
 

 

Plan Pracy Profilaktycznej 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krasnem 

2016/2017 
 

 

 

CELE:  

- Podnosić poziom bezpieczeństwa uczniów. 

- Uczyć przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. 

- Wyposażyć w wiedzę i umiejętności zapobiegania uzależnieniom. 

- Wykształcić nawyk zdrowego trybu życia. 

- Uświadamiać zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystywania Internetu. 

- Pogłębiać współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę i rodzinę. 

 

 

 

 

 



1. CEL: PODNOSZNIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW 

 

 

Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIE-

DZIALNY 
1. Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa w szkole,  

jak i poza nią. 

 

 Zorganizowanie pogadanki  z przedstawicielami policji nt. bezpiecznej drogi do i ze szkoły. 

 Poznanie numerów alarmowych,  zasad postępowania na wypadek pożaru i zasad bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym. 

 Pogadanki i lekcje wychowawcze nt. niebezpieczeństw grożących ze strony obcych, nieznanych 

osób- „Zachowaj ostrożność w kontaktach z nieznajomymi”- kl. I- III. 

 Jak bezpiecznie spędzać ferie zimowe?(spotkanie z przedstawicielem policji, pogadanki  

z wychowawcami). 

 Jak bezpiecznie spędzać wakacje?(spotkania z przedstawicielami policji, pogadanki  

z wychowawcami). 

 Zapewnienie bezpieczeństwa na dyskotekach szkolnych, 

  Kontrolowanie zachowania uczniów w szatniach. 

 Zorganizowanie ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły. 

wrzesień 2017 

 

X/XI 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

X 2016/17 

pedagog 

wychowawcy  

 

wychowawcy 

 

pedagog 

nauczyciele  

 

 

nauczyciele 

p. sprzątające 

Dyrektor szkoły 

2. Kształtowanie właściwych 

zachowań w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu i 

życiu. 

 

 Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku, 

 ( skaleczenia, oparzenia, krwotok z nosa i inne)- kl. I-VI. 

 Lekcje nt. zasad udzielania pierwszej pomocy i właściwego zachowania się w niebezpiecznych 

sytuacjach (pożar, wypadek itp.)- kl. I-III gimnazjum. 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

E. Kalemba 

R. Świerk, 

A. Bojda 

nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństwa 

3. Lokalizacja miejsc 

niebezpiecznych w szkole. 

 

1. Stałe monitorowanie miejsc niebezpiecznych w szkole, wzmacnianie dyżurów nauczycieli.  

2. Uwzględnienie dyżurów nauczycielskich w szatniach. 

3. Stała kontrola w toaletach uczniów klas młodszych i gimnazjum. 

4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej-opracowanie klasowych regulaminów „Bezpieczna 

przerwa”. 

wrzesień  

na bieżąco 

 

wrzesień 2016 

wychowawcy, 

dyrektor szkoły 

p. sprzątające 

wychowawcy 

4. Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa podczas 

zajęć WF. 

1. Przeprowadzenie pogadanki przypominającej zasady bezpieczeństwa  podczas zajęć wychowania fiz. 

i zaznajomienie uczniów z zasadami korzystania z szatni przy sali gimnastycznej oraz boiska  

i siłowni. 

wrzesień 2016 nauczyciele WF, 

nauczyciele  

kl. I-III SP  

i Gimnazjum 

5. Promowanie bezpiecznego 

stylu jazdy na rowerze. 

1. Przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu na kartę rowerową. 

2. Ćwiczenia praktyczne . 

 

maj 2017 

 

K. Bysiewicz 

6. Kontynuacja programu 

„Klub Bezpiecznego 

Puchatka”. 

1. Realizacja zadań zawartych w programie. wg. planu 

pracy 

E. Kalemba 

wychowawcy  

kl. I-III 

7. Zapobieganie wagarom 

dyscyplina na zajęciach 

szkolnych. 

1. Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

2. Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne. 

3. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej nt. „ Praw ucznia oraz obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki- kl. IV- VI i I- III gimnazjum. 

wrzesień/ 

październik 

2016 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

wychowawcy 

8. Organizacja apeli szkolnych. 1. Organizacja apeli szkolnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów i spraw wychowawczych. według 

potrzeb 

Dyrektor szkoły 



 

 

3. CEL: WYPOSAŻENIE UCZNIÓW W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM. 

Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIE- 

DZIALNY 

1. Diagnoza ryzyka wystąpienia 

problemów uzależnień wśród 

uczniów. 

1. Przeprowadzenie ankiety w kl. I- III gimnazjum według planu 

pracy 

pedagog 

2. Przekazanie uczniom 

informacji o szkodliwości 

palenia papierosów, picia 

alkoholu i zażywania 

narkotyków. 

1. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu edukacji 

antynikotynowej, rekomendowanych przez WSSE : 

- program profilaktyczny „  Nie pal przy mnie proszę”- kl. I-III, 

2. Lekcja wychowawcza w kl. IV- VI- „O szkodliwości palenia  papierosów 

i picia alkoholu. 

3. Wykorzystywanie na zajęciach z młodzieżą filmowego pakietu 

edukacyjnego, dyskusje na godzinach wychowawczych,  gazetki, ulotki  

kl. I-III gimnazjum: 

„Obietnica - Co każdy powinien wiedzieć o alkoholu”, 

„Życie pod murem – co każdy powinien wiedzieć o narkotykach” 

„Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm”, 

„Narkotyki halucynogenne a organizm człowieka”, 

„Kokaina i amfetamina a organizm człowieka”, 

„Alkohol. Droga donikąd”, 

„Alkohol i nikotyna: Pomyśl zanim będzie za późno”, 

„Nikotyna. Legalny narkotyk”. 

„Epitafium dla narkomana”’ 

„Marihuana a organizm człowieka, 

„Nikotyna. Legalny narkotyk”. 

  

4. Wykorzystywanie na zajęciach filmu z serii „Asertywność”- kl. IV- VI. 

5. Lekcje wychowawcze na temat asertywności w kl. I- III gimnazjum. 

 

według planu 

pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

pedagog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy  

kl. IV-VI 

I-III gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

3. Organizowanie warsztatów 

profilaktycznych. 

1. Zorganizowanie w wybranych klasach zajęć ze specjalistami (zgodnie z 

potrzebami zgłoszonymi przez wychowawców). 

w miarę potrzeb Dyrektor szkoły 

4. Przekazanie uczniom wiedzy 

na temat niebezpieczeństw 

związanych z tzw. 

„dopalaczami”. 

1. Lekcja wychowawcza w kl. IV-VI i I- III gimnazjum– „Źródła zagrożeń 

dla zdrowia i życia człowieka- „dopalacze”. 

2. Zorganizowanie w kl. V-VI i I-III prelekcji z przedstawicielem Policji nt. 

zagrożeń związanych z tzw. „dopalaczami”. 

 

listopad 2016 

wychowawcy 

klas 

pedagog 



5. Udział w akcjach związanych 

z profilaktyką uzależnień. 

1. Zorganizowanie konkursu  plastycznego z okazji „Światowago dnia bez 

tytoniu”.  

  

 

n. plastyki 

pedagog 

 

7. Zwiększenie liczby filmów 

edukacyjnych dla uczniów. 

1. Zakupienie filmów edukacyjnych do wykorzystania na godz. 

wychowawczych, związanych z profilaktyką uzależnień. 

cały rok szkolny A. Trojan  

E. Moniak  

pedagog 

8. Doskonalenie kompetencji 

rodziców i RP w zakresie 

profilaktyki.  

1. Indywidualny udział nauczycieli w kursach i szkoleniach, konferencjach. 

2. Wykorzystywanie czasopism i publikacji dostępnych w bibliotece 

szkolnej. 

3. Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień. 

4. Warsztaty pedagogiczne dla nauczycieli. 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.CEL: MINIMALIZOWANIE ZJAWISK PRZEMOCY I AGRESJI WŚRÓD UCZNIÓW 

Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIE- 

DZIALNY 

1. Eliminowanie 

przejawów agresji 

i przemocy w 

szkole. 

 

1. Kontrolowanie zachowań uczniów na lekcjach, przerwach, dyskotekach i wycieczkach szkolnych. 

2. Zorganizowanie dyżurów nauczycieli. 

3. Zaangażowanie do opieki podczas dyskotek chętnych rodziców. 

4. Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji „ Jesteśmy przeciw przemocy”- konkurs plastyczny. 

 

cały rok 

szkolny 

 

styczeń 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

2. Stosowanie 

procedur w 

sytuacjach 

kryzysowych. 

1. Przypomnienie procedur reagowania w sytuacjach kradzieży, pobić, bójek, wypadków szkolnych i in. 

niezgodnych z regulaminem- konsekwentne stosowanie procedur przez nauczycieli. 

2. Zapoznanie uczniów z regulaminem szkolnym- tworzenie klasowych kodeksów. 

3. Interweniowanie wobec sprawcy, wyciąganie konsekwencji. 

4. Działania wobec sprawcy, rozmowy z uczniami z rodzicami, pomoc psychologiczna dla ofiary i 

sprawcy, mediacje. 

5. Ustalenie zasad korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i posiadania wartościowych 

przedmiotów- przekazanie informacji rodzicom podczas pierwszej wywiadówki szkolnej. 

 

wrzesień 

2016 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

3. Eliminowanie 

wulgaryzmów ze 

słownika ucznia. 

 

1. Zorganizowanie wyborów „Miss i mistera grzeczności”. 

2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat zasad savu arviv - kl. I- III gimnazjum. 

3. Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami, którzy nie stosują się do norm i zasad 

obowiązujących w szkole. 

4. Systematyczne kontakty z rodzicami (informowanie rodziców o zachowaniu ich dzieci). 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

Samorząd 

wychowawcy 

kl I-III i I-III 

gimnazjum 

pedagog 

szkolny 

4. Udzielanie 

pomocy w 

przypadku 

łamania praw 

ucznia/dziecka. 

1. Zorganizowanie „Skrzynek zaufania” w klasach IV- VI. 

2. Przeprowadzenie w kl. IV-VI lekcji wychowawczej nt. „Reagujemy na przemoc w środowisku 

rówieśniczym”. 

3. Lekcja wychowawcza w kl. I- III gimnazjum- „Nie- dla przemocy i agresji”. 

4. Wprowadzenie zeszytów bieżącej obserwacji zachowania, uczniom którzy nie reagują na 

upomnienia. 

 

 

I półrocze 

I/II 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

pedagog 

5. Wyodrębnienie 

uczniów 

zagrożonych 

niedostosowaniem 

1. Prowadzenie obserwacji zachowań uczniów w szkole. 

2. Wywiady z rodzicami uczniów zagrożonych niedostosowaniem do środowiska i norm 

obowiązujących w szkole. 

3. Objęcie pomocą pedagogiczną, uczniów  posiadających orzeczenia poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

klas 0-VI 

pedagog 

szkolny 

6. Praca z klasami w, 

których występują 

problemy 

wychowawcze. 

1. Monitorowanie sytuacji wychowawczej w kl. I-VI i I-III gimnazjum 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

pedagog 

wychowawcy 

Dyrektor 

szkoły 

https://www.google.pl/search?q=savu+arviv&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiStYTB6YXQAhWKFiwKHQOjDMIQvwUIGygA


 

4.CEL: PROPAGOWANIE  ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. 

 

Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIE- 

DZIALNY 

1. Poszerzanie wiedzy na temat 

higieny osobistej. 

