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Podstawa prawna :  

 

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 nr 67, poz. 3292 z późniejszymi zmianami )  

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół ( Dz. U. nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami )  

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

szkół publicznych ( z późniejszymi zmianami )  

4. Rozporządzenie MENiS 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 )  

 

 

Inne akty prawne – przepisy pozaświatowe :  

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72 ( ochrona praw dziecka )  

2. Konwencja o Prawach Dziecka – art. 3, art. 19 ( ochrona przed przemocą, krzywdą, nadużyciem ), art. 33 ( ochrona przed nielegalnym 

używaniem środków narkotycznych )  

3. Ustawa o powszechnym bezpieczeństwie zdrowotnym ( Dz. U. z 1997 r. nr 28, poz. 153 z późniejszymi zmianami )  

4. Ustawa o kulturze fizycznej ( tekst jednolity i Dz. U. z 2002 r. nr 4, poz. 31 z późniejszymi zmianami )  

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. nr 711, poz. 109 z 

późniejszymi zmianami )  

6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używaniu tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996 r. nr 10, 

poz. 55)  

 

 

 

 Dokumenty wewnętrzne :  

 

1. Statut Szkoły  

2. Plan Rozwoju Szkoły  



 

  

3. Program Opiekuńczo Wychowawczy Szkoły. Plan działań wychowawczych dla poszczególnych klas 

4. Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

 

 

 

 
        Celem profilaktyki jest ochrona ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. 

Prowadzenie ucznia ku dojrzałości jest zarówno wychowywaniem jak i profilaktyką prowadzoną przede wszystkim przez dom rodzinny, a 

wspomagany przez szkołę. 

Zakres działań profilaktycznych może być różny w zależności od potrzeb osób, do których jest kierowany. Populację dzieci i młodzieży można 

podzielić na grupy: 

- niskiego ryzyka – dotyczy to osób, które nie podjęły jeszcze zachowań ryzykownych, są przed inicjacją, 

- podwyższonego ryzyka – to osoby, które mają już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych, 

- wysokiego ryzyka – należą  do tej grupy osoby przejawiające ryzykowne  zachowania bądź uzależnione od nich. 

 

 

Program skierowany jest do całej społeczności szkolnej. 

W szkole realizowana jest przede wszystkim profilaktyka pierwszorzędowa, której zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom, wspieranie 

procesu wychowania oraz identyfikacja osób będących w grupie podwyższonego ryzyka. W przypadku rozpoznania uczniów z grupy drugiej 

 i trzeciej szkoła (pedagog szkolny lub psycholog) kieruje takie osoby do współpracujących z nią placówek – przede wszystkim do Poradni 

Psychologiczno –Pedagogicznej nr 5 w Poznaniu , do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie a także do Komitetu Ochrony Praw Dziecka etc. 
 

 

 

CELE PROGRAMU:  

 

 udzielanie pomocy i wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia  

 kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego  

  wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zapobiegające nałogom i zachowaniom ryzykownym 

  integracja uczniów i doskonalenie relacji koleżeńskich  

 minimalizowanie zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów 



 

  

Aby osiągnąć ten cel szkoła (mając na uwadze, że jest szkołą sportową)  będzie: 

 

 promować zdrowy, aktywny tryb życia, 

 kształtować odpowiedzialność za ochronę zdrowia własnego i innych, 

 wspierać rozwój fizyczny i intelektualny, 

 wdrażać do efektywnego zarządzania czasem 

 propagować rozwijającego osobowość  spędzania wolnego czasu, 

 wspierać młodych sportowców w osiąganiu jak najlepszych wyników w uprawianej przez nich dyscyplinie sportowej, 

 wzmacniać poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości, 

 uczyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

 informować uczniów i rodziców o skutkach wszelkiego rodzaju uzależnień fizycznych (palenia papierosów, używania 

alkoholu, narkotyków) i psychicznych ( braku kontroli w ilości czasu spędzanego przed komputerem) oraz zachowań agresywnych, 

 wypracowywać umiejętność podejmowania właściwych decyzji, 

 eliminować wulgaryzmy, propagować kulturę języka 

 kształtować postawy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, 

 ćwiczyć  zarówno zachowania asertywne jak  i  empatyczne, 

 rozwijać umiejętność prawidłowej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania problemów 

 ćwiczyć samoświadomość własnych  nastrojów i emocji, uczyć werbalizowania ich i kontroli,  

 wspierać relacje rodzic – uczeń - nauczyciel, w celu tworzenia właściwego 

klimatu szkoły zapewniającego podmiotowość i bezpieczeństwo uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

 rozwijać umiejętności wychowawcze rodziców, 

 

 

Stosowane będą następujące strategie: 

 

- edukacyjne – ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania relacji 

interpersonalnych, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacji , rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia), 

- informacyjne – ich celem jest dostarczanie niezbędnych  informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienia 

dokonywania racjonalnego wyboru, 

- sytuacyjne – ich celem jest symulowanie lub wykorzystywanie już istniejących okoliczności, przypadków  w celu  kształtowania empatii, 

wzbudzenia odpowiednich emocji, lub też skłaniania uczniów do refleksji. 

 



 

  

 

 

Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych : 

 
1. Uczniowie posiadają wiedzę o konsekwencjach ryzykownych zachowań 

2. W bibliotece znajdują się materiały dotyczące profilaktyki , tworzony jest tzw. bank publikacji, scenariuszy, wykorzystywanych przez 

nauczycieli szkoły.  

