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Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jerzego Siwińskiego 

ul. Targowa 73 A, 05-120 Legionowo 
tel. 22 774-28-72, fax 22 774-40-96 

 

 
 

 
Szczegółowy plan działań profilaktycznych do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 w Powiatowym 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. 
 
 

Lp.  Zadanie  
 
 

Metoda Termin 
realizacji  

Osoba  
odpowiedzialna 

1. Przeprowadzenie 
diagnozy 
zapotrzebowania na 
działania 
wychowawcze i 
profilaktyczne  wśród 
uczniów.  

Ankieta dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych.  
Rozmowy z uczniami.  

wrzesień-
październik 

pedagog/psycholog 

2. Przekazywanie 
młodzieży, rodzicom i 
nauczycielom 
rzetelnej wiedzy na 
temat mechanizmów i 
skutków uzależnienia, 
omawianie                   i 
ćwiczenie skutecznych 
sposobów unikania 
uzależnienia. 
Profilaktyka 
uzależnień. 

Fonoholizm – analiza 
zjawiska. Cykl spotkań 
edukacyjnych, materiały 
filmowe 

cały rok pedagog 
 
 
 
 

Współpraca z PPP 
Poradnią Uzależnień , OPS, PCPR. 
 

cały rok pedagog/psycholog  
 
 

Indywidualna opieka nad 
uczniami uzależnionymi oraz z 
grupy ryzyka (profilaktyka 
selektywna i wskazująca ).  
 

cały rok pedagog/psycholog 
 

Spotkanie edukacyjne dla 
rodziców na temat ryzyka 
uzależnienia od telefonu –
fonoholizm. 
 

marzec pedagog 
 
 
 

Cykl prelekcji  edukacyjnych 
prowadzonych przez policjanta 
dla uczniów z zakresu : 
-cyberprzestępczości,  
-substancji psychoaktywnych, 
-odpowiedzialności karnej   
nieletnich.  
 

I semestr policjantka  
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Spotkanie edukacyjne dla 
rodziców z zakresu: 
-cyberprzestępczości,  
-substancji psychoaktywnych,  
-odpowiedzialności karnej   
nieletnich.  
 

I semestr policjantka 

3. Propagowanie 
zdrowego stylu życia. 

Zajęcia na temat skutków 
niewłaściwego odżywiania się. 
Wykład, projekcja filmu. 

cały rok pedagog 
 
 
 

Warsztaty  z elementami wykładu 
dla uczniów –„Zapobieganie 
depresji”.  
 
 

cały rok psycholog 
 
 

Spotkanie edukacyjne dla 
rodziców „Depresja i zaburzenia 
lękowe wśród młodzieży”.  
 
 

styczeń  psycholog 

Udostępnienie Sali gimnastycznej 
w czasie przerw lekcyjnych. 
 

cały rok nauczyciele 
wychowania 
fizycznego  
 

Udział w międzyszkolnych 
zawodach sportowycg. 

cały rok  nauczyciele 
wychowania 
fizycznego  
 
 
 

Międzyszkolne zawody sportowe.  cały rok nauczyciele 
wychowania 
fizycznego  
 

Propagowanie systematycznych  
badań i kontynuowania opieki 
lekarskiej. 
 

cały rok pielęgniarka 

4. Interwencja 
kryzysowa  wobec 
osoby podejmującej 
zachowanie 
ryzykowne.  

Pomoc psychologiczna                  i 
pedagogiczna. 
 

cały rok pedagog/psycholog 

Indywidualne konsultacje dla  
rodziców/opiekunów uczniów 
podejmujących zachowania 
ryzykowne. 
 

cały rok pedagog/psycholog 

Zawiadamianie policji  o czynach 
karalnych popełnianych przez 
uczniów.  
 
 
 
 

cały rok rada pedagogiczna 
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5. Przeciwdziałanie 
negatywnym i 
ryzykownym 
zachowaniom 
młodzieży, 

Diagnoza psychologiczno-
pedagogiczna.  
 

cały rok pedagog/psycholog 
 
 

Profilaktyka poruszania się w 
cyberprzestrzeni. 

cały rok psycholog 
 
 
 

Udział w ogólnopolskiej sieci 
FDDS dotyczącej ochrony dzieci 
przed przemocą. 
 

cały rok psycholog/pedagog 
 
 
 

  Zjawisko mobbingu( przemocy 
psychicznej) – spotkania 
edukacyjne 

Cały rok pedagog 

6, Kompetencje 
społeczne. 

Techniki skutecznej komunikacji – 
spotkania edukacyjne z 
elementami warsztatów. 

I semestr pedagog 

  Zajęcia kształtujące pozytywne 
wzorce zachowania u uczniów 
„Trening asertywności”.  
 
 

cały rok psycholog 

 
Plan  sporządziły : 
pedagog –Monika Chowańska 
psycholog- Agnieszka Błachocińska 
 
Plan przyjęty przez: 
 
Radę Pedagogiczną w dniu …………………………………… 
 
 
Radę Rodziców w dniu ……………………………………....... 
 
 
 


