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Szkolny program profilaktyki 2016/2017 

Gimnazjum Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

I. Podstawa prawna. 

Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego 

programu profilaktyki stanowią:  

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572) . 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., 

poz. 96 ). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).  

7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

8. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych.  

10. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

11. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

12. Konwencja o Prawach Dziecka.  

13. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

 

 



 

II. Główne cele programu profilaktyki w Gimnazjum Nr 3 w Warszawie. 

1. Przeciwdziałanie przemocy i agresji. 

2. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego. Promocja 

zdrowego stylu życia. 

3. Edukacja uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zakresie uzależnień (alkohol, 

narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy, leki psychotropowe, depresja) 

4. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

5. Profilaktyka szeroko pojętego bezpieczeństwa (bezpieczeństwo nad wodą, w Internecie, na 

drodze, pierwsza pomoc). 

6. Dostarczanie wiedzy na temat odpowiedzialności karnej nieletnich.  

7. Doradztwo zawodowe. 

8. Realizowanie założeń zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

9. Edukacja w zakresie praw dziecka. 

10. Edukacja w zakresie  ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem (przemoc domowa, 

rówieśnicza, wykorzystywanie seksualne, etc.) 

III.  Cele szczegółowe. 

1.  Edukacja dotycząca nadużywania korzystania z komputera i Internetu. 

2. Edukacja w zakresie reagowania na przemoc i wykształcenie  właściwych postaw wobec 

krzywdzenia. 

3.  Wykształcenie asertywnych postaw zachowań uczniów i nieulegania presji grupy.  

4.  Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i czyny. 

5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem i stresem pojawiającym się w trudnych 

sytuacjach. 

6.  Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji, o których 

mowa w § 1 ust. 2, przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu 

innych zachowań ryzykownych. 

7. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

8. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, ograniczenie zjawisk agresji, głównie 

werbalnej wśród uczniów.  

9.  Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

10. Poszerzanie wiedzy w zakresie prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego 

uczniów. 



IV.  Działalność w szkole obejmuje w szczególności: 

IV.I Działalność wychowawczą poprzez  następujące zadania: 

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy 

prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

 2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu;  

3)  wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;  

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i 

rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i 

wychowawcami; 

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy 

z grupą uczniów; 

 6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców 

lub opiekunów;  

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność 

podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), zwanej dalej 

„ustawą o systemie oświaty”; 

 8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

IV.II Działalność edukacyjną poprzez  następujące zadania: 

1)  poszerzenie  wiedzy u uczniów, ich  rodziców  lub  opiekunów,  nauczycieli  i  

wychowawców   z zakresu: 

- zdrowego stylu życia, 

- prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,  

- rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji  psychoaktywnych, a 

także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego 

typu przypadkach; 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów; 

3)  kształtowanie  u  uczniów umiejętności  życiowych, w  szczególności  samokontroli,  

radzenia  sobie  ze  stresem,  rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; 



4)  kształtowanie  krytycznego  myślenia  i  wspomaganie  uczniów  i  dzieci w  

konstruktywnym  podejmowaniu  decyzji  w  sytuacjach  trudnych,  zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

5)  prowadzenie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  kompetencji  nauczycieli i  

wychowawców  w  zakresie  rozpoznawania  wczesnych  objawów  używania  środków i  

substancji,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2,  oraz  podejmowania  szkolnej  interwencji 

profilaktycznej; 

6)  doskonalenie  kompetencji  nauczycieli  i  wychowawców  w  zakresie  profilaktyki  

używania środków  i  substancji,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2,  norm  rozwojowych i 

zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

IV.III Działalność informacyjną poprzez  następujące zadania: 

1)  dostarczenie  aktualnych  informacji  nauczycielom,  wychowawcom  i  rodzicom  lub 

opiekunom  na  temat  skutecznych  sposobów  prowadzenia  działań  wychowawczych  i 

profilaktycznych  związanych  z  przeciwdziałaniem  używaniu  środków  i  substancji, o 

których mowa w § 1 ust. 2; 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku używania środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2; 

3)  przekazanie  informacji  uczniom,  ich  rodzicom  lub  opiekunom  oraz  nauczycielom  i 

wychowawcom  na  temat  konsekwencji  prawnych  związanych  z  naruszeniem  przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

4)  informowanie  uczniów  oraz  ich  rodziców  lub  opiekunów o  obowiązujących  

procedurach  postępowania  nauczycieli  i  wychowawców  oraz o metodach współpracy 

szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

IV.IV Działalność profilaktyczną poprzez  następujące zadania: 

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym 

rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie 

zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i 

substancji, o których mowa w § 1 ust. 2; 

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją 

sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano 

wczesne objawy używania środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2, lub 

występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

Działalność profilaktyczna obejmuje w szczególności: 



a.  realizowanie wśród uczniów i dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych 

w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy; 

b.  włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o 

którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków i substancji, o których mowa w § 1ust. 2. 

