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 CELE PROGRAMU: 

1. Integracja  oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, kształtowanie osobowości młodzieży, 
pożądanych postaw społecznych, poszanowania norm prawnych i moralnych.  

2. Podnoszenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją.  
3. Wypracowanie metod współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi rozwój młodzieży.  
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    ZADANIA         SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 
WYK.     

     ODPOW.    UWAGI 

Podejmowanie działań w 
zakresie upowszechnienia 
wiedzy i podnoszenia 
świadomości prawnej 
nauczycieli - wychowawców 
rodziców 

1. Podnoszenie kultury pedagogicznej 
rodziców - poprzez organizowanie 
prelekcji, wywiadówek, indywidualnych 
spotkań poświęconej tematyce społeczno 
- prawnej.  

2. Podnoszenie świadomości prawnej 
nauczycieli - wychowawców poprzez 
organizowanie i udział w/w w naradach 
szkoleniowych.  

3. Zapoznanie  procedurami 
funkcjonującymi w szkole. ( w załączeniu)) 

   Spotkania wg 
harmonogramu  

     

 

 

 

I sem. 

Dyrektor szkoły, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele 
wychowawcy  
 
 
 
 
 
 
Dyrektor szkoły, 

Szkolenia według 
harmonogramów i 
programów 

Kształtowanie pożądanych 
postaw dzieci i młodzieży. 

1. Realizacja działań związanych z 
profilaktyką zdrowotną w ramach 
programów :  

 Nikotynizm 
 Narkomania 
 Alkoholizm 
 Profilaktyka nowotworowa 
 „Szkoła bez przemocy” 

2. Wykorzystywanie treści kształcenia i 
wychowania zawartych w programach 
szkolnych do kształtowania pożądanych 
dyspozycji i cech charakteru dzieci i 
młodzieży.  

 IX- VI 

        

        

 
  
  

IX-VI  

 
  

 Nauczyciele 
wychowawcy, 
pedagog szkolny 

 
  
  
  
  

Nauczyciele 
Wychowawcy 

 

 Również zajęcia 
prowadzone przez 
osoby zaproszone ze 
współpracujących 
instytucji 
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3. Wykorzystywanie treści programowych 
dotyczących zjawisk patologii społecznej 
w szczególności: alkoholizmu, 
narkomani, agresywności w pracy 
wychowawczej z uczniami - budzenie 
gotowości do przeciwstawiania się 
negatywnym zjawiskom życia 
społecznego oraz niesienie pomocy 
osobom uwikłanym w te problemy.  

4. Rozwijanie aktywności społecznej 
uczniów poprzez doskonalenie 
samorządności uczniowskiej oraz pracy 
organizacji  młodzieżowych - Szkolne 
Koło Sportowe, Szkolne Koło PCK,  
Wolontariat, szkolne koła 
przedmiotowe. 

5. Indywidualna i grupowa praca z 
uczniem. 

IX-VI  

 

 

 

IX-VI        

 

 

 

IX-VI           

     

Nauczyciele 
wychowawcy, 
pedagog szkolny 

 

 

Nauczyciele, 
opiekunowie 
organizacji 

 

 

Nauczyciele 
wychowawcy, 
pedagog szkolny 

Pomoc młodzieży przejawiającej 
symptomy niedostosowania 
społecznego - współpraca z 
Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną z poradniami 
specjalistycznymi, Policją, 
Sądem, Kuratorami sądowymi i 
społecznymi 

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w zakresie:  

 profilaktyczno - wychowawczym dla  
nauczycieli, rodziców i dzieci, 

 doradztwa zawodowego - wybór , 
zmiana szkoły, itp. 

 specjalistycznym dla młodzieży i ich 
rodziców. 

IX - VI  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Dyrektor szkoły, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele 
wychowawcy  
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2. Współpraca z Policją, Sądem, 
Kuratorami obejmująca działania w 
zakresie:  

 informowanie Policji o zdarzeniach na 
terenie szkoły mających charakter 
przestępstwa,  

 wzywanie Policji w przypadku 
konieczności profesjonalnego 
zabezpieczenia śladów przestępstwa, 
ustalania okoliczności i ewentualnych 
środków zaradczych,  

 współpraca w zakresie opracowania 
szkolnego i lokalnego programu 
profilaktyki - wychowawczej,  

 organizowanie spotkań tematycznych z 
udziałem nauczycieli, uczniów, 
policjantów, miedzy innymi nt. 
„Młodzież w aspekcie prawa”. 

3. Współpraca z Sądem oraz Kuratorami 
obejmuje działania w zakresie:  

 wnioskowania w sprawach nieletnich 
uczniów przejawiających symptom 
niedostosowania społecznego lub 
zagrożonych niedostosowaniem do 
odpowiednich sądów,  

X-VI  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

 Dyrektor szkoły, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele 
wychowawcy  
 
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Dyrektor szkoły, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele 
wychowawcy  
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 współpracy z kuratorami, 

 pracy z uczniem objętym opieką 
kuratorską 

Ochrona młodzieży przed 
skutkami demoralizacji 
najbliższego środowiska - 
współpraca z Miejskim i 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej oraz Komisją d/s 
Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych. 

1. Zapewnienie młodzieży pomocy 
dydaktyczno - wychowawczej, 
opiekuńczej oraz materialnej przez:  

 współpracę w ramach pomocy w 
zakresie dożywiania uczniów 

 współpracę w zakresie pomocy 
materialnej rodzinie ucznia 

 współpracę w organizowaniu działań w 
zakresie profilaktyki uzależnień  

 pozyskiwanie środków finansowych na 
pokrycie kosztów spektakli nt. 
profilaktyki oraz pomocy 
dydaktycznych. 

2. Poznawanie warunków życia uczniów - 
wnioskowanie o pomoc rodzinie ze 
środków OPS 

    IX – VI  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Dyrektor szkoły, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele 
wychowawcy  

 
  
  
  
  
  

 

 

Wychowawcy, 
pedagog szkolny 

W razie  potrzeby 

 

 

Sporządziła: 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch 


