
Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach  

w roku szkolnym 2015/2016 

 
 

Zadania 

 

Formy realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Termin realizacji 

 

1. Diagnoza zagrożeń 

istniejących w środowisku. 

 

 

2. Diagnoza dotycząca 

zjawiska dyskryminacji w 

środowisku szkolnym. 

 

3. Diagnoza sytuacji 

rodzinnej i materialnej  

uczniów oraz sytuacji 

wychowawczej w klasie. 

- Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, obserwacja w 

trakcie przerw, zajęć lekcyjnych, metody niedokończonych 

zdań, rysunków…(SP, Gimn) 

 

- Ankieta anonimowa dotycząca wykluczenia. (SP, Gimn) 

 

 

 

- Ankieta wśród wychowawców klas dotycząca sytuacji 

rodzinnej i materialnej uczniów. SP, Gimn) 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

 

 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

 

 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

 

Praca bieżąca 

 

 

 

Styczeń 2016 

 

 

 

Październik 2015  

4. Integracja zespołu 

klasowego. Dbanie o dobrą 

atmosferę w klasie. 

- Zajęcia na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

dotyczące umiejętności komunikowania się: 

- wzajemne poznanie się; 

- budowanie zaufania; 

- nawiązywanie kontaktów; 

- rozwijanie empatii i zrozumienia; 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości; 

- ćwiczenie zachowań asertywnych; 

- radzenie sobie ze stresem. 

- Organizowanie wspólnych wyjść klasowych, 

wycieczek.(SP, Gimn) 

 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca bieżąca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Zajęcia prowadzone przez terapeutów ze Świętokrzyskiego 

Centrum Profilaktyki i Edukacji. (SP) 

Pedagodzy Raz w miesiącu 

5. Pomoc młodzieży w 

podejmowaniu decyzji 

związanych z dalszą drogą 

życiową. 

 

-Diagnoza zapotrzebowania na informacje z zakresu 

planowania kariery zawodowej.(Gimn) 

 

- Zajęcia na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

dotyczących radzenia sobie ze stresem w czasie sprawdzianu 

po kl. VI,  egzaminu gimnazjalnego (SP, Gimn,)  

 

- Cykl warsztatów dla uczniów gimnazjum z zakresu 

planowania kariery – system kształcenia w Polsce po 

gimnazjum, poznanie Siebie: zainteresowania, predyspozycje 

zawodowe, współpraca z MZPPP. (Gimn) 

- Indywidualne rozmowy doradcze.(Gimn) 

 

- Badania indywidualne predyspozycji zawodowych 

Obrazkowym Testem Zawodów M. Achtnicha. 

 

- Prelekcja dla rodziców uczniów klas III gimnazjum na 

temat: „Rodzice pierwszymi doradcami zawodowymi swoich 

dzieci” – współpraca z MZPPP. 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

 

 

 Pedagodzy, 

wychowawcy 

 

 

 

 

Pedagodzy 

 

 

Pedagodzy 

 

 

Wrzesień/październik 

2015 

 

II semester 

 

 

 

praca bieżąca 

 

 

 

 

 

praca bieżąca 

 

 

IV – V 2016  

 

 

6. Ukazanie zagrożeń 

płynących z agresywnych 

zachowań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Bezpieczeństwo w Sieci, zjawisko cyberprzemocy” 

zajęcia profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszki 

Straży Miejskiej.(SP, Gimn) 

 

- Spotkanie dla rodziców na temat cyberprzemocy i zagrożeń 

dla dzieci płynących z internetu, współpraca ze Strażą 

Miejską.(SP, Gimn) 

 

- Zajęcia na godzinach wychowawczych dotyczące 

zachowań agresywnych i radzenia sobie w sytuacjach 

niebezpiecznych. 

Dyrekcja, pedagodzy 

 

 

 

Dyrekcja, pedagodzy 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Luty 2016 

 

 

 

Styczeń/luty 2016 

 

 

 

Praca bieżąca 

 

 



 

 

- Rozmowy z uczniami, mediacje w sytuacjach 

konfliktowych. 