Podstawę do podejmowania działalności, stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym 

diagnoza. 

W oparciu o diagnozę, nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły 

wybiera formę, w której realizuje program profilaktyki uwzględniając wykorzystanie 

aktywnych metod pracy. 

Przy opracowaniu diagnozy bierze się pod uwagę czynniki chroniące, czynniki ryzyka oraz 

zachowania ryzykowne. 

1.  Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, 

cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których 

występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa 

jego odporność na działanie czynników ryzyka,  

2.  Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy 

środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim 

prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 

V.  Przewidywane osiągnięcia. 

1. Uczniowie znają swoje prawa, wiedzą jak chronić się przed ewentualną przemocą bądź 

wykorzystywaniem. Odnoszą się z szacunkiem do innych osób, potrafią panować nad sobą. 

2. Uczniowie podejmują zachowania prozdrowotne i prowadzą zdrowy styl życia. Posiadają 

wiedzę w zakresie prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego. 

3. Uczniowie są świadomi zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych, 

dopalaczy, suplementów diet i leków w celach pozamedycznych.  

4. Uczniowie radzą sobie z trudnościami, potrafią rozpoznawać i wyrażać emocje. 

5. Uczniowie bezpiecznie spędzają czas przed komputerem, po szkole i podczas wakacji. 

6. Uczniowie są świadomi odpowiedzialności karnej  i konsekwencji prawnych związanych  z  

naruszeniem  przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

znają procedury postępowania  nauczycieli  w szkole. 



7. Uczniowie są świadomi swojej ścieżki edukacyjnej w przyszłości. 

8. Rodzice i nauczyciele posiadają wiedzę na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Potrafią rozpoznawać symptomy używania 

środków i substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż 

medyczne, wiedzą jak postępować w takich przypadkach. 

9. Nauczyciele znają procedurę Niebieskiej Karty, wiedzą jak rozpoznawać symptomy 

krzywdzenia dzieci. Są świadomi swojej odpowiedzialności prawnej w przypadku 

niepodejmowania interwencji. Posiadają metody i narzędzia do podejmowania działań 

profilaktycznych i interwencyjnych.  

10. Nauczyciele posiadają wiedzę na temat przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu 

seksualnemu i dyskryminacji w miejscu pracy. 

11. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów są wspierani przez nauczycieli w 

wychowywaniu swoich dzieci. Korzystają z pomocy doradcy zawodowego, w celu 

odnalezienia właściwej ścieżki zawodowej dla swojego dziecka. 

12. Rodzice współpracują z nauczycielami, podejmują zachowania prozdrowotne w stosunku 

do swoich dzieci.  

VI. Plan realizacji działań, sposób i termin realizacji wraz z osobą odpowiedzialną za 

realizację oraz sposób  ewaluacji. 

Plan realizacji działań został sporządzony na podstawie wyników ankiet z ubiegłego 

roku szkolnego (załącznik 1), informacji dostarczonych przez wychowawców klas 1, 2 i 3 

oraz w oparciu o Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cele/zadania Sposób realizacji (do wyboru) Termin realizacji 

i osoba 

odpowiedzialna 

za realizację 

Sposób  ewaluacji 

Działania skierowane do uczniów 

Przeciwdziałanie 

przemocy i  agresji, 

nauka samokontroli, 

profilaktyka 

przemocy 

rówieśniczej 

-na godzinie wychowawczej, 

- zewnętrzne warsztaty szkoleniowe, 

-realizacja zadań wynikająca z programu 

wychowawczego (w tym dzień sportu, 

uroczystości itp.), 

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem, 

- podczas  wycieczek szkolnych,  

- zajęcia pozalekcyjne, 

- zajęcia powadzone w oparciu o programy 

polecane przez MEN i ORE 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

Cały rok szkolny, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem i 

rodzicami. 

