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Podstawa prawna: 

 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego      

w poszczególnych typach szkół. 

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

4. Statut szkoły. 

5. Szkolny Program Wychowawczy. 

 

 

Wprowadzenie. 

 

   Szkolny Program Profilaktyki jest spójny z misją Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, Statutem, Szkolnym Programem 

Wychowawczym i Zestawem Programów Nauczania. 

  Jego naczelnym celem jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem jej prawa do przekonań religijnych i 

światopoglądowych. 

  Szkoła ma obowiązek zapewnić wszystkim uczniom powszechny dostęp do nauki i wychowania, ochronę przed przemocą, a także kierować 

się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z zachowaniem poszanowania jego godności osobistej. 

Profilaktyka rozumiana jest jako proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi            

i zdrowemu życiu a także ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla zdrowia i życia człowieka (wg Zbigniewa Bronisława 

Gasia, 2001). Realizowana jest między innymi na gruncie szkolnym we współpracy ze środowiskiem lokalnym.  



Szkoła jest miejscem działalności zadaniowej uczniów i może wyzwalać trudności młodzieży związane z przyjmowaniem 

odpowiedzialności za siebie i innych. Jest miejscem intensywnego rozwoju  w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w 

grupie rówieśniczej. Wypełnia znaczną część aktywnego życia młodzieży. Jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się 

poczucia własnej wartości. Z perspektywy rodziców szkoła jest terenem weryfikacji oczekiwań związanych z własnym dzieckiem. 

Działania profilaktyczne stanowią wyspecjalizowaną część działań wychowawczych zawartych w szkolnym programie wychowawczym. 

Treści Szkolnego Programu Profilaktyki wynikają ze szkolnego programu nauczania.   

Szkolny Program Profilaktyki jest skorelowany z podstawowymi dokumentami wyznaczającymi zakres działań edukacyjno- 

wychowawczych oraz opiekuńczych, jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, wymagania rodziców 

oraz potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska. Stanowi integralną część Statutu szkoły, jest skorelowany z Programem 

Wychowawczym. 

 

Poziomy profilaktyki 

 

Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze 

złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiąganie subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie 

akceptowanego, bogatego życia (Z. Gaś, 1997). 

 

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym może dokonywać się na różnych poziomach. W związku z tym wyróżnia się profilaktykę 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia: 

 

Profilaktyka pierwszego stopnia to działanie mające na celu: z jednej strony - promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka, zaś z 

drugiej zapobiegania pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi. Szczególnie wyraźnie akcentuje się tutaj 

budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, albowiem deficyty w tym zakresie są powszechnie 

spotykane w populacji osób dysfunkcjonalnych. Równie ważne jest dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do specyfiki 

odbiorców. Może być kierowana do wszystkich uczniów. 

 

Profilaktyka drugiego stopnia ma na celu ujawnianie osób z grupy ryzyka dysfunkcjonalności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka 

(a więc zapobieganie rozwojowi zaburzeń). 



 

Profilaktyka trzeciego stopnia rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji. Ma ona na celu, z jednej strony - 

przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, zaś z drugiej - umożliwienie osobie objętej terapią i rehabilitacją powrotu do 

społeczeństwa, prowadzenia w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu życia, wolnego  od patologii. (Z. Gaś 1997). 

 

Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki środowiskowej, to znaczy taki, w którym obiektem działań jest całe 

środowisko szkolne. Na terenie szkoły prowadzona jest profilaktyka pierwszego i drugiego stopnia. 

