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Podstawa prawna:  

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 (Dz.U. poz. 1249). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4. 

5. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w roku szkolnym 2019/2020 
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Cel główny: 

1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i  edukacyjnych oraz indywidualnej sytuacji życiowej. 

2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia z mądrym wykorzystaniem dostępnych zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na 
odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

3. Wychowanie do wartości , kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 
 
Cele szczegółowe: 
 

1. Dbanie o utrzymanie wysokiej frekwencji na zajęciach szkolnych. 
2. Wspieranie wychowanków w rozwijaniu ich mocnych stron i osobistego potencjału. 
3. Eliminowanie czynników sprzyjających występowaniu przemocy rówieśniczej. 
4. Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych. 
5. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
6. Angażowanie uczniów w pracę wolontariacką na rzecz społeczeństwa lokalnego. 
7. Promowanie zdrowego stylu życia- profilaktyka uzależnień. 
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Treści wychowawczo-profilaktyczne. 

Obszar zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni  za 

realizację 

Termin realizacji Odbiorcy 
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Kształtowanie umiejętności 

wyrażania emocji oraz ich 

rozumienia. 

 Realizacja zajęć z wychowawcą: „ Zachowania 

asertywne i radzenie sobie w sytuacjach 
konfliktowych” 

 Realizacja programu profilaktycznego „ 

Edukacja emocjonalna- profilaktyka zdrowia 

psychicznego” 

 Rozmowy wspierające i psychoedukacyjne 

Wychowawcy klas IV 

 

 

B. Podlasek 

Pedagodzy szkolni 

 

Według 

harmonogramu 

zajęć 
wychowawczych 

Według 

harmonogramu 

zajęć 
profilaktycznych 

Uczniowie klas IV 

 

 

Uczniowie 
wybranych klas  

Zaangażowanie młodzieży 
w różne formy aktywności 

 udział w pracach Samorządu Uczniowskiego  M. Ożóg- opiekun SU Cały rok uczniowie 

 przygotowanie i udział w imprezach 

klasowych i szkolnych: 

o organizacja „Dnia Chłopca” ;  

o organizacja mikołajek klasowych;  

o organizacja wigilii klasowej;  

o organizacja „Dnia Kobiet”  

o rozgrywki szkolne o puchar dyrektora 

szkoły; 

o organizacja święta Patrona Szkoły;  

o organizacja wycieczek klasowych. 

Wychowawcy klas  

 

Członkowie SU 

 

 

 

Nauczyciele wf 

 

Członkowie SU 

 

Zgodnie z 

kalendarzem imprez 

 

 

 

Październik/listopad 

 

 

Październik   

 

Uczniowie  

rodzice 

 udział w działaniach wolontariatu: 

o praca w wolontariacie hospicyjnym  

„Przyjaciele od Serca” 

o praca w wolontariacie Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy   

o Mikołajki i Dzień dziecka dla dzieci  z 

domu dziecka Hanka w Dębicy 

o praca w klubie 8 Wspaniałych 

 

 

B. Podlasek 

 

B. Podlasek 

 

W. Papiernik 

M Szot 

B Gordon, W Szydło 

A. Didyk- Żołądek 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

I/ VI 

 

Cały rok 

 

V/VI 

 

Uczniowie 

społeczność 
lokalna 
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o Zbiórka uliczna PCK na rzecz wyjazdu 

wakacyjnego dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo; 

o Honorowe oddawanie krwi  

o Zbiórka karmy dla schroniska psów 

o Organizacja Szlachetnej Paczki  

o Zbiórka nakrętek dla dzieci chorych na 

mukowiscydozę 

 

 

A. Didyk- Żołądek 

K. Hajduk 

B. Podlasek, M Ożóg 

M. Ożóg 

 

Cały rok 

Cały rok 

XII 

Cały rok 

 udział w planowaniu i organizacji Dnia  

Otwartego Szkoły 

M. Szyszka Marzec  uczniowie 

Budowanie w klasie 

bezpiecznego środowiska, 

umożliwiającego 

koncentrację na nauce przez 

działania integracyjne. 