1. Pogadanki, filmy edukacyjne na temat higieny osobistej wieku dorastania w 

ramach zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”- kl. V-VI. 

2. „Zmiany zachodzące w okresie dojrzewania”- lekcje biologii w kl. I-III 

gimnazjum. 

3. Organizacja zajęć z pielęgniarką szkolną dotyczących higieny osobistej, ( 

KL. I- III SP i Gim.) 

4. Przestrzeganie regulaminu stołówki szkolnej- wyrabianie nawyku mycia rąk 

przed posiłkiem- pogadanki w kl.  0,  I-III i w świetlicy szkolnej. 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

M. Chudzik 

E. Moniak 

 

D. Hebda 

pielęgniarka 

szkolna 

wychowawcy kl  0, 

I-III  

wych. świetlicy 

2. Profilaktyka zdrowego 

odżywiania się. 

1. Zorganizowanie kącików zdrowej żywności- kl. I- III. 

2. Kontynuacja programów – „ Szklanka Mleka”, „Owoce w szkole”. 

3. Pogadanka w kl. I- III nt. „Śniadanie to podstawa”. 

4. Organizowanie akcji promujących zdrowie i aktywność fizyczną 

- konkursy plastyczne, pokazy zdrowej żywności.  

5. Prezentacje na lekcjach wychowawczych, filmy edukacyjne, gazetki     

6. ścienne    

7. Bulimia i anoreksja choroby XXI wieku- film edukacyjny dla kl. I-III 

gimnazjum. 

cały rok szkolny 

X/XI 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

wychowawcy 

nauczyciel 

przyrody 

 

 

nauczyciel biologii  

4. Zapobieganie wadom postawy. 1. Zorganizowanie zajęć sportowych na basenie. 

2. Zorganizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych SKS. 

4. Odciążanie tornistrów uczniowskich- zagospodarowanie kącików na 

przybory i książki. 

 

cały rok szkolny 

 

nauczyciele WF 

Dyrektor szkoły 

wychowawcy 

5. Profilaktyka stomatologiczna. 1. Pogadanki profilaktyczne z higienistką szkolną, fluoryzacja. 

2. Pokaz mycia zębów. 

wg. planu pracy pielęgniarka 

szkolna 

6. Zapewnienie uczniom dostępu 

do zdrowych produktów 

żywnościowych. 

3. Kontrola asortymentu w sklepiku szkolnym- zwiększenie liczby zdrowych 

produktów. 

4. Wzbogacanie menu stołówki. 

wrzesień 

 

 

Dyrektor szkoły 

 

Intendentka 

7. Propagowanie aktywnego 

spędzania czasu. 

1. Organizowanie dla uczniów zawodów sportowych. 

2. Wyjazdy szkolne. 

3. Organizowanie rozgrywek klasowych na boisku „Orlik”. 

4. Plebiscyt na najlepszego sportowca gimnazjum. 

5. Udział w ogólnopolskim programie „WF z klasą”. 

6. Zorganizowanie Dnia Dziecka połączonego z rozgrywkami i zabawami 

ruchowymi. 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

czerwiec 

Wychowawcy,  

n. WF, SU 

 

 

M. Śląski 

wszyscy 

pracownicy szkoły 



 

6. CEL: POGŁĘBIANIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI SZKOŁĘ I RODZINĘ. 

Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIE- 

DZIALNY 

1. Kontynuacja współpracy  

z PSSE w Rzeszowie. 

1. Udział w konkursach organizowanych przez PSSE w Rzeszowie. cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

pedagog 

2. Kontynuacja Gminnego 

Programu 

Antyalkoholowego. 

1. Organizacja zajęć rekreacyjnych na basenie w Nowej Wsi. 

 

2. Zorganizowanie Zimowiska dla uczniów objętych programem GOPS. 

cały rok 

szkolny2016/17 

II 2017 

T. Szetela 

E. Kalemba 

3. Współpraca z 

wyspecjalizowanymi 

instytucjami. 