3. Stałe doskonalenie w zakresie profilaktyki , poprawa w zakresie relacji uczeń- nauczyciel- rodzic.  

4. Rodzice w sytuacjach problemowych wiedzą do kogo się zwrócić o pomoc.   

5. Młodzi szkolni sportowcy otoczeni są wszechstronną opieką. 

6. Brak wzrostu przejawów agresji i przemocy rówieśniczej.  

7. Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole. 
8. Rodzice są spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci w szkole. 

9. Poprawa wyników w nauce i frekwencji.  

10. Dzieci oraz rodzice preferują zdrowy styl życia.  

 

 

1. CEL : udzielanie pomocy i wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia  

 
 

         ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

ZADAŃ 

TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ZA 

REALIZACJĘ 

  

Pomoc uczniom mającym 

trudności w nauce oraz 

sprawiającym problemy 

wychowawcze.  

 

 

 

- pomoc korekcyjno - 

kompensacyjna dla uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w 

nauce (dysleksja,·dysgrafia, 

dysortografia),  

-  zajęcia rewalidacyjne 

wspierające rozwój dla uczniów 

niepełnosprawnych,  

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog, nauczyciele uczący,  

trenerzy,  opiekunowie 

poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie wagarom oraz 

dbanie o dyscyplinę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  zajęcia wyrównawcze z 

poszczególnych przedmiotów,  

-  indywidualne konsultacje z 

nauczycielami przedmiotów,  

-  wspieranie rodziców w 

nawiązywaniu kontaktu z 

poradniami specjalistycznymi,  

-  spotkania indywidualne z 

rodzicami,  

- spotkania indywidualne z 

uczniami,  

- współpraca z policją 

kuratorami, Sądem· Rodzinnym. 

 

- sprawdzanie obecności na 

każdej lekcji,  

- systematyczne informowanie o 

frekwencji  

- zgodne z procedurami 

rozliczanie opuszczonych godzin 

lekcyjnych,  

- prowadzenie ciekawych lekcji 

metodami aktywizującymi,  

-  punktualne zaczynanie i 

kończenie lekcji,  

-  spotkania informacyjne z 

rodzicami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog, nauczyciele uczący,  

trenerzy,  opiekunowie 

poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Wsparcie uczniów uzdolnionych 

i  budowanie wśród pozostałych 

motywacji do nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wyłonienie spośród wszystkich 

uczniów tych, którzy przejawiają 

uzdolnienia w jakieś dziedzinie, 

stworzenie im warunków 

sprzyjających rozwojowi 

-  stwarzanie uczniom 

możliwości prezentowania 

umiejętności, zainteresowań, 

hobby na lekcjach 

wychowawczych i 

przedmiotowych, zajęciach 

pozalekcyjnych oraz imprezach 

klasowych i szkolnych,  

-  włącznie uczniów biernych do 

większej aktywności 

intelektualnej, artystycznej, 

sportowej ( projekty, konkursy, 

olimpiady, zawody, imprezy 

klasowe, szkolne),  

-  zajęcia z zakresu metod 

efektywnego uczenia się,  

-  organizacja kół zainteresowań 

oraz kół przedmiotowych,  

-  indywidualizacja procesu 

nauczania i oceniania stosunku 

do wybranych uczniów,  

-  częstsze stosowanie pochwał 

wobec uczniów i klasy (przed 

klasą, na zebraniach rodziców -

również w formie pisemnej),  

-  preorientacja zawodowa wśród 

uczniów klas III gimnazjum 

 

początek roku szkolnego i każdy 

inny moment, gdy okaże się, że 

uczeń przejawia uzdolnienia lub 

szczególne zainteresowania daną 

dziedziną 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog, nauczyciele uczący,  

trenerzy,  opiekunowie 

poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Wsparcie psychologiczne 

uczniów uprawiających 

wyczynowo sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie uczniów z 

niepełnosprawnością 

 

 

 

 

- udział wychowawców 

 i nauczycieli uczących  

w zawodach swoich 

podopiecznych 

- omawianie na lekcjach 

wychowawczych kwestii 

sportowych dotyczących 

uczniów 

 

- prezentacja na forum klasowym 

i szkolnym uczniów 

osiągających sukcesy w sporcie 

- współpraca z psychologiem 

szkolnym ( możliwość obecności 

psychologa na treningach  

i zawodach sportowców, 

spotkania indywidualne i 

grupowe ze sportowcami, 

warsztaty psychologiczne 

dotyczące radzenia sobie ze 

stresem, motywacji, współpracy 

w grupie, indywidualnych metod 

pracy. 

 

 

Wsparcie kompleksowe 

dostosowane do danego rodzaju 

niepełnosprawności, potrzeb i 

możliwości ucznia. 

 

 

jak najczęściej w ciągu roku 

 

 

jak najczęściej w ciągu roku 

 

 

jak najczęściej w ciągu roku 

 

 

jak najczęściej w ciągu roku 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog, nauczyciele uczący,  

trenerzy,  opiekunowie 

poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psycholog, pedagog, 

wychowawca, nauczyciele 

uczący 

 

 



 

  

 

 

Przeciwdziałanie stresowi 

przedegzaminacyjnemu 

 

 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki ucznia, 

człowieka i postępowanie w 

przypadku łamania prawa. 