 Zajęcia integracyjne oraz diagnoza wstępna 

klas 

 Organizacja imprez integracyjnych: ogniska, 

kuligi,  wspólne wyjścia na lodowisko, 
wyjazdy do kina, teatru 

 Badania ankietowe „Ankieta adaptacyjna” 

M. Ożóg, B. Podlasek 

 

 

Wychowawcy  

 

 

M. Ożóg 

Wrzesień  

 

 

Cały rok 

 

 

XI/XII 

Uczniowie  

Rodzice  

 

 

 

 

Uczniowie klas I 

Rozwijanie kompetencji w 

zakresie wykorzystania 

różnych form grupowej 

pracy nad rozwiązywaniem 

problemów. 

 Praca w grupach podczas zajęć edukacyjnych i 

wychowawczych 

 Stosowanie aktywizujących metod pracy 

 Zachęcanie do dyskusji 

Nauczyciele  

 

 

nauczyciele 

 

 

Cały rok  uczniowie 

Kształtowanie 

prospołecznych postaw 

uczniów i rozwijanie 

pozytywnego systemu 

wartości w klasie. 

 udział w obchodach świąt narodowych i 

rocznic  

o 11 listopada – Święto Odzyskania 

Niepodległości,  

o Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi; 

o Udział młodzieży z pocztem 

sztandarowym w miejskich i 

powiatowych obchodach państwowych 

uroczystości  

 Kształtowanie postaw szacunku dla innych 

narodów i kultur- organizacja Dnia Tolerancji 

 

 

Nauczyciele historii i 

wiedzy o 

społeczeństwie 

 

W. Szerszeń 

 

 

 

M Gawlik, M. Cioch 

 

 

Według 

harmonogramu 
uroczystości 

 

Uczniowie  

Budowanie pozytywnych 

relacji rówieśniczych  
 Prowadzenie obserwacji zachowań młodzieży 

w czasie zajęć lekcyjnych, wyjść i wyjazdów 

Wychowawcy klas Cały rok Uczniowie  
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klasowych / zapobieganie wykluczeniu 

pojedynczych uczniów z zespołu klasowego 

 Prowadzenie zajęć wychowawczych mających 

na celu budowanie wspierających się 

zespołów klasowych np. „ Tworzymy udaną 
grupę klasową” 

 Realizacja  programów profilaktycznych 

„Przemoc rówieśnicza- profilaktyka 

przemocy rówieśniczej oraz 

cyberprzemocy” 

 

 Przeprowadzenie badań ankietowych w 

obszarze przemocy rówieśniczej. 

 

 

Wychowawcy klas 
trzecich i pierwszych 

 

Wychowawcy klas I, 

IV i klas w których 

wystąpi problem 

przemocy 

rówieśniczej 

B. Podlasek, M. Ożóg       

M. Ożóg 

 

 

Według rozkładu 

tematyki zajęć z 

wychowawcą 

 

I semestr 

 

 

 

X, V 

 

 

Uczniowie klas III i 
I 

 

 

Uczniowie klas I 
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Nabycie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem 
 Realizacja programu profilaktycznego „ Stres 

pod kontrolą”  

 Zajęcia z wychowawcą: „ Stres jako czynnik 

motywujący do osiągania sukcesów” 

 Pogadanki, psychozabawy 

Wychowawcy klas 

B. Podlasek, M Ożóg 
 

Wychowawcy klas  

II-IV 

 

II semestr 

uczniowie, 

nauczyciele, 
rodzice 

uczniowie  

Rozwijanie umiejętności 

dokonywania oceny 

własnych 

umiejętności życiowych 
i planowania ich rozwoju. 

 Zajęcia  doradcą zawodowym 

 Zajęcia z wychowawcą 

 Spotkania z przedstawicielami uczelni 

wyższych i szkół policealnych 

M. Ciurkot 

Wychowawcy 

M Szyszka 

 

Cały rok  

 

Uczniowie  

Utrwalenie umiejętności 

rozpoznawania symptomów 

zagrożeń zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

Kładzenie nacisku na 

dbałość 

o zdrowie poprzez 

aktywność 

 Realizacja zajęć profilaktycznych: 

„ Wybierz życie pierwszych krok”- 

profilaktyka raka szyjki macicy 

„Znamię. Znam je”- profilaktyka raka skóry 
„ Podstępne WZW”- profilaktyka raka wątroby 

 Zajęcia wychowawcze: „ Choroby 

cywilizacyjne: anoreksja, bulimia, otyłość”, 
„Styl odżywiania a zdrowie”,  

M. Szot  

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas I, 

II 

 