2.  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

3. Współpraca z organami prawa typu: Policja, Sąd Rodzinny, Kurator 

sądowy. 

4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Centrum 

Pomocy Rodzinie w celu zapobiegania sytuacjom problematycznym w 

rodzinie. 

5. Pomoc rodzicom poprzez kontakt z psychologiem i klubem AA. 

 

 

cały rok wg. 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

pedagog  

wychowawcy 

 

 

 

4. Przygotowanie uczniów do 

podejmowania pracy 

wolontariusza- promowanie 

zachowań proekologicznych i 

prospołecznych. 

1. Propagowanie idei wolontariatu. 

2. Organizowanie w szkole i środowisku lokalnym akcji charytatywnych. 

1. Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w wolontariacie organizowanym 

przez stosowne instytucje np. WOŚP. 

2.  Udział w akcji „ Sprzątanie Świata”. 

3. Zbiórka makulatury, baterii i plastiku. 

 

 

cały rok wg. 

potrzeb 

wychowawcy, 

dyrekcja 

SU 

5. Współpraca z  UG i GOPS w 

Krasnem. 

1. Pozyskiwanie środków finansowych na dożywianie uczniów z 

najuboższych rodzin. 

2. Objęcie programem „Wyprawka szkolna” rodzin spełniających 

kryteria. 

cały rok wg. 

potrzeb 

p. Intendentka 

pedagog 

Dyrektor szkoły 

 

6. Współpraca z GOK w 

Krasnem 

1. Korzystanie przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych, konkursów i 

imprez. 

cały rok 

szkolny 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły. 

 

 

 



5.CEL:UŚWIADAMIANIE  ZAGROŻEŃ  PŁYNĄCYCH  Z  NIEWŁAŚCIWEGO  KORZYSTANIA  Z  MEDIÓW  ELEKTRONICZNYCH. 

 

Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIE- 

DZIALNY 

1. Promowanie  

racjonalnego korzystania 

z komputera. 

 

1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej  „Bezpieczny Internet”- kl. IV- 

VI i I- III gimnazjum. 

2.  „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu” – pogadanki w ramach  

edukacji komputerowej w klasach I-III. 

3. Przygotowanie gazetek ściennej nt. właściwego wykorzystywania 

komputera i Internetu. 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

luty 2017 

 

wychowawcy klas 

IV-VI i I- III gim. 

wychowawcy 

 kl.I-III 

wychowawcy 

2. Przekazanie uczniom 

wiedzy nt. zagrożeń 

związanych z 

Internetem. 

 

1. Wykorzystywanie na lekcji WDŻ w klasach V elementów programu 

edukacyjnego o bezpieczeństwie w sieci pt. „3…2…1…Internet” 

(kreskówki pt. „Dobry żart”, „Znajomi- nieznajomi”, „Małe zdjęcie- 

duży problem”, „Komputeromania”). 

2. Prezentacja na lekcjach WDŻ w kl. VI filmu edukacyjnego  

pt. „Zagrożenia cyfrowego świata”. 

 

 

wg. 

harmonogramu 

  

 

E. Moniak 

 

 

M. Chudzik 

3. Świadome korzystanie z 

Internetu. 

1. Udział w Dniu Bezpiecznego Internetu- przygotowanie przez uczniów 

kl. VI prezentacji multimedialnej nt. zagrożeń związanych z 

korzystaniem z Internetu. 

2. „Dzień bezpiecznego Internetu”- prezentacje, pogadanki, gazetki  

w kl. I- III gimnazjum. 

 

luty 2017 

 

M. Koziołkiewicz 

 

K. Bysiewicz 

4. Zwiększenie liczby 

filmów edukacyjnych do 

wykorzystywania na 

lekcjach 

wychowawczych. 

1. Zakupienie filmów edukacyjnych związanych z zagadnieniem 

bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów klas gimnazjalnych. 

I półrocze  E. Moniak 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 