 

 

 

 

 

 Szerzenie wśród młodzieży 

znajomości prawa i wyrabianie  

 

nawyku poszanowania go. 

 

 

- przedstawienie informacji 

dotyczących zasad 

przeprowadzania sprawdzianu 

klas 6 i egzaminów 

gimnazjalnych 

 

-Warsztaty psychologiczne 

dotyczące radzenia sobie ze 

stresem, sesje relaksacyjne 

 

 

- Zapoznanie z Deklaracją Praw 

Człowieka, Konwencją Praw 

Dziecka, Statutem Szkoły, WSO,  

Procedurami i regulaminami 

obowiązującymi w szkole, lekcje 

wychowawcze,  

-  Udział w apelach 

wychowawczych,  

-  Praca w samorządzie klasy 

 i szkoły.  

 

 

- spotkania z policją  (m.in. nt. 

Odpowiedzialności karnej 

nieletniego), 

 

- godziny wychowawcze 

dotyczące obowiązków ucznia, 

odpowiedzialności za ich 

 

 

czas przed Sprawdzianem klas 6 

i Egzaminami gimnazjalnymi 

 

 

cały rok w razie potrzeby 

czas przed Sprawdzianem klas 6 

i Egzaminami gimnazjalnymi 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

uczący, psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog, nauczyciel WOS, 

nauczyciele uczący,  trenerzy, 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog, nauczyciel WOS, 

nauczyciele uczący,  trenerzy, 



 

  

lekceważenie,  

-  konsekwentne postępowanie 

zgodne z procedurami 

zachowania się w sytuacjach 

kryzysowych,  

- konsekwentne stosowanie kar i 

nagród zgodnie z regulaminem 

szkoły,  

- lekcje historii i WOS dotyczące 

praw człowieka,  

- aktualizowanie zapisów prawa 

wewnątrzszkolnego przy 

współudziale przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

2. CEL : kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego  

 

         ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

ZADAŃ 

TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ZA 

REALIZACJĘ 

 

 Promowanie zdrowego stylu 

życia 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uwrażliwianie uczniów na 

zagrożenia współczesnego 

świata, kształtowanie 

odpowiedzialności za własne 

 

- Prowadzenie zajęć 

korekcyjnych dla uczniów z 

grup dyspanseryjnych.   

-Przybliżenie uczniom i 

rodzicom zagadnień 

związanych z problematyką 

wad postawy. 

- Organizowanie badań wad 

postawy. 

- Dostosowanie wielkości 

krzeseł i stolików do 

wysokości uczniów. 

-Organizacja Dni Sportu  

- Realizacja zajęć na temat 

zdrowego odżywiania się, 

promujących zdrowy styl 

życia 

- Udział w programie „Owoce 

w szkole”- kl.1-3 

 

- diagnoza problemu uzależnień 

wśród uczniów ZSzOS nr 1 

- dostarczanie niezbędnych 

informacji profilaktycznych 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

diagnoza – październik 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog, nauczyciele WF-u,  

trenerzy, nauczyciel gimnastyki 

korekcyjnej,    

pielęgniarka szkolna,  

opiekunowie poszczególnych kół 

zainteresowań, 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog 

nauczyciele WF-u,  trenerzy   

nauczyciel biologii,  



 

  

życie i zdrowie. poprzez:  spektakle 

profilaktyczne, plakaty, filmy 

edukacyjne, gazetki, tematyczne, 

broszury, ulotki informacyjne,  

- spotkania ze specjalistami,  

- współpraca ze specjalistą od 

uzależnień z Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej 

nr 5 

 

 

- zapoznanie rodziców z 

objawami, które świadczą o 

uzależnieniu ( również od 

komputera) możliwościami 

leczenia młodzieży,  

 

 

- informowanie uczniów podczas 

lekcji wychowawczych oraz 

wybranych lekcji 

przedmiotowych o negatywnych 

skutkach sięgania po środki 

uzależniające i możliwości 

uzależnienia się od komputera 

 

 

-  działania interwencyjne, 

 

 

 

 

w razie potrzeby.  

cały rok szkolny 

 

 

w razie potrzeby.  

cały rok szkolny 

 

 

jak najczęściej w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

w razie potrzeby.  

cały rok szkolny 

 

pielęgniarka szkolna,  

opiekunowie poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 

 

psycholog, pedagog 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog 

nauczyciele WF-u,  trenerzy   

nauczyciel biologii,  

pielęgniarka szkolna,  

opiekunowie poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog 

nauczyciele WF-u,  trenerzy   

nauczyciel biologii,  

pielęgniarka szkolna,  

opiekunowie poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 

 

psycholog, pedagog 

 

 



 

  

 

3. CEL : wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zapobiegające nałogom, przemocy i innym zachowaniom 

ryzykownym 

 
 

         ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

ZADAŃ 

TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ZA 

REALIZACJĘ 

 

Profilaktyka uzależnień – życie 

bez nałogów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

- warsztaty i dyskusje 

profilaktyczne, realizowane w 

szczególności podczas godzin 

wychowawczych przez 

wychowawców klas 

- wykorzystanie posiadanych 

oraz autorskich programów  

profilaktycznych, w tym 

programu: Profilaktyka 

Trójwymiarowa 

- zajęcia psychoedukacyjne 

poszerzające świadomość 

uczniów w zakresie zdrowego 

stylu życia, bezpiecznego, 

ciekawego, rozwijającego i 

kreatywnego spędzania czasu 

wolnego, radzenia sobie z 

trudnymi emocjami, 

konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów oraz skutecznej i 

asertywnej komunikacji. 