II semestr 

 

 

 

II semestr 

Uczniowie klas I 

 

 

 

Uczniowie 
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fizyczną  „Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne”- 

profilaktyka  otyłości i zaburzeń odżywiania, 

promocja zdrowego żywienia 

 Organizacja rajdów np. rajd na Kałużówkę 

 

B. Podlasek 

 

 

W. Szerszeń 

J. Mazurkiewicz 

 

Cały rok 

 

 

 

Uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice 
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Wdrażanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności za 

realizację określonych 

zadań lub dziedzin życia 
szkoły. 

 promowanie zdrowego stylu życia i 

kultury fizycznej, poprzez organizację 

zawodów sportowych: 

 Turniej Szkolny w Piłce Siatkowej o 

Puchar Dyrektora Szkoły, 

 „Czar Par” turniej dwójek w Piłce 

Siatkowej, 

 „Piłka nożna w spódnicy”- turniej piłka 

nożna dziewcząt; 

 Turniej Szkolny „Ekonomik League”- 

piłka nożna halowa. 

  udział w akcji „Sprzątanie świata”;  

 Udział w  wycieczkach ekologicznych i  

turystyczno – krajoznawczych 

  organizacja imprez szkolnych 

 Udział w projektach ekologicznych 

 

 

 

 

Nauczyciele wf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Baszak 

 

Wychowawcy  

 

SU i M. Ożóg 

 

M Szot 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według 

harmonogramu  

 

 

 

 

Uczniowie  

Rozwijanie umiejętności 

realizacji własnych celów w 

oparciu o rzetelną pracę i 

uczciwość. 

 Zachęcanie uczniów do określania sobie celów 

życiowych do realizacji 

 Motywowanie uczniów do uczciwej, rzetelnej  

i systematycznej pracy  

 Zapoznanie uczniów z metodami i sposobami 

skutecznego uczenia się, 

 Stosowanie przez nauczycieli różnorodnych 

metod nauczania 

 Kontrola frekwencji na zajęciach szkolnych 

 Comiesięczna ocena postępów w nauce, 

zachowaniu i frekwencji uczniów 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele  

 

M. Godycka  

 

 

Cały rok 

 

I semestr 

Cały rok 

 

Pierwszy tydzień 
każdego miesiąca 

Uczniowie 

 

Uczniowie 

 

 

 

 

Rodzice  
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Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na 

odległość bezpiecznie 

efektywne korzystanie z 

technologii cyfrowych. 

 

 Wdrażanie uczniów do samokształcenia z 

mądrym wykorzystaniem dostępnych zasobów 

cyfrowych; 

 Przekazanie uczniom praktycznej wiedzy  

w zakresie umiejętnego i bezpiecznego 

wykorzystania zasobów Internetu i portali 
społecznościowych; 

 Budzenie w uczniach przekonania, że 

komputer jest jednym z możliwym narzędzi 

zdobywania wiedzy ma służyć człowiekowi  a 
nie zastępować mu świat 

 

Nauczyciele i 

wychowawcy 

 

Nauczyciele i 

wychowawcy 

 

 

Nauczyciele i 
wychowawcy 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Uczniowie  
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 Budowanie mocnej więzi ze 

szkołą 
 Zapoznanie uczniów z życiem i działalnością 

patrona szkoły Janusza Korczaka 

 Zorganizowanie Dnia Patrona połączonego z 

ślubowaniem uczniów klas pierwszych 

 Podejmowanie działań na rzecz środowiska 

lokalnego 

 Inicjowanie przez szkołę akcji charytatywnych 

i społecznych 

 Podejmowanie działań budujących pozytywny 

wizerunek szkoły w środowisku lokalnym 

 Wspieranie uczniów w przygotowywaniu się 

do konkursów przedmiotowych i zawodowych 

 Stwarzanie dla uczniów warunków do 

przeżywania własnych sukcesów 

Wychowawcy klas I 

 

M Ożóg, B Szypułka 

 

Wychowawcy klas 
gastronomicznych 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele i 
wychowawcy 

Nauczyciele 

opiekunowie uczniów 

biorących udział w 

konkursach 

X 

 

X 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Uczniowie klas I 

 

Uczniowie klas I 

 

Uczniowie klas 
gastronomicznych 

Uczniowie 

Uczniowie biorący 

udział w 

konkursach i 
olimpiadach 

Rozwijanie świadomości 

istnienia potrzeby 

wspólnego działania na 

rzecz innych osób. 

