
Plan działań profilaktycznych 

w roku szkolnym 2022/2023 

 
Plan uwzględnia zmiany wynikające z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 25 

stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. 2018 poz. 214). 

 

L.p. Programy profilaktyczne Klasy Odpowiedzialny 

1 Program alternatywnych godzin wychowawczych 

obejmujących tematy związane z, m.in.: 
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Pedagog/ 

psycholog 

 kształtowaniem poczucia własnej wartości, 

 komunikacją interpersonalną, 

 rozwijaniem twórczego myślenia, 

 asertywnością, 

 zdrowiem psychicznym 

 profilaktyka uzależnień od alkohol narkotyki i 

dopalacze 

 promocja zdrowego stylu życia 

 samopoznaniem 

 profilaktykom przemocy i agresji 

 problemami wieku dorastania 

 kulturą osobistą 

 bezpiecznym korzystaniem z internetu 

 szkodliwością palenia tytoniu 

2 Stop Agresji I Pedagodzy 

3 Profilaktyką wad cewy nerwowej IV Kordian Kałuża 

4 Prowadzenie zajęć integracyjnych I Pedagog/ 

psycholog 

5 Zajęcia dotyczące technik skutecznego uczenia się I Kordian Kałuża 

6 ochrona zdrowia psychicznego (COVID – 19) poprzez 

zajęcia wspierające i integrująco – adaptacyjne. 

 Pedagog/ 

psycholog 

7 Porady, konsultacje, wsparcie dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli w ramach interwencji kryzysowej 

I-V Pedagog/ 

psycholog 

8 Realizacja programu „Radzę sobie ze stresem” I-IV Dagmara Jakiel 

9 Podejmowanie działań mające na celu wzmacnianie 

pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia 

bezpieczeństwa 

I-V Pedagog/ 

psycholog 

10 Dzień zdrowia I-V Dagmara Jakiel 

11 Realizacja programu edukacyjnego „Drogowskaz” III-IV Kordian Kałuża 



 

12 Realizacja zajęć z zakresu odpowiedzialności za własne 

czyny 

I Dagmara Jakiel 

13 Realizacja programu „TAK czy NIE” I Dagmara Jakiel 

14 Badania diagnozującą sytuacje rodzinną I Wszyscy 

15 Badania diagnozujące występowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych 

I 

 

Kordian Kałuża 

16 Zarządzanie sobą w czasie – efektywne działania 

edukacyjne 

I-V Joanna 

Klemińska-

Chudy 

17 Doradztwo zawodowe – Ogólnopolski tydzień kariery 

zawodowej 

I-IV Dagmara Jakiel 

18 Podjęcie działań z zakresu edukacji ekologicznej I pedagodzy 

19 Spotkania prewencyjne z policją I-II Dagmara Jakiel 

20 Dzielenie się wiedzą z rodzicami uczniów w związku z 

realizacją programu wychowawczego 

I-IV Pedagodzy/ 

psycholog 

21 Realizacja programu „Debata” I Dagmara Jakiel 

22 Realizacja zajęć z zakresu bezpiecznego korzystania z 

internetu 

I-IV Kordian Kałuża 

Wychowawcy 

23 Przeciwdziałanie narkomani I-IV Dagmara Jakiel 

24 Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości palenia I-IV Wychowawcy 

25 ART- trening umiejętności społecznych Grupa 

wybranych 

uczniów 

Kordian Kałuża 

26 Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w ramach projektu 

„Myślę pozytywnie” 

I-V Joanna 

Klemińska-

Chudy 

27 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (11.10.21) I-V Joanna 

Klemińska-

Chudy 

28 Prokrastynacja, a motywacja do realizacji 

podejmowanych zadań 

I-V Joanna 

Klemińska-

Chudy 

29 DDA, DDD – wspomaganie pracy nad rozwojem 

własnym 

IV-V Joanna 

Klemińska-

Chudy 

30 Strach mnie bierze! - oswoić lęk I-V Joanna 

Klemińska-

Chudy 

 