 

- Realizacja programu profilaktycznego :Spójrz inaczej na 

agresję” w klasach VI.(SP) 

 

- Zajęcia na godzinach wychowawczych  na temat: „Nieletni 

wobec prawa” i odpowiedzialności karnej nieletnich. 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

 

Pedagodzy 

 

 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

Praca bieżąca 

 

 

I semestr 

 

 

II semestr 

7. Profilaktyka uzależnień - Rozpoznanie potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień i 

innych problemów dzieci i młodzieży – wywiady, 

obserwacje (rodzice, uczniowie, nauczyciele) 

 

- Dostarczenie uczniom wiedzy na temat uzależnienia od 

narkotyków, alkoholu, papierosów, dopalaczy, gier 

internetowych, ortoreksji. 

 

- Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów na temat 

profilaktyki uzależnień (Gimn): 

 ulotki na temat negatywnych skutków zażywania 

narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu 

 gazetki ścienne  

z wykorzystaniem plakatów, skutków zażywania 

szkodliwych substancji  

 

- Tematyka dotycząca narkomanii, dopalaczy realizowana na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy (Gimn) 

 

- Tematyka lekcji biologii (kl. II Gimn), chemii (kl. III 

Gimn) na temat szkodliwych substancji uzależniających i 

skutków ich zażywania oraz wpływu na organizm młodego 

człowieka.  

 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

 

 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

 

 

Pedagodzy 

 

 

 

 

Pedagodzy,  

wychowawcy 

 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

 

Nauczyciele biologii, 

chemii 

 

 

 

Kwiecień 2016 

 

 

 

 

 

Bieżąca praca 

 

 

 

Bieżąca praca 

 

 

Kwiecień 2016  

 

 

Bieżąca praca. 

 

 

wg rozkładu materiału 

 

 

 

 



- Pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień: 

pogadanki z wychowawcami w czasie spotkań z rodzicami, 

udostępnianie informacji, ulotek na temat uzależnień od 

różnych substancji psychoaktywnych: alkohol, narkotyki, 

papierosy. 

 

- Upowszechnienie wśród uczniów znajomości zachowań 

asertywnych. 

Uczenie umiejętności odpierania nacisków zewnętrznych 

skłaniających do zażywania narkotyków, picia alkoholu, 

palenia papierosów  – w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy klasy. 

 

- Udział uczniów gimnazjum w zajęciach dotyczących 

skutków uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. 

 

- Poradnictwo dla uczniów i rodziców w zakresie 

zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych 

(alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze), przygotowanie 

informacji o specjalistycznej pomocy. 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, pedagodzy 

 

 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

 

 

Kwiecień/maj 2016 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu godz. 

wych. 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2016 

 

 

Bieżąca praca 

8. Diagnoza zainteresowań i 

potrzeb uczniów w obszarze 

zajęć pozalekcyjnych. 

- Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat 

zainteresowań i oczekiwań w organizacji zajęć 

pozalekcyjnych.(SP, Gimn) 

- Zaplanowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów wg 

zainteresowań i potrzeb. Przydział zajęć nauczycielom w 

ramach art.42 KN (SP, Gimn) 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Dyrekcja 

Wrzesień 2015 

 

 

 

 

Wrzesień 2015 

9. Realizacja programów 

profilaktycznych i zajęć 

psychoedukacyjnych 

-Zorganizowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych 

przez pracowników ŚCPiE i funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej. 

- Przeprowadzenie w kl. 0 i II a SP 31 programu 

profilaktycznego „Spójrz inaczej”.(SP) 

Dyrekcja, pedagodzy 

 

 

 

Pedagodzy 

 

Wrzesień 2015 

 

 

 

Praca bierząca 

 



- Przeprowadzenie zajęć dla dziewcząt klas I gimnazjum w 

ramach projektu „Akademia dojrzewania”. 

- Udział uczniów ZSO nr 15 w zajęciach profilaktycznych 

prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

 

Dyrekcja, pedagodzy 

 

II semestr 

 

 

Wg harmonogramu  

 

 

Bezpieczne otoczenie ucznia Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych 

 

Przeciwdziałamy agresji i przemocy Bezpieczne zachowanie ucznia; Dbamy o klimat szkoły Rozwiązujemy sytuacje konfliktowe 

 

Promujemy bezpieczeństwo w sieci  Przeciwdziałamy uzależnieniom  Promujemy zdrowy styl życia  Zapobiegamy przemocy 

 

Uczymy współpracy, odpowiedzialności  Kształtujemy postawy społeczne 

 

 

 

 

Opracowanie: Anna Lesiak-Nowak i Małgorzata Majta 

 