 Działalność  Szkolnego Klubu HDK 

 Organizacja akcji „ Góra Grosza” 

 Prowadzenie akcji „ Pola Nadziei” 

 Akcja „Nakręć się na pomaganie” 

 Akcja „Razem na Święta” 

 Wyjazdy na uczelnie wyższe  

A. Didyk-Żołądek 

 

B. Podlasek,            

M. Ożóg 

Doradca zawodowy 

Cały rok 

Zgodnie z 
harmonogramem 

 

Uczniowie, rodzice 
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Kształtowanie postaw 

zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się 
Covid- 19 

 Opracowanie procedur bezpieczeństwa w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem Covid- 19 

 Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w 

związku z Covid-19 

 

 Kontrola przestrzegania procedur 

 Zachęcanie do częstego stosowania środków 

dezynfekujących 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

Pracownik Bhp 

 

Wychowawcy  

 

Dyrekcja i 

nauczyciele 

Pracownicy szkoły 

Sierpień 

 

 

 

Sierpień 

 

Wrzesień 

 

Cały rok  

 

Cały rok 

Uczniowie, 

nauczyciele, 
pracownicy szkoły 

Nauczyciele i 
pracownicy szkoły 

Uczniowie 

nauczyciele 

uczniowie 
uczniowie 

Rozwijanie postaw 

aprobujących abstynencję i 

unikanie substancji 

psychoaktywnych w 

wymiarach emocjonalnym, 

poznawczym i 
behawioralnym. 

 Profilaktyka uzależnień od alkoholu „ Alkohol 

drogą donikąd”.  

 Praca socjoterapeutyczna 

 Zajęcia profilaktyczne „ Ciąża bez alkoholu” 

 Profilaktyka uzależnień od substancji 

psychoaktywnych „ ARS czyli jak dbać o 
miłość” ( profilaktyka uniwersalna) 

 Zajęcia profilaktyczne „ Narkotyki i 

dopalacze” 

 Udział w spektaklach profilaktycznych 

realizowanych przy współpracy z Teatrem 
Kutyna i Fundacją Latarnia 

 Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień 

behawioralnych 

 Wsparcie socjoterapeutyczne dla uczniów z 

problemem alkoholowym w rodzinie 

 Przeprowadzenie badań ankietowych 

dotyczących problemu uzależnień. 

Wychowawcy klas IV 

B. Podlasek 

B. Podlasek 

B. Podlasek 

 

 

M. Ożóg 

 

Asp. M. Baran 

K. Hajduk,  

A. Wodzień 

 

B. Podlasek 

 

 

Wychowawcy 

 

 

M. Ożóg 

I semestr 

 

Cały rok 

Według 

harmonogramu 

zajęć z wdż 

I semestr 

 

 
I semestr 

 

I semestr 

 

 

Według 

harmonogramu 
szkoleń 

W razie potrzeby 

X, V 

Uczniowie klas IV 

Uczniowie klas I-
III 

Uczniowie klas II i 
III 

Uczniowie klas I 

 

Uczniowie klas I- 

III 

 

 

Uczniowie klas I 

 

 

Nauczyciele  

 

 

Uczniowie  

 

Uczniowie 

Kształtowanie postaw 

zapobiegających wczesnym 

kontaktom seksualnym i 

 Profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej 

w ramach zajęć do życia w rodzinie 

W. Szerszeń,  

B. Podlasek 

 

Cały rok 

 

Uczniowie klas I-
III 
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związanych z nimi 

problemów. 
 Zajęcia z wychowawcą i wdż  poświęcone 

profilaktyce anty HIV i AIDS 

 Organizacja Olimpiady Wiedzy o 

uzależnieniach i ich Konsekwencjach  

Wychowawcy, 

 B. Podlasek ,  

W .Szerszeń 

M. Ożóg 

II semestr 

 

XI/ XII 

Uczniowie klas I 

Uczniowie ZSE i 

szkół zrzeszonych 

w PSSzPZ 

Utrwalanie informacji o 

bezpiecznych zachowaniach 

podczas korzystania z 

portali społecznościowych 

oraz metodach 

przeciwdziałania 

cyberprzemocy. 

