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Zał cznik Aą

Szczegółowy plan działań profilaktycznych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie



Zadania profilaktyczne do realizacji w bieżącym roku szkolnym :  

Lp. zadanie
metoda

termin realizacji Osoba
odpowiedzialna 

1 Przekazywanie młodzieży, rodzicom  i 
nauczycielom rzetelnej wiedzy na temat
mechanizmów i skutków
uzależnienia; omawianie i ćwiczenie 
skutecznych sposobów unikania 
uzależnienia

warsztaty 
edukacyjne dla 
uczniów dotyczące
ryzyka uzależnienia 
od gier 
komputerowych

do III psycholog / 
pedagog 

warsztaty 
edukacyjne 
„dopalacze kradną 
życie”

do V

współpraca z PPP, 
Poradnią 
Uzależnień, OPS,
PCPR

cały rok

indywidualna opieka
nad uczniami z 
grupy ryzyka
(profilaktyka 
selektywna i 
wskazująca

cały rok

spotkanie 
edukacyjne dla 
rodziców na temat
ryzyka uzależnienia 
od gier 
komputerowych

do V psycholog 

spotkanie dla 
rodziców na temat 
uzależnień od
dopalaczy, we 
współpracy z 

do V Pedagog 



Sanepidem

ulotka informacyjna 
dla rodziców i 
uczniów na
temat zagrożeń 
związanych z 
korzystaniem z
monitorów

do XII psycholog

prelekcja policjanta 
z referatu ds. 
nieletnich na
temat zagrożeń 
związanych z 
dopalaczami

do IV pedagog

2 Propagowanie zdrowego stylu życia warsztaty 
edukacyjne dla 
uczniów na temat
profilaktyki 
nowotworowej

do V pedagog

udostępnienie sali 
gimnastycznej w 
czasie przerw
lekcyjnych

cały rok

Nauczyciele wf

sportowe zajęcia 
pozalekcyjne (SKS)
psychologiczne 
zajęcia pozalekcyjne

Psycholog 

międzyszkolne 
zawody sportowe

Nauczyciele wf

Propagowanie 
systematycznych 

Pielęgniarka / 
pedagog



badań i
kontynuowania 
opieki lekarskiej

3 Interwencja kryzysowa wobec osoby
podejmującej zachowanie
ryzykowne

pomoc 
psychologiczna i 
pedagogiczna

cały rok Psycholog / 
pedagog

informowanie 
rodziców/opiekunów

jeżeli zachowanie 
ryzykowne 
wyczerpuje
znamiona czynu 
karalnego to szkoła 
zawiadamia
policję

4 Chronienie przed krzywdzeniem,
przeciwdziałanie przemocy

diagnozę 
psychologiczno – 
pedagogiczną

cały rok Psycholog /
Pedagog

udział w 
ogólnopolskiej sieci 
FDDS dotyczącej
ochrony dzieci przed
przemocą

psycholog

zajęcia kształtujące 
pozytywne wzorce 
kultury
bycia i stosunku do 
drugiego człowieka

Wychowawcy 

informowanie na 
temat zjawiska 
krzywdzenia:

Psycholog / 
pedagog



występowaniu, 
mechanizmach, 
sposobach
radzenia w 
sytuacjach trudnych

zajęcia integracyjne 
w klasach, służące
budowaniu bliskich 
więzi społecznych

przyjęty przez:
Radę Pedagogiczną w dniu 
Radę Rodziców w dniu 
Samorząd Uczniowski w dniu ……………..