 

 
 
            
 

 
 

 

 

 

 

Profilaktyka to kompleksowa 
interwencja kompensująca 
niedostatki wychowania i 

deficyty dojrzałości, 
obejmująca równolegle trzy 

nurty działania

Wspomaganie człowieka w 
różnym wieku w radzeniu 

sobie z trudnościami 
zagrażającymi prawidłowemu 
rozwojowi i zdrowemu życiu 

Ograniczanie i 
likwidowanie czynników 
ryzyka, które zaburzają 

prawidłowy rozwój i 
dezorganizują zdrowy styl 

życia

Inicjowanie i wzmacnianie 
czynników chroniących, 

które sprzyjają 
prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu



Działania  profilaktyczne 

 

Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka jest prowadzona na kilku poziomach (za: H. Mrazek i R. Hagerty,1994): 

 

Profilaktyka uniwersalna 

 jest adresowana do wszystkich uczniów w określonym wieku, bez względu    na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub 

zaburzeń psychicznych i dotyczy znanych, w znacznym stopniu rozpowszechnionych zagrożeń, np. przemocy, czy używania substancji 

psychoaktywnych. Na tym poziomie wykorzystywana jest ogólna wiedza na temat zachowań ryzykownych, czynników ryzyka i chroniących, 

danych epidemiologicznych (są to głównie wyniki badań naukowych, dotyczące między innymi palenia papierosów, picia alkoholu, informacje o 

wieku inicjacji). 

 celem ma być opóźnianie inicjacji, przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. W dużej mierze działania 

profilaktyczne skupiają się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie 

wartości, motywacje do osiągnięć uczniów i nauczycieli. Pozwalają także na czynny udział rodziców w życiu szkoły. 

 

Profilaktyka selektywna 

 jest ukierunkowana na grupy zwiększonego ryzyka, wymaga dobrego rozpoznania w społeczności szkolnej grup uczniów zachowujących się 

ryzykownie lub znajdujących się w specyficznej sytuacji społecznej, rodzinnej. Informacje o uczniach szkoła gromadzi w toku codziennego 

procesu edukacji, szczególnie dotyczy to uczniów z deficytami poznawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych itp. Dla dzieci i młodzieży znajdujących 

się w grupie podwyższonego ryzyka (np. z rodzin z problemem alkoholowym) organizowane są indywidualne lub grupowe działania 

profilaktyczne ( terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, socjoterapia). 

 

Profilaktyka wskazująca 

 profilaktyka na rzecz jednostki wysokiego ryzyka, to działania polegające na interwencji, terapii dzieci i młodzieży, przejawiających symptomy 

zaburzeń  wymagających specjalistycznego przygotowania do ich udzielania. Na tym poziomie, w profilaktykę częściej angażują się różne 

instytucje zewnętrzne, przygotowane do prowadzenia pomocy psychologicznej lub medycznej (za: K. Ostaszewski, A. Borucka, 2005). 

 

 



 

DIAGNOZA 

Celem diagnozy było uzyskanie informacji na temat potrzeb środowiska szkolnego z zakresu uzależnień. Diagnoza oparta została na analizie 

dokumentacji pedagogicznej, obserwacji, konsultacji dotyczących sytuacji wychowawczych w zespołach klasowych, rozmowach z rodzicami, 

uczniami, gronem pedagogicznym, pracownikami szkoły, wyników badań prowadzonych w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  ETAP  EDUKACYJNY    KLASY 0 – III 

 

 

CELE ZASOBY ZADANIA PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

ODPOWIEDZIALNI 

1.Dbanie o 

bezpieczeństwo w 

szkole i w drodze 

do szkoły. 

-realizacja zajęć dotyczących 

bezpiecznego zachowania się w 

szkole i poruszania po drogach 

publicznych, 

-pani przeprowadzająca przez jezdnię, 

-w szkole znajdują się pomoce 

dydaktyczne pomocne w realizowaniu 

zajęć o bezpieczeństwie (kasety, 

filmy,plansze, historyjki obrazkowe, 

itp.), 

-stała współpraca z policją i strażą 

pożarną, 

- współpraca z policją – 

pogadanki na temat 

bezpieczeństwa dzieci, 

-współpraca ze Strażą Pożarną w 

zakresie bezpieczeństwa ppoż,  

-wycieczki do Straży Pożarnej, 

- zapoznawanie uczniów z 

drogami ewakuacyjnymi i w 

budynku szkolnym oraz 

zasadami opuszczania 

pomieszczeń, 

-systematyczne przeprowadzanie 

w szkole próbnych alarmów i 

ewakuacji uczniów, 

 