 Program profilaktyczny „ Cyberbezpieczni. 

Bezpieczeństwo w sieci 

 Realizacja zajęć z wychowawcą: „ Wirtualny 

świat- szanse i zagrożenia”, „ Cyberprzemocy 
mówimy nie”,  

 Zajęcia profilaktyczne „ Bezpieczne 

korzystanie z portali społecznościowych 

Asp. T. Totko 

 

Wychowawcy klas 

 

M. Ożóg 

I semestr 

 

Według rozkładów 

zajęć z 

wychowawcą 

Cały rok 

Uczniowie klas I 

Rodzice z klas I 

 

Uczniowie  

 

 

 

Uczniowie 

wybranych klas 

 
Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

  

1. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wskazanie, czy podjęte działania są skuteczne i osiągany jest efekt w postaci prawidłowego 

rozwoju psychospołecznego i fizycznego uczniów.  

 

2. Ocena efektów i skuteczności podejmowanych działań w ramach Programu będzie dokonywana poprzez:  

o badania ankietowe uczniów, rodziców, nauczycieli;  

o bezpośrednie rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami;  

o obserwacje zachowań uczniów;  

o analizę wyników nauczania;  

o sprawozdania z pracy nauczycieli i zespołów przedmiotowych;  

o zapisy w dziennikach lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych;  

o sprawozdania z nadzoru pedagogicznego;  

o sprawozdania z działalności wychowawczo-opiekuńczej pedagoga i psychologa szkolnego;  

o sprawozdania doradcy zawodowego;  

o sprawozdania zespołów wychowawczych;  

o sprawozdania z pracy wychowawczo-profilaktycznej w poszczególnych klasach;  

o sprawozdania z realizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

o opinie osób i instytucji współpracujących ze szkołą;  

o ocenę wskaźników ilościowych, takich jak:  

 frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych;  
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 liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych (% ogółu uczniów);  

 liczba uczniów działających w kołach zainteresowań, artystycznych, sportowych;  

 liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów;  

 ilość wycieczek organizowanych przez szkołę;  

 liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły;  

 liczba uczniów uczestniczących w programach profilaktycznych, warsztatach, zajęciach edukacyjno-wychowawczych;  

 

o ocenę wskaźników jakościowych, czyli rodzaj aktywności uczniów w szkole i poza nią, takich jak:  

 udział uczniów w zadaniach dotyczących wolontariatu;  

 udział w akcjach promujących zdrowy styl życia;  

 aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

 umiejętności, wiadomości, postawy uczniów;  

 samopoczucie uczniów w danej klasie, szkole;  

 przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach;  

 postęp w zachowaniu i nauce;  

 współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

 

 

3. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie modyfikowany w zależności od aktualnych potrzeb i występujących problemów. 

  



str. 14 
 

TERMINARZ REALIZACJI  ZAJĘĆ  PROFILAKTYCZNYCH 
w roku szkolnym 2020/21 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy 
opracowany przez pedagogów Szkoły 

LP Zadanie Termin Adresaci Odpowiedzialny 

1.  „Jak kształtować prawidłowe relacje międzyludzkie?” 
 - zajęcia integracyjne oraz diagnoza wstępna klasy. 

IX Uczniowie klas I Barbara Podlasek 
Mateusz Ożóg 

2.  Profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej                          w 

ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie            

Rok 

szkolny 

Uczniowie klas I - III Wojciech Szerszeń 
Barbara Podlasek 

3.  Profilaktyka anty HIV i AIDS na zajęciach wychowania do życia w 

rodzinie i zajęciach wychowawczych. 