 

  

 

 

 

W trakcie trwania roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog 

nauczyciele WF-u,  trenerzy   

nauczyciel biologii,  

pielęgniarka szkolna,  

opiekunowie poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Profilaktyka przemocy (w tym: 

profilaktyka cyberprzemocy, 

profilaktyka mowy nienawiści i 

innych zagrożeń związanych z 

korzystaniem z sieci i nowych 

technologii oraz profilaktyka 

autoagresji) – życie bez 

przemocy 

 

 

Kształtowanie właściwych 

postaw społecznych i 

wyposażanie młodzieży w 

kompetencje minimalizujące 

ryzyko wystąpienia uzależnień, 

przemocy oraz innych zachowań 

ryzykownych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie systemu 

przeciwdziałania przemocy  

i agresji w szkole 

 

 

Realizacja w oparciu o: 

- programy profilaktyczne (m.in. 

Profilaktyka Trójwymiarowa) 

- prelekcje 

- godziny wychowawcze 

– biblioterapia 

- spotkania psychologiem, 

- spotkania z pedagogiem 

 

 

- Zapewnienie pomocy 

specjalistycznej i indywidualnej 

opieki wychowawczej uczniom z 

zaburzeniami zachowania,  

- pomoc zespołu ds. pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej - 

- spotkania informacyjno-

dyskusyjne z rodzicami  

- psychoedukację na temat 

społecznych i zdrowotnych skut-

kach uzależnień oraz innych 

zachowań ryzykownych 

- warsztaty rozwijające 

podstawowe kompetencje 

życiowe 

 

 

- udział szkoły w programie 

„Szkoła wolna od narkotyków i 

przemocy” 

- natychmiastowa 

 i konsekwentna reakcja 

 w sytuacji agresji i przemocy 

opartej o opracowane procedury 

W trakcie trwania roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

W trakcie trwania roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie trwania roku 

szkolnego 

Możliwie najszybciej po 

wystąpieniu zdarzenia 

 

wychowawcy klas, psycholog, pedagog 

nauczyciele WF-u,  trenerzy   

nauczyciel biologii,  

pielęgniarka szkolna,  

opiekunowie poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, pedagog 

nauczyciele WF-u,  trenerzy   

nauczyciel biologii,  

pielęgniarka szkolna,  

opiekunowie poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, pedagog 

nauczyciele WF-u,  trenerzy   

nauczyciel biologii,  

pielęgniarka szkolna,  

opiekunowie poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w 

cyfrowym świecie 

 

postępowania dla uczniów 

 i nauczycieli dot. sytuacji 

przemocy i agresji 

- ścisła współpraca 

wychowawców klas  

i nauczycieli uczących  

z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym 

-  współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi m.in. Policją i 

Strażą Miejską 

 

 
 

Uświadamianie młodzieży w 

temacie korzyści oraz zagrożeń 

wynikających z 

wykorzystywania internetu, 

portali społecznościowych oraz 

sprzętów multimedialnych 

 

Realizacja warsztatów, 

pogadanek, kampanii na temat 

świadomego i bezpiecznego 

korzystania z sieci i 

nowoczesnych technologii 

 

Wyposażenie nauczycieli w 

najnowszą wiedzę z zakresu sieci 

i nowych technologii m.in. na 

podstawie Przewodnika dla 

Nauczycieli pt. „Wychowanie do 

życia w cyfrowym świecie” oraz 

dołączonego do niego zbioru 

scenariuszy zajęć dla dzieci, 

młodzieży i ich rodziców. 

 

 

W trakcie trwania roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

Przez cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, psycholog, pedagog 

nauczyciele WF-u,  trenerzy   

nauczyciel biologii,  

pielęgniarka szkolna,  

opiekunowie poszczególnych kół 

zainteresowań, katecheci 

 



 

  

 

Wykorzystywanie sieci i 

nowoczesnych technologii 

podczas zajęć dydaktycznych. 

 

Stwarzanie uczniom możliwość 

wykorzystywania i podnoszenia 

swoich informatycznych 

kompetencji podczas realizacji 

zadań domowych i prac 

zaliczeniowych z 

wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. 

 

 

 

 

4. CEL :  integracja uczniów i doskonalenie relacji koleżeńskich  

 
 

         ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

ZADAŃ 

TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ZA 

REALIZACJĘ 

 

 Budowanie pozytywnych relacji 

koleżeńskich, Rozwój empatii, 

tolerancji i akceptacji. 

 

-  zajęcia integrujące w klasach  

( zwłaszcza  w kl.1 S.P., kl 4. SP 

oraz kl I Gimn) 

- gry i zabawy 

psychoedukacyjne,  

- lekcje wychowawcze, 

warsztaty psychoedukacyjne na 

temat konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów i 

mediacji, budowania poczucia 

 

wrzesień-październik,  

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

- pedagog i psycholog szkolny, 

wychowawcy, nauczyciele 

uczący, trenerzy, katecheci 

 

 

 



 

  

własnej wartości, asertywności, 

komunikacji interpersonalnej, 

tolerancji i współpracy. 

- wycieczki, rajdy, ogniska 

 i biwaki.  