- uczniowie potrafią prawidłowo 

przechodzić przez ulicę i poruszać 

się po drogach publicznych, 

- uczniowie znają numery 

alarmowe, 

-potrafią zachować się w sytuacji 

zagrożenia, 

-uczniowie znają drogi 

ewakuacyjne w przypadku 

alarmu, 

- wychowawcy, 

- Pedagog Szkolny, 

- Dyrekcja Szkoły, 

2.Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

-współpraca z pielęgniarką szkolną, 

-badania okresowe (wady postawy, 

wzroku, ciśnienie tętnicze), 

-realizowanie akcji „Szklanka mleka”, 

-realizowanie akcji „Owoce  w 

szkole”, 

-akcja ,,Kubuś Puchatek” 

-pogadanki pielęgniarki, 

 -uczniowie piją w szkole mleko 

trzy  razy w tygodniu, 

-uczniowie jedzą w szkole 

owoce dwa razy w tygodniu, 

-uczniowie znają zasady 

zdrowego stylu życia, 

 

-wychowawcy, 

-pielęgniarka szkolna 

3.Kształtowanie 

postaw 

zdrowotnych. 

-sala gimnastyczna, sprzęt sportowy, 

pielęgniarka szkolna, gabinet 

stomatologiczny, 

-prowadzenie praktycznych 

zajęć na temat racjonalnego 

odżywiania, 

-zorganizowanie spotkań z 

pielęgniarką szkolną, 

-higiena osobista, 

-uczniowie znają zasady 

zdrowego stylu życia, 

 

-wychowawcy, 

 

-stomatolog, 

 

 

-wychowawcy, 



-systematyczne przeglądy i 

leczenie uzębienia, 

-przekazywanie informacji na 

temat zdrowego stylu życia na 

zebraniach z rodzicami, 

-przeprowadzanie szkolnej akcji 

fluoryzacji zębów, 

 

 

 

-pielęgniarka, 

4. Pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna 

-na podstawie opinii i orzeczenia, 

zespoły klasowe tworzą wymaganą 

dokumentację pedagogiczną, 

-współpraca  z PPP, 

-prowadzenie zajęć 

wyrównawczych i 

rozwijających, 

-uzyskiwanie przez uczniów 

lepszych wyników w nauce, 

-podnoszenie własnej wartości, 

-rozwijanie zainteresowań, 

-zwiększenie motywacji do nauki 

i samorozwoju, 

-pedagog szkolny, 

-wychowawcy 

5.Zapobieganie i 

eliminowanie 

wulgaryzmów. 

-akcja szkolna, pt. „Kulturalna 

Jedynka”, 

  Samorząd szkolny 

6. Aktywne działanie 

na rzecz        

uczniów 

potrzebujących 

szczególnej opieki 

- udział w akcjach organizowanych 

przez Bank Żywności, Caritas 

-wolontariat, 

-współpraca z OPS 

- przeprowadzenie zbiórek 

żywności, 

- pomoc materialna dla rodzin 

uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej 

opiekunowie SU, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 



II ETAP EDUKACYJNY  KLASY IV – VI 

 

 

CELE ZASOBY ZADANIA PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

ODPOWIEDZIALNI 

1.Dbanie o 

bezpieczeństwo w 

szkole i w drodze 

do szkoły. 

-realizacja zajęć dotyczących 

bezpiecznego zachowania się w szkole 

i poruszania po drogach publicznych, 

-pani przeprowadzająca przez jezdnię, 

-w szkole znajdują się pomoce 

dydaktyczne pomocne w realizowaniu 

zajęć o bezpieczeństwie (kasety, filmy, 

plansze, historyjki obrazkowe, itp.), 

-stała współpraca z policją i strażą 

pożarną, 

- współpraca z policją – 

pogadanki na temat 

bezpieczeństwa dzieci, 

-współpraca ze Strażą Pożarną w 

zakresie bezpieczeństwa ppoż,  

- zapoznawanie uczniów z 

drogami ewakuacyjnymi i w 

budynku szkolnym oraz 

zasadami opuszczania 

pomieszczeń, 

-systematyczne przeprowadzanie 

w szkole próbnych alarmów i 

ewakuacji uczniów, 

 