Edukacja w zakresie 

praw dziecka, 

ochrony przed 

przemocą i 

wykorzystywaniem 

-na godzinie wychowawczej, 

- zewnętrzne warsztaty szkoleniowe, 

-realizacja zadań wynikająca z programu 

wychowawczego (w tym dzień sportu, 

uroczystości itp.), 

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem, 

- podczas  wycieczek szkolnych,  

- zajęcia pozalekcyjne, 

- zajęcia powadzone w oparciu o programy 

polecane przez MEN i ORE 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

Cały rok szkolny, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem i 

rodzicami. 

Promocja zdrowego 

stylu życia, 

podejmowanie 

zachowań 

prozdrowotnych 

(edukacja w zakresie 

szkodliwości picia 

alkoholu i spożywania 

wyrobów 

tytoniowych) 

-na godzinie wychowawczej, 

- zewnętrzne warsztaty szkoleniowe, 

-realizacja zadań wynikająca z programu 

wychowawczego (w tym dzień sportu, 

uroczystości itp.), 

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem, 

- podczas  wycieczek szkolnych,  

- zajęcia pozalekcyjne, 

- zajęcia powadzone w oparciu o programy 

polecane przez MEN i ORE 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

Cały rok szkolny, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem i 

rodzicami. 

Edukacja w zakresie 

prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń 

zdrowia psychicznego 

uczniów (m.in. 

edukacja w zakresie 

występowania 

-na godzinie wychowawczej, 

- zewnętrzne warsztaty szkoleniowe, 

-realizacja zadań wynikająca z programu 

wychowawczego (w tym dzień sportu, 

uroczystości itp.), 

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem, 

- podczas  wycieczek szkolnych,  

- zajęcia pozalekcyjne, 

Cały rok szkolny, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 



depresji) - zajęcia powadzone w oparciu o programy 

polecane przez MEN i ORE 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

pedagogiem i 

rodzicami. 

Zapobieganie 

uzależnieniom, w 

szczególności 

zażywania dopalaczy, 

poszerzenie wiedzy 

na temat używania 

środków i substancji 

psychoaktywnych, a 

także suplementów 

diet i leków w celach 

innych niż medyczne 

-na godzinie wychowawczej, 

- zewnętrzne warsztaty szkoleniowe, 

-realizacja zadań wynikająca z programu 

wychowawczego (w tym dzień sportu, 

uroczystości itp.), 

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem, 

- podczas  wycieczek szkolnych,  

- zajęcia pozalekcyjne, 

- zajęcia powadzone w oparciu o programy 

polecane przez MEN i ORE 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

Cały rok szkolny, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem i 

rodzicami. 

Rozwijanie i 

wzmacnianie 

umiejętności 

psychologicznych, 

społecznych i 

życiowych uczniów 

(m.in. radzenie sobie 

ze stresem, 

kształtowanie 

krytycznego 

myślenia, 

rozpoznawanie i 

wyrażanie emocji) 

-na godzinie wychowawczej, 

- zewnętrzne warsztaty szkoleniowe, 

-realizacja zadań wynikająca z programu 

wychowawczego (w tym dzień sportu, 

uroczystości itp.), 

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem, 

- podczas  wycieczek szkolnych,  

- zajęcia pozalekcyjne, 

- zajęcia powadzone w oparciu o programy 

polecane przez MEN i ORE 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

Cały rok szkolny, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem i 

rodzicami. 

Profilaktyka szeroko 

pojętego 

bezpieczeństwa 

(bezpieczeństwo na 

drodze, nad wodą, 

bezpieczny Internet) 

-na godzinie wychowawczej, 

- zewnętrzne warsztaty szkoleniowe, 

-realizacja zadań wynikająca z programu 

wychowawczego (w tym dzień sportu, 

uroczystości itp.), 

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem, 

- podczas  wycieczek szkolnych,  

- zajęcia pozalekcyjne, 

- zajęcia powadzone w oparciu o programy 

polecane przez MEN i ORE 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

Cały rok szkolny, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem i 

rodzicami. 

