współpraca z Fundacją 
Gabi

- 

4. Całoroczna akcja zbiórki elektrośmieci w 
konkursie ekologicznym „LOP – kontra 
elektrośmieci”  oraz baterii we współpracy ze 
Stowarzyszeniem REBA

Elżbieta Jarzombkowska - współpraca z Ligą 
Ochrony Przyrody oraz 
Stowarzyszeniem REBA

5. „Akcja krwiodawstwa” Izabela Sokół- 
Oziemblewska

- uczniowie klas drugich     
i trzecich

- zebrano 20 litrów krwi

6. Sprzątanie świata 2015– porządkowanie 
terenu szkolnego- boisko, patio szkolne. 

Elżbieta Jarzombkowska,
Małgorzata Sulej

- wszyscy chętni uczniowie -

7. Wspomaganie potrzebujących – 
przygotowanie paczki żywnościowych dla 
wskazanych rodzin

Elżbieta Jarzombkowska - wszyscy chętni uczniowie -

8. Miesiąc dobroci dla zwierząt Izabela Sokół-
Oziemblewska, SU

- zbiórka karmy, kocyków, 
zabawek dla zwierząt ze 
schroniska
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9.Dzień Dziecka w Domu Dziecka Izabela Sokół – 
Oziemblewska, Hanna 
Kęczkowska

- zbiórka chusteczek i 
kremików dla dzieci z 
Domu Małego Dziecka, 
wizyta w tym domu i 
spacer z maluchami po 
mieście

10. „Słodkie piątki” –zbiórka funduszy na 
renowację szkolnego patio i stołówki

Elżbieta Jarzombkowska i 
Beata Zadrożny

- sprzedaż ciast 
przygotowanych 
dobrowolnie przez uczniów

-

11Współpraca z OPS Żoliborz – zajęcia 
plastyczne z podopiecznymi ośrodka

Elżbieta Jarzombkowska - zajęcia na terenie ośrodka -

12. Współpraca w Warszawskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Niepełnosprawnej – czerwiec 2015

Elżbieta Jarzombkowska - wszyscy chętni uczniowie

13. Współpraca z Towarzystwem 
Ociemniałych w Laskach

Elżbieta Jarzombkowska - opieka nad chłopcami z 
internatu

-

14. Współpraca ze Stowarzyszeniem Sklep 
Charytatywny SUE RYDER

Elżbieta Jarzombkowska - pomoc w 
przygotowywaniu odzieży 
do sprzedaży

-

15.Projekt „Podarujmy serce tym, którzy nie 
potrafią o to prosić” – schronisko zwierząt w 
Józefowie

Iwona Godlewska- Binio -uczniowie klasy 2 TOR

16. Współpraca ze Szpitalem Dziecięcym – 
wsparcie dla dzieci chorych onkologicznie

Iwona Godlewska- Binio Uczniowie klasy 2 TOR

17. „Pomóż i TY” Samorząd Szkolny - sprzedaż kalendarzyków 
na rzecz podopiecznych 
fundacji

-

18. Zostań Świętym Mikołajem Izabela Sokół 
-Ozieblewska

zbiórka słodyczy i zabawek
dla dzieci z Domu Dziecka
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7.  Kształtowanie
postawy
patriotycznej

- „Marsz żoliborski”
- wycieczki do warszawskich muzeów
- warszawskie pomniki
- współpraca z kombatantami
- 4 X października –piknik historyczny - 
obchody 65-tej rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej
- 11 listopada: uroczystość szkolna
- debaty/pogadanki historyczne

- Spacer po Powązkach Wojskowych /listopad 

Grono pedagogiczne – pod
kierownictwem  p.  A.
Meksuła, M. Stępień

- wszyscy chętni uczniowie - 
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