- uczniowie potrafią prawidłowo 

przechodzić przez ulicę i poruszać 

się po drogach publicznych, 

- uczniowie znają numery 

alarmowe, 

-potrafią zachować się w sytuacji 

zagrożenia, 

-uczniowie znają drogi 

ewakuacyjne w przypadku 

alarmu, 

- wychowawcy, 

- pedagog szkolny, 

- Dyrekcja Szkoły, 

2.Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

- współpraca z pielęgniarką szkolną, 

-realizowanie akcji „Szklanka mleka”, 

-badania okresowe (wady postawy, 

wzroku, ciśnienie tętnicze), 

 

- pogadanki na temat higieny i 

czystości ciała, 

 -uczniowie piją w szkole mleko 

dwa razy w tygodniu, 

 

-uczniowie znają zasady 

zdrowego stylu życia, 

 

-wychowawcy, 

-pedagog szkolny, 

-pielęgniarka szkolna 

3.Zapobieganie 

uzależnieniom i 

przemocy. 

-szkolna kampania pod hasłem 

„Zawsze krocz bezpieczną drogą, bądź 

rozsądny stop nałogom”, 

- współpraca z Klubem Młodych 

Twórców, 

-organizowanie alternatywnych 

sposobów spędzania czasu wolnego, 

-współpraca z instytucjami np.CSiR, 

CKiS, biblioteka publiczna 

-współpraca z OPS, 

-przedstawienie profilaktyczne, 

- udział w happeningu „Stop 

przemocy” organizowanym 

przez Klub Młodych Twórców, 

-wskazanie alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego (kółka 

zainteresowań, dyskoteki 

szkolne, festyn, wycieczki, 

-uczeń zna skutki nałogów, 

uświadamia sobie zagrożenia 

związane z zażywaniem środków 

zmieniających świadomość, wie 

czym grozi zażywanie dopalaczy,  

 

-pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-nauczyciele, 



- monitoring wizyjny’ 

-dyżury nauczycielskie, 

turnieje sportowe, inne zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne), 

 

- uczeń nie poddaje się biernie 

przemocy – szuka pomocy, 

-dyrekcja szkoły 

4. Pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna. 

-na podstawie opinii i orzeczenia, 

zespoły klasowe tworzą  wymaganą 

dokumentację pedagogiczną, 

-współpraca  z PPP, 

-prowadzenie zajęć 

wyrównawczych,rozwijających 

-uzyskiwanie przez uczniów 

lepszych wyników w nauce 

-nauczyciele 

-pedagog szkolny 

5.Przystosowanie 

do nowego etapu 

edukacyjnego. 

-w szkole funkcjonuje Szkolny System 

Oceniania, 

-kryteria ocen zachowania i tematyka 

godzin wychowawczych wynikających 

z Programu Wychowawczego Szkoły, 

-każdy nauczyciel posiada 

przedmiotowe wymagania na 

poszczególne oceny, 

-coroczne zapoznawanie 

uczniów z kryteriami oceniania i 

stawianymi wymaganiami, 

-zapoznawanie uczniów z 

kryteriami ocen zachowania i 

tematyką godzin 

wychowawczych, 

-uwzględnianie potrzeb uczniów 

dotyczących realizacji  godzin 

wychowawczych, 

-dokonywanie zmian 

Regulaminu Szkoły, 

-systematyczne przypominanie o 

prawach i obowiązkach ucznia 

wynikających z Regulaminu 

Szkoły, 

-uczniowie znają zasady oceniania 

i wymagania poszczególnych 

przedmiotów, 

-uczniowie znają kryteria ocen 

zachowania, 

-uczniowie znają prawa i 

obowiązki stosując je w życiu 

szkolnym, 

-wychowawcy  

6.Zapobieganie i 

eliminowanie 

wulgaryzmów. 