- aktywny sposób prowadzenia 

godzin wychowawczych,  

- Mój niepełnosprawny kolega: 

lekcje wychowawcze, 

współpraca z rodzicami  

i instytucjami wspierającymi 

niepełnosprawnych uczniów 

- dziecięcy wolontariat 

- pomoc koleżeńska,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie wymienione zadania realizowane będą w ramach podstawowych zadań profilaktyki szkolnej. Zagadnienia 

programowe mogą ulegać modyfikacji lub poszerzeniu o zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły.  

 

 

 Monitorowanie i ewaluowanie szkolnego programu profilaktyki 
Dokonywanie ewaluacji jest niezbędnym elementem każdego nowoczesnegoprogramu. Ewaluacja jest sposobem rozpoznawania i 

rozwiązywania różnych niejasnych zagadnień, by działania profilaktyczne były skuteczne. W tym celu wykorzystywane są następujące (do 

wyboru) metody: obserwacja, ankieta, rozmowy indywidualne i wywiady oraz analiza dokumentów. Ewaluacja  będzie 

przeprowadzona po drugim roku funkcjonowania programu. Wyniki badań ankietowych staną się podstawą do sformułowania wniosków, które 

następnie będą uwzględnione przy opracowywaniu kolejnego programu profilaktycznego.  
 

 
Załączniki 

 



 

  

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 

Znalazłeś narkotyk, np. pod ławką 

Znalezionego narkotyku nie można przechowywać w szkole. Posiadanie narkotyków jest 

w Polsce przestępstwem. Poinformuj o zdarzeniu dyrektora, wezwijcie policję, która odbierze 

i zabezpieczy narkotyk. 

 

Złapałeś ucznia z narkotykiem 
Jeśli uczeń ma mniej niż 18 lat, na wszystko, co zrobisz, musisz mieć zgodę rodziców. 

Zabezpiecz dowody przy świadkach, pamiętaj jednak, że nie masz prawa przeszukać teczki ucznia ani jego rzeczy osobistych. Natychmiast 

wezwij do szkoły rodziców i rzeczowo wyjaśnij im zaistniałą sytuację. W porozumieniu z dyrektorem wezwij do szkoły policję, aby 

zabezpieczyła narkotyk.  

 

Gdy podejrzewasz, że uczeń jest pod wpływem środków odurzających: 
 nie pozostawiaj go samego, zapewnij mu opiekę lekarską, pod wpływem środka odurzającego może wyrządzić krzywdę sobie lub innym; 

 nie działaj w pojedynkę, poproś kogoś o pomoc; 

 zawiadom rodziców ucznia. 

 

Wyciąg z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: 

Od 12 grudnia 2000 r. karze podlega każdy, kto posiada nawet nieznaczną ilość narkotyków.  

Art. 48.1. Kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3. 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. Namawianie i częstowanie 

Art.1. Kto wbrew przepisom ustawy udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie, 

albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust.1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go 

do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności do 

lat 5. 

 

 

 

 
 



 

  

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNI 

ZA REALIZACJĘ 

KONTROLA 

REALIZACJI 

I. Obszar niepowodzeń szkolnych 
 

1. Wykrywanie niepowodzeń 

szkolnych u uczniów 

A. Obserwacja uczniów przez 

nauczycieli i wychowawców, pedagoga 

i psychologa szkolnego 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Wicedyrektorzy 

B. Nadzór nad realizacją obowiązku 

szkolnego 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy, pedagog  Wicedyrektorzy 

C. Konsultacje wychowawców klas, 

pedagoga i psychologa szkolnego z 

nauczycielami uczącymi 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Wicedyrektorzy 

D. Rozmowy z rodzicami Cały rok szkolny Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

Wicedyrektorzy 

2. Diagnoza uczniów z 

niepowodzeniami szkolnymi 

 

 

 

 

 

A. Badania psychologiczne na terenie 

szkoły (współpraca z P.P.P – wspólne 

diagnozowanie, ujednolicenie działań 

wobec ucznia potrzebującego 

szerszego spektrum pomocy) 

 

W ramach potrzeb Psycholog Wicedyrektorzy 

B. Konsultacja z wychowawcami klas  

i nauczycielami uczącymi 

 

W ramach potrzeb Psycholog, pedagog Wicedyrektorzy 

C. Wywiad z rodzicami ucznia 

 

W ramach potrzeb Psycholog, pedagog Wicedyrektorzy 

3. Praca z uczniem słabym, 

mającym problemy w nauce 

A. Organizacja zajęć wyrównawczych Cały rok szkolny wychowawca 

 

Wicedyrektorzy 



 

  

B. Organizacja zajęć  

korekcyjno-kompensacyjnych  

i logopedycznych dla uczniów 

posiadających opinię o dostosowaniu 

wymagań z poradni psychologiczno-

pedagogicznej 

 

Cały rok szkolny wychowawca Wicedyrektorzy 

C. Organizacja zajęć rewalidacyjnych 

dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 

W ramach potrzeb Pedagog, psycholog Wicedyrektorzy 

D. Organizacja nauczania 

indywidualnego i integracyjnego 

 

W ramach potrzeb Wicedyrektorzy, 

pedagog 

Dyrektor 

E. Współpraca wychowawców 

świetlicy i nauczycieli nauczania 

zintegrowanego nad ukierunkowaną 

pomocą uczniowi słabemu 

 

Cały rok szkolny Nauczyciele nauczania 

zintegrowanego i 

świetlicy 

Wicedyrektorzy 

4. Ścisła współpraca z rodzicami 

uczniów słabych 

A. Stały kontakt wychowawcy klasy 

i/oraz nauczycieli uczących 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas 