Olimpiada Wiedzy o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach 

 

I sem 

II sem 

XI 

XII 

Uczniowie klas II – III 

Uczniowie klas I 

Uczniowie  ZSE i szkół 

zrzeszonych  w PSSzPZ   

Wojciech Szerszeń 
Barbara Podlasek 
Wychowawcy klas 
Mateusz Ożóg 
 

4.  Profilaktyka uzależnienia od alkoholu 
„Alkohol drogą donikąd” 

1. Zajęcia z wychowawcą 
2. Rozmowy psychoedukacyjne 
3. Praca socjoterapeutyczna 
4. Zajęcia profilaktyczne „Ciąża bez alkoholu” 

Rok 

szkolny 

Uczniowie klas I – IV 

Klasy I-III w ramach WDŻ 

Barbara Podlasek 
Wychowawcy klas  
Barbara Podlasek 
Barbara Podlasek 

5.  „Tolerancja w moich oczach” 

1. Zajęcia z wychowawcą 
2. „Dzień Tolerancji” 

 

XI  

16 XI 

XI 

Uczniowie klas III 

Uczniowie klas I 

Konkurs – wszyscy uczniowie 

Wychowawcy klas 

Małgorzata Cioch 

 

 

6.  „Stres pod kontrolą” II - IV Uczniowie klas IV Wychowawcy klas 

7.  „Zachowania asertywne  i radzenie sobie  w sytuacjach 

konfliktowych”. 

Cały rok 

według 

potrzeb 

Uczniowie klas Wychowawcy klas 

Barbara Podlasek 
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w których występuje 

problem 

Mateusz Ożóg 

8.  „Jestem świadom zagrożeń, jestem bezpieczny”. Cały rok 

według 

potrzeb 

Uczniowie klas               w 

których występuje problem 

 

Wychowawcy klas 

Barbara Podlasek 

Mateusz Ożóg  

(przy współpracy  

z Komendą Policji) 

9.  „Przemoc Rówieśnicza” 

Profilaktyka przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy 

  I sem 

Rok 

szkolny 

Uczniowie klas I 

Uczniowie klas, w których 

występuje problem 

Barbara Podlasek 

Mateusz Ożóg 

Wychowawcy klas 

10.  Zajęcia z doradztwa zawodowego.  

(według planu pracy doradcy zawodowego). 

według 

potrzeb 

Uczniowie wszystkich klas 

 

 

Małgorzata Ciurkot 

11. ` Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: 

 „ARS czyli jak dbać o miłość” 

(profilaktyka uniwersalna) 

I 

semestr 

Uczniowie  klas II - III  

 

Rodzice uczniów klas II – III 

Mateusz Ożóg 

 

Wychowawcy klas 

12.  Spektakle profilaktyczne 

( Współpraca z Teatrem Kurtyna i Fundacją Latarnia) 

Rok  

szkolny 

Uczniowie klas I III Katarzyna Hajduk 

Agnieszka Wodzień 

13.  „Poradnictwo żywieniowe               i dietetyczne”.                      

profilaktyka otyłości i zaburzeń odżywiania, promocja zdrowego 

żywienia. 

Rok  

szkolny 

Uczniowie Barbara Podlasek 
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14.  „Edukacja emocjonalna” – profilaktyka zdrowia psychicznego  Rok 

szkolny 

Wybrane klasy Barbara Podlasek 

15.  „Wybierz życie pierwszy krok” 

 profilaktyka raka szyjki macicy 

II 

semestr 

Uczniowie klas I Małgorzata Szot 

 

16.  „Znamię. Znam je”  profilaktyka raka skóry II 

semestr 

Uczniowie klas I Małgorzata Szot 

 

17.  „Podstępne WZW” 

profilaktyka raka wątroby 

II 

Semestr 

Uczniowie klas I Małgorzata Szot 

18.  „Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych” – zajęcia 

profilaktyczne 

Rok 

szkolny 

Wybrane klasy Mateusz Ożóg 

19.  „Cyberbezpieczni” 

Bezpieczeństwo w sieci 

Rok 

szkolny 

Uczniowie klas I  

 

Asp. Tomasz Totko 

 

Barbara Podlasek 

Mateusz Ożóg  

 

(zajęcia profilaktyczne 

realizowane we współpracy z 

Komendą Powiatową Policji             

w Dębicy) 

20.  „Ograniczyć wandalizm” czyli odpowiedzialność prawna 

nieletnich – czyny zabronione prawem. Profilaktyka przemocy  i 

przestępczości.  

Rok 

szkolny 

Uczniowie klas I 

21.  „Stop patologiom – razem bezpieczniej” – zajęcia „Bezpieczny 

wyjazd za granicę”  

Profilaktyka handlu ludźmi 

III Uczniowie klas IV 

22.  „Narkotyki i dopalacze” Rok 

szkolny 

Uczniowie  

klas I.  

 

 