-akcja szkolna pt. „Kulturalna 

Jedynka”, 

 -uczniowie nie używają 

wulgaryzmów 

-samorząd uczniowski 

- wszyscy nauczyciele i 

pracownicy obsługi 

7. Aktywne 

działanie na rzecz        

uczniów 

potrzebujących 

szczególnej opieki 

- udział w akcjach organizowanych 

przez Bank Żywności, Caritas, 

-wolontariat 

-  zbiórka żywności, 

- współpraca z OPS 

- pomoc materialna dla rodzin 

uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej 

opiekunowie SU, 

pedagog szkolny 

 

 

 



 

III ETAP EDUKACYJNY    KLASY I – III 

GIMNAZJUM 

 

CELE ZASOBY ZADANIA PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

ODPOWIEDZIALNI 

1.Dbanie o 

bezpieczeństwo w 

szkole i w drodze 

do szkoły. 

-realizacja zajęć dotyczących 

bezpiecznego zachowania się w szkole 

i poruszania po drogach publicznych, -

-pani przeprowadzająca przez jezdnię, 

-stała współpraca ze strażą pożarną, 

-wprowadzenie dyżurów przez 

uczniów klas gimnazjalnych, 

-akcja, pt.”Straż nauczy nas”, 

 

-współpraca ze Strażą Pożarną w 

zakresie bezpieczeństwa ppoż,  

- zapoznawanie uczniów z 

drogami ewakuacyjnymi i w 

budynku szkolnym oraz 

zasadami opuszczania 

pomieszczeń, 

-systematyczne przeprowadzanie 

w szkole próbnych alarmów i 

ewakuacji uczniów, 

 

- uczniowie potrafią prawidłowo 

przechodzić przez ulicę i poruszać 

się po drogach publicznych, 

- uczniowie znają numery 

alarmowe, 

-potrafią zachować się w sytuacji 

zagrożenia, 

-uczniowie znają drogi 

ewakuacyjne w przypadku 

alarmu, 

- wychowawcy, 

- pedagog szkolny, 

- Dyrekcja Szkoły, 

2.Promowanie 

zdrowego stylu 

życia i żywienia. 

-pogadanki na temat higieny i 

czystości ciała, profilaktyki chorób, 

pierwszej pomocy, 

-badania okresowe (wady postawy, 

wzroku, ciśnienie tętnicze), 

- biwak integracyjno-edukacyjny w 

Zielonej Szkole, 

-organizowanie alternatywnych 

sposobów spędzania czasu wolnego, 

-współpraca z instytucjami np.CSiR, 

CKiS, biblioteka publiczna, 

-dyżury nauczycielskie, 

- wskazanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego 

(kółka zainteresowań, dyskoteki 

szkolne, festyn, wycieczki, 

turnieje sportowe, inne zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne), 

- wszechstronny rozwój ucznia 

- uczniowie rozwijają zdolności i 

zainteresowania, 

- uczniowie poznają podstawowe 

obowiązujące na co dzień zasady 

bezpieczeństwa, 

- wzrośnie zainteresowanie 

czynnym wypoczynkiem  

-nauczyciele w-f, 

-wychowawcy, 

- nauczyciel WDŻ 

-mgr L.Nawrocka 

-pielęgniarka szkolna 

 

 

 

 

 

-dyrekcja szkoły 

3.Zapobieganie 

uzależnieniom i 

-projekt profilaktyki palenia tytoniu 

dla klasy IIa, 

-cykl  zajęć profilaktycznych na 

godzinie wychowawczej, 

-uczeń zna skutki nałogów i 

konsekwencje przemocy, 

-mgr Wioletta Kosiur 

 



przemocy. -zagadnienia tematyczne na zajęciach 

edukacji zdrowotnej,  wychowania do 

życia w rodzinie i godzinach 

wychowawczych, 

- nawiązanie współpracy z MOW w 

Debrznie, 

-monitoring wizyjny 

- uwzględnianie w klasowych 

programach wychowawczych 

tematyki dotyczącej szeroko 

rozumianych uzależnień, w tym 

nikotynizm, alkohol, narkotyki, 

dopalacze 

 

 

-przedstawienie profilaktyczne 

w wykonaniu wychowanków 

MOW, pt.”Czy musiało się tak 

skończyć?” 