 

Wicedyrektorzy 

B. Spotkania z pedagogiem  

i psychologiem szkolnym 

 

Cały rok szkolny Pedagog i psycholog Wicedyrektorzy 

5. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną  

A. Organizacja dokumentacji do badań 

  (przekazanie informacji z Poradni  

  nauczycielom uczącym badanego  

  ucznia; sprawny przepływ informacji  

  zwrotnych szkoła – poradnia- dom) 

 

W ramach potrzeb Pedagog i psycholog Wicedyrektorzy 

B. Konsultacja z pracownikami poradni 

 

W ramach potrzeb Pedagog i psycholog Wicedyrektorzy 



 

  

II. Obszar marginalizacji społecznej 
 

1. Systematyczne poznawanie 

warunków życia uczniów 

A. Konsultacje pedagoga z 

wychowawcami i nauczycielami 

uczącymi 

 

Cały rok szkolny Pedagog Wicedyrektorzy 

B. Rozmowy pedagoga i 

wychowawców z rodzicami 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas, 

pedagog 

Wicedyrektorzy 

C. Przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych 

 

W ramach potrzeb Pedagog Wicedyrektorzy 

D. Konsultacja z instytucjami 

wspierającymi rozwój ucznia: 

- Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, 

- Poradnia Psychologiczno-   

- Pedagogiczna, 

- Policja, 

- Sąd Rodzinny, 

- Straż Miejska. 

 

W ramach potrzeb Pedagog Wicedyrektorzy 

2. Indywidualna opieka nad 

uczniem niedostosowanym 

społecznie, zagrożonym 

demoralizacją 

A. Indywidualny nadzór nad uczniami 

 

Cały rok szkolny Pedagog, wychowawcy Wicedyrektorzy 

B. Współpraca z rodzicami 

 

Cały rok szkolny Pedagog, wychowawcy Wicedyrektorzy 

C. Opieka psychologa szkolnego 

    (indywidualna opieka nad uczniem  

     niedostosowanym, praca z grupą, w  

     której funkcjonuje dany uczeń-  

     Treningi zastępowania agresji ART) 

 

Cały rok szkolny Psycholog Wicedyrektorzy 



 

  

D. Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi:  

- Policją,  

- Sądem Rodzinnym,  

- Terenowym Komitetem 

Ochrony Praw Dziecka 

 

niedostosowanym Pedagog Wicedyrektorzy 

3. Pomoc materialna dla rodzin 

znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej 

A. Organizacja dożywiania dla 

uczniów 

 

Cały rok szkolny Pedagog Wicedyrektorzy 

B. Pomoc rodzicom w organizacji 

wyprawek szkolnych  

 

W ramach potrzeb Pedagog Wicedyrektorzy 

C. Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi: 

- Wydziałem Oświaty Urzędu 

Miasta Poznania, 

- Radą Rodziców,  

- MOPR, 

- Poznańskie Centrum 

Świadczeń, 

- Akcją Katolicką, 

- Radą Osiedla Pod Lipami 

 

Cały rok szkolny Pedagog Wicedyrektorzy 

III. Obszar funkcjonowania społecznego i osobistego członków społeczności szkolnej 
 

1. Wspólne rozwiązywanie 

konfliktów wśród społeczności 

szkolnej 

A. Współpraca wychowawców z 

rodzicami 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy Wicedyrektorzy 

B. Konsultacje z pedagogiem i 

psychologiem 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

Wicedyrektorzy 



 

  

C. Prowadzenie zajęć warsztatowych 

    (mediacje uczniowskie, umiejętności    

     konstruktywnego rozwiązywania  

     problemów) 

 

W ramach potrzeb Wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

 

Wicedyrektorzy 

2. Wspieranie działań 

samorządowych na terenie szkoły 

A. Pomoc w działaniach Samorządu 

Szkolnego dot. organizacji akcji, 

imprez na terenie szkoły 

Cały rok szkolny Wicedyrektorzy, 

opiekun samorządu 

szkolnego, pedagog, 

wychowawcy 

 

Dyrektor 

B. Współpraca z Radą Rodziców Cały rok szkolny Wicedyrektorzy, 

pedagog 

 

Dyrektor 

C. Udział przedstawicieli Rady 

Rodziców w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej 

 

W ramach potrzeb Wicedyrektorzy Dyrektor 

D. Współpraca wychowawców, 

samorządów klasowych i klasowych 

Rad Rodziców w organizacji imprez, 

spotkań klasowych, wycieczek 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy Wicedyrektor 

3. Swobodny dostęp do pedagoga 

i psychologa szkolnego oraz do 

wicedyrektorów 

Indywidualne rozmowy, konsultacje z 

pedagogiem i psychologiem szkolnym 

oraz wicedyrektorami w ramach 

wyznaczonych dyżurów, zarówno dla 

uczniów, jak i ich rodziców 

 

Cały rok szkolny Pedagog, psycholog, 

wicedyrektorzy 

Dyrektor 

4. Praca z uczniem zdolnym A. Kierowanie na zajęcia dodatkowe, 

kółka zainteresowań 

 

Cały rok szkolny Pedagog, wychowawcy, 

nauczyciele uczący 

Wicedyrektorzy 

B. Indywidualne rozmowy – 

wskazywanie dróg dalszego rozwoju 

 

Cały rok szkolny Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Wicedyrektorzy 



 

  

C. Diagnoza psychologiczna, wsparcie          

psychologiczne (umiejętność   

dokonywania dojrzałych wyborów, 

prawidłowa motywacja, radzenie sobie 

z trudnościami) 

 

W ramach potrzeb Psycholog Wicedyrektorzy 

D. Współpraca z rodzicami 

 

Cały rok szkolny Pedagog, wychowawcy Wicedyrektorzy 

E. Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi: 

- Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne, 

- Centrum Doradztwa 

Zawodowego dla Młodzieży, 

- Dom Kultury Pod Lipami, 

- Centrum Kultury Zamek. 