Dostarczanie wiedzy 

na temat 

odpowiedzialności 

karnej nieletnich oraz  

konsekwencji  

prawnych  

związanych  z  

naruszeniem  

przepisów ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o 

-na godzinie wychowawczej, 

- zewnętrzne warsztaty szkoleniowe, 

-realizacja zadań wynikająca z programu 

wychowawczego (w tym dzień sportu, 

uroczystości itp.), 

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem, 

- podczas  wycieczek szkolnych,  

- zajęcia pozalekcyjne, 

- zajęcia powadzone w oparciu o programy 

polecane przez MEN i ORE 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

Cały rok szkolny, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem i 

rodzicami. 



przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz 

zapoznanie z  

procedurami 

postępowania  

nauczycieli  i  

wychowawców  oraz 

o metodach 

współpracy szkoły z 

Policją w sytuacjach 

zagrożenia 

narkomanią 

Doradztwo zawodowe - spotkania z doradcą zawodowym 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

 

Cały rok szkolny, 

doradca 

zawodowy. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem i 

rodzicami. 

Działania skierowane do nauczycieli 

Profilaktyka zaburzeń 

zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży; 

rozpoznawanie i 

profilaktyka używania 

środków 

psychoaktywnych, a 

także suplementów 

diet i leków w celach 

innych niż medyczne, 

postępowanie w tego 

typu przypadkach. 

- zewnętrzne lub wewnętrzne  warsztaty 

szkoleniowe, 

- spotkania zespołów wychowawczych, 

-spotkania na Radach Pedagogicznych 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

wrzesień- 

czerwiec, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem. 

Znajomość procedury 

Niebieskiej karty, 

symptomów 

krzywdzenia dzieci 

oraz 

odpowiedzialności 

prawnej pracowników 

szkoły, 

zobowiązanych do 

podejmowania 

interwencji 

- zewnętrzne lub wewnętrzne  warsztaty 

szkoleniowe, 

- spotkania zespołów wychowawczych, 

-spotkania na Radach Pedagogicznych 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

wrzesień- 

czerwiec, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem,  

pedagogiem. 



Znajomość metod i 

narzędzi działań 

profilaktycznych i 

interwencyjnych, w 

szczególności w 

przypadku przemocy 

rówieśniczej. 

- zewnętrzne lub wewnętrzne  warsztaty 

szkoleniowe, 

- spotkania zespołów wychowawczych, 

-spotkania na Radach Pedagogicznych 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

wrzesień- 

czerwiec, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami, 

wychowawcami, 

psychologiem,  

pedagogiem. 

Przeciwdziałanie 

mobbingowi , 

molestowaniu 

seksualnemu i 

dyskryminacji w 

jednostkach Miasta 

Stołecznego 

Warszawy 

- zewnętrzne lub wewnętrzne  warsztaty 

szkoleniowe, 

 

wrzesień- 

czerwiec, 

psycholog, 

dyrektor 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet 

Inne szkolenia w 

miarę potrzeb 

- zewnętrzne lub wewnętrzne  warsztaty 

szkoleniowe, 

- spotkania zespołów wychowawczych, 

-spotkania na Radach Pedagogicznych 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

wrzesień- 

czerwiec, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z 

nauczycielami,  

wychowawcami, 

psychologiem, 

pedagogiem. 

Działania skierowane do rodziców lub opiekunów prawnych 

Poszerzenie  wiedzy  

na  temat  

prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń 

zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania  

wczesnych objawów 

używania środków i 

substancji 

psychoaktywnych, a 

także suplementów  

diet i leków w celach 

innych niż medyczne 

oraz postępowania w 

tego typu 

przypadkach; 

- rozmowy z psychologiem, pedagogiem, 

wychowawcami i nauczycielami, 

- szkolenia zewnętrzne, 

- uroczystości szkolne 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

wrzesień- 

czerwiec, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z rodzicami. 

Wspieranie - rozmowy z psychologiem, pedagogiem, wrzesień- Sprawozdanie 



 

 Program profilaktyki opracowany przez Zespół: p. Monikę Pałkę, p. Halinę Kwiatkowską i p. Piotra 

Włodarskiego. 

  Uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dnia 07 września 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umiejętności 

wychowawczych 

rodziców 

wychowawcami i nauczycielami, 

- szkolenia zewnętrzne w miarę potrzeb, 

- uroczystości szkolne 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

czerwiec, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z rodzicami. 

Promocja zdrowego 

odżywiania 

- rozmowy z psychologiem, pedagogiem, 

wychowawcami i nauczycielami, 

- uroczystości szkolne 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

wrzesień- 

czerwiec, 

nauczyciele i 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog. 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z rodzicami. 

Doradztwo zawodowe - spotkanie z doradcą zawodowym 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

wrzesień- 

czerwiec, doradca 

zawodowy 

Sprawozdanie 

wystawione w maju 

na podstawie ankiet, 

rozmów z rodzicami. 