- uświadamia sobie zagrożenia 

związane z zażywaniem środków 

zmieniających świadomość, wie 

czym grozi zażywanie dopalaczy, 

- zna konsekwencje prawne, 

- nie podejmuje zachowań 

ryzykownych 

 

- rozmowy z wychowankami na 

temat konsekwencji 

niewłaściwych postaw i 

zachowania 

 

 

- wychowawcy, 

nauczyciel WDŻ 

 

 

-pedagog szkolny 

4. Pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna. 

-na podstawie opinii i orzeczenia, 

zespoły klasowe tworzą wymaganą 

dokumentację pedagogiczną, 

-współpraca  z PPP, 

-prowadzenie zajęć 

wyrównawczych,rozwijających 

-uzyskiwanie przez uczniów 

lepszych wyników w nauce, 

-Wychowawcy, 

-pedagog szkolny 

 

5.Zapobieganie i 

eliminowanie 

wulgaryzmów. 

-akcja szkolna pt. „Kulturalna 

Jedynka”, 

-plakaty, scenki tematyczne, 

dbanie o czystość języka 

-uczniowie nie używają 

wulgaryzmów 

Samorząd uczniowski 

6.Przystosowanie 

do nowego etapu 

edukacyjnego. 

-w szkole funkcjonuje Szkolny System 

Oceniania, 

-kryteria ocen zachowania i tematyka 

godzin wychowawczych wynikających 

z Programu Wychowawczego Szkoły, 

-każdy nauczyciel posiada 

przedmiotowe wymagania na 

poszczególne oceny, 

-coroczne zapoznawanie 

uczniów z kryteriami oceniania i 

stawianymi wymaganiami, 

-zapoznawanie uczniów z 

kryteriami ocen zachowania i 

tematyką godzin 

wychowawczych, 

-uwzględnianie potrzeb uczniów 

dotyczących realizacji godzin  

wychowawczych, 

-dokonywanie zmian 

Regulaminu Szkoły, 

-systematyczne przypominanie o 

prawach i obowiązkach ucznia 

wynikających z Regulaminu 

Szkoły, 

-uczniowie znają zasady oceniania 

i wymagania poszczególnych 

przedmiotów, 

-uczniowie znają kryteria ocen 

zachowania, 

-uczniowie znają prawa i 

obowiązki stosując je w życiu 

szkolnym, 

-nauczyciele 

przedmiotowi, 

-wychowawcy, 

-Pedagog Szkolny, 

-Dyrekcja Szkoły,  

7.Projekt 

gimnazjalny. 

-powołanie koordynatora do spraw 

projektów edukacyjnych, 

-bank tematów, 

 

-prezentacje projektów, 

-przedstawienie efektów pracy 

zespołowej szerszemu gronu 

odbiorców, 

-sprawozdanie z wykonanego 

projektu, 

-doskonalenie umiejętności pracy 

zespołowej, 

-nauczyciele, 

-opiekunowie projektów, 



 

8. Aktywne 

działanie na rzecz        

uczniów 

potrzebujących 

szczególnej opieki 

 

- udział w akcjach organizowanych 

przez Bank Żywności, Caritas, 

-wolontariat 

- współpraca z OPS 

 

-  zbiórka żywności, 

 

- pomoc materialna dla rodzin 

uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej 

 

opiekunowie SU, 

pedagog szkolny 

 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki może być modyfikowany w zależności  od potrzeb. Wychowawcy klas uwzględnią w swoich planach pracy 

wychowawczej zadania do realizacji w nim zawarte, biorąc pod uwagę specyfikę zespołu klasowego, realizowane programy profilaktyczne 

lub ich elementy.  

 