 

W ramach potrzeb Pedagog Wicedyrektorzy 

5. Organizacja grup wsparcia dla 

rodziców i opiekunów 

Tworzenie oraz prowadzenie grup 

wsparcia (spotkania i porady 

indywidualne) 

 

W ramach potrzeb psycholog Dyrektor 

6. Organizowanie grup wsparcia 

dla nauczycieli 

 

Tworzenie oraz prowadzenie grup W ramach potrzeb Wicedyrektorzy Dyrektor 

7. Wspólne spotkania 

społeczności szkolnej 

Organizacja uroczystości szkolnych, 

imprez, spotkań 

Zgodnie z 

zaplanowanym 

harmonogramem 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

Wicedyrektorzy 

8. Organizacja dla rodziców 

spotkań, pogadanek, warsztatów 

A. Spotkania realizowane w ramach 

projektów profilaktycznych szkoły 

Zgodnie z 

zaplanowanym 

harmonogramem 

 

Pedagog, psycholog Wicedyrektorzy 

B. Spotkania wynikające z bieżących 

potrzeb 

W ramach potrzeb Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Wicedyrektor 



 

  

9. Funkcjonowanie zespołów 

przedmiotowo-problemowych; 

idea Lidera 

 

Realizacja zadań w ramach zaleceń 

koordynatorów 

Cały rok szkolny Koordynatorzy 

zespołów  

przedm.-problem. 

Dyrektor 

10. Organizacja WDN Realizacja zadań zgodnie ze szkolnym 

programem WDN 

 

Cały rok szkolny Wicedyrektorzy Dyrektor 

IV. Obszar zachowań ryzykownych i bierności społecznej 
 

Realizacja zadań w ramach Programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych pod nazwą  

„Szkolny Klub Gimnazjalisty – PIĄTKA” (gimnazjum) 
 

1. Pomoc uczniom sfrustrowanym, 

cechującym się brakiem 

pewności siebie oraz uczniom 

przejawiający zaburzenia 

zachowania w środowisku 

szkolnym, używającym agresji, 

zajęcia dot. uzależnień, ich 

przyczyn i skutków 

A. Warsztaty psychologa szkolnego 

     (Treningi Zastępowania Agresji   

     ART) 

Zgodnie z 

założeniem 

programu 

 

Psycholog szkolny Wicedyrektorzy 

B. Pogadanki dla rodziców Zgodnie z 

założeniem 

programu 

 

Psycholog szkolny Wicedyrektorzy 

C. Szkolenia dla nauczycieli Zgodnie z 

założeniem 

programu 

 

Psycholog szkolny Wicedyrektorzy 

2. Wsparcie uczniów w określeniu 

drogi ich rozwoju edukacyjnego, 

kariery szkolnej, przyszłości 

zawodowej 

A. Warsztaty pedagoga szkolnego Zgodnie z 

założeniem 

programu 

 

Pedagog szkolny Wicedyrektorzy 

B. Pogadanki dla rodziców 

 

 

Zgodnie z 

założeniem 

programu 

 

Pedagog szkolny Wicedyrektorzy 



 

  

3. Wsparcie edukacyjne uczniów  

   doświadczających  

   niepowodzeń szkolnych,    

   poszerzenie ich wiedzy,  

   włączenie uczniów dobrze  

   uczących się w pomoc tym    

   uczniom 

 

Zajęcia: Dowiedz się więcej Zgodnie z 

założeniem 

programu 

Nauczyciele 

współrealizujący 

program 

Wicedyrektorzy 

4. Realizacja wspólnych 

projektów przez uczniów pod 

okiem nauczycieli, projektów na 

rzecz środowiska szkolnego i 

lokalnego 

 

A. Pracowania projektowa „Zaraź mnie 

swoją pasją” 

Zgodnie z 

założeniem 

programu 

Nauczyciele 

współrealizujący 

program 

Wicedyrektorzy 

B. Wycieczki poza teren szkoły Zgodnie z 

założeniem 

programu 

 

Nauczyciele 

współrealizujący 

program 

Wicedyrektorzy 

C. Prezentacja projektów 

zrealizowanych w ramach pracowni 

szkolnych społeczności lokalnej - 

Wystawy na Drzwiach Otwartych 

 

Termin Drzwi 

Otwartych 

Nauczyciele 

współrealizujący 

program 

Wicedyrektorzy 

5. Rozwijanie u uczniów 

wrażliwości na potrzeby innych  

   poprzez organizowanie akcji na 

rzecz pomocy innym 

 

Szkolny Klub Wolontariatu Zgodnie z 

założeniem 

programu 

Nauczyciel 

współrealizujący 

program 

Wicedyrektorzy 

Realizacja zadań w ramach programu „Szkoła bez przemocy” 

 

Angażowanie całej społeczności 

szkolne w budowanie systemu 

A. Przestrzeganie zasad Kodeksu 

"Szkoły bez przemocy" 

Cały rok szkolny Społeczność szkolna Wicedyrektorzy 



 

  

przeciwdziałania przemocy i 

agresji w szkole 

 

B. Natychmiastowej i konsekwentnej 

reakcji w sytuacji agresji i przemocy 

opartej o opracowane procedury 

postępowania dla uczniów i 

nauczycieli dot. sytuacji przemocy i 

agresji 

 

Cały rok szkolny Pedagog i psycholog 

szkolny, wychowawcy, 

nauczyciele uczący 

Wicedyrektorzy 

C. Ścisłej współpraca wychowawców 

klas i nauczycieli uczących z 

pedagogiem i psychologiem szkolnym 

 

Cały rok szkolny Pedagog i psycholog 

szkolny, wychowawcy, 

nauczyciele uczący 

Wicedyrektorzy 

D. Ścisłej współpracy z instytucjami 

pozaszkolnymi m.in. Policją i Strażą 

Miejską 

 

Cały rok szkolny Pedagog szkolny Wicedyrektorzy 

Realizacja zadań Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji Zawodowej  

(zgodnie z zadaniami zawartymi w programie w osobnym opracowaniu) 

 

V. Obszar działań prozdrowotnych 
 

1. Realizacja zadań w ramach  

programu Szkoły Promującej  

Zdrowie 

A. Kontynuacja projektu edukacyjnego 

„ Trzymaj formę”  w Gimnazjum i SSP 

29 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Wicedyrektorzy 

B. Realizacja projektu edukacyjnego „ 

Smak zdrowia” i „ Moje dziecko idzie 

do szkoły”- klasy 0-III 

 

Cały rok szkolny H. Majchrzak 

 

Wicedyrektorzy 

C. Program picia mleka w SP Cały rok szkolny K. Wilczyńska 

 

Wicedyrektorzy 

D. Projekt „ Owoce i warzywa w 

szkole”  klasy O-III 

październik - maj H. Najewska 

 

 

Wicedyrektorzy 

E. Organizacja zajęć z  emisji głosu dla 

nowozatrudnionych i chętnych n-li 

 

Cały rok szkolny W. Plust 

 

Wicedyrektorzy 



 

  

F. Wdrażanie systemu ISSO w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki 

Cały rok szkolny D. Makowska 

 

 

Wicedyrektorzy 

G. Eliminacje szkolne i przygotowanie 

do OLIMPIADY PROMOCJI 

ZDROWEGO STYLU ŻYCIA - 

Gimnazjum 

 

Cały rok szkolny 

 

 

H. Najewska 

 

 

Wicedyrektorzy 

H. Ewaluacja szkoły w obszarze 5 

standardów Szkoły Promującej 

Zdrowie 

 

Cały rok szkolny 

 

 

H. Majchrzak Wicedyrektorzy 

I. Wolni od nałogów: klasy IV-VI SP 

- Jestem asertywny - umiem wybierać. 

- Skutki nałogów - papierosy, 

narkotyki 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Nauczyciel przyrody Wicedyrektorzy 

J. Jestem bezpieczny w domu i szkole: 

klasy IV – VI SP 

- zasady bezpieczeństwa 

- zasady udzielania pierwszej pomocy 

 

Cały rok szkolny 

 

Nauczyciel przyrody Wicedyrektorzy 

K. Stały monitoring potrzeb uczniów w 

zakresie żywienia 

 

Cały rok szkolny 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Wicedyrektorzy 

L. Zapewnienie stałego dostępu o 

wody niegazowanej 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas, 

kierownik gospodarczy 

Wicedyrektorzy 

M. Włączenie rodziców do prac w 

szkolnym zespole ds. promocji zdrowia 

(współpraca z Radą Rodziców) 

 

Cały rok szkolny H. Majchrzak Wicedyrektorzy 

N. Organizacja rajdów rodzinnych: 

jesiennego i wiosennego: klasy I-III SP 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas Wicedyrektorzy 



 

  

2. Tworzenie kół zainteresowań, 

warsztatów i sekcji sportowych 

A. Kółka zainteresowań: chemiczne, 

muzyczne, ekologiczne, przyrodnicze, 

matematyczne, teatralne,informatyczne 

młodych melomanów „Pro Sinfonika”, 

Klub Europejski 

 

Cały rok szkolny Nauczyciele prowadzący 

kółka zainteresowań 

Wicedyrektorzy 

 B. Warsztaty plastyczne, teatralne, 

dziennikarskie 

 

Cały rok szkolny Nauczyciele prowadzący 

warsztaty 

Wicedyrektorzy 

C. Sekcje sportowe - szachowa, piłki 

    nożnej  

 

Cały rok szkolny Nauczyciele prowadzący 

sekcje 

Wicedyrektorzy 

3. Współpraca z instytucjami 

wspierającymi rozwój fizyczny 

ucznia 

Współpraca z: Klubem Sportowym 

„Posnania”, Międzyszkolnym Klubem 

Sportowym, Wydziałem Oświaty 

Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta 

Poznania, Polskim Związkiem 

Pływackim, Stowarzyszeniem Pomocy 

Szkołom Sportowym, 

Stowarzyszeniem Sportowym 

Inwalidów START 

Cały rok szkolny Wicedyrektorzy Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie: Agnieszka Warczok, Aleksandra Kochaniecka 

Poznań, dnia 24.08.2016 


