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Plan pracy profilaktycznej na rok szkolny 2012/2013 został opracowany z uwzględnieniem wniosków  

po realizacji działań w roku ubiegłym 
 

 

 

 

Opracował zespół w składzie: 

1. Jan Majowski 

2. Bogusława Delijewska 

3. Teresa Wronkowska 

4. Jadwiga Szafrańska 

5. Marta Welc 

6. Bożena Kuprianowicz 

7. Agnieszka Słonecka 

8. Elżbieta Mendziak 

9. Maria Śrutka 

10. Ryszard Swoboda 

11. Barbara Krajewska 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. 

 

Zadanie/Problem 

 

Formy realizacji 

 

 

Osoba odpowiedzialna 

 

Termin 

 

Dowody realizacji/ uwagi 

I  

DIAGNOZA 

 

 1. Dbałość o zdrowie 1. „Bezpieczna droga do szkoły”- 

ankietowanie rodziców i uczniów. 

Wychowawcy, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa  

X 2012 Zbiorcze wyniki ankiet 

  2. Rozmowy indywidualne  z rodzicami i 

uczniami z profilaktyki zdrowotnej. 

 

Pielęgniarka, 

wychowawcy 

Wg potrzeb Sprawozdanie pielęgniarki i 

wychowawców 

  3. Wywiady środowiskowe Pedagog, wychowawcy Wg potrzeb Arkusze wywiadów 

 2. Umiejętność życia 

z ludźmi – 

komunikacja 

interpersonalna 

werbalna i 

pozawerbalna 

1. Ankietowanie rodziców i uczniów nt.:  

Pedagogizacja rodziców nt.: „Negocjacje 

kluczem do dialogu” 

J. Szafrańska 

 

 

 

I sem. Zbiorcze wyniki ankiet 

  2. Rozmowy indywidualne z rodzicami i 

uczniami oraz rozmowy z 

ukierunkowaniem diagnostycznym na 

forum klasy 

Pedagog, wychowawcy Wg potrzeb Sprawozdanie pedagoga i 

wychowawców 

  3. Wywiady środowiskowe Pedagog, wychowawcy Wg potrzeb Arkusze wywiadów 

 3. Poznawanie siebie, 

rozpoznawanie 

własnych i cudzych 

emocji 

1. Ankietowanie rodziców i uczniów: 

„Tolerancja i empatia dla dzieci” 

E. Mendziak I sem. Zbiorcze wyniki ankiet 

  2. Rozmowy indywidualne z rodzicami i 

uczniami oraz rozmowy z 

ukierunkowaniem diagnostycznym na 

forum klasy 

Koordynator ds. 

bezpieczeństwa, 

pedagog, wychowawcy 

Wg potrzeb Sprawozdania z pracy 

  3. Wywiady środowiskowe 

 

Pedagog, wychowawcy Wg potrzeb Arkusze wywiadów 



 4. Podejmowanie 

decyzji, 

rozwiązywanie 

problemów 

1. Ankiety dla rodziców i uczniów:   

 „Alternatywne formy odreagowywania 

sytuacji stresujących” 

 

A. Słonecka 

 

 

I sem 

 

 

 

Zbiorcze wyniki ankiet, 

sprawozdanie wychowawcy 

 

  2. Rozmowy indywidualne z rodzicami i 

uczniami oraz rozmowy z 

ukierunkowaniem diagnostycznym na 

forum klasy 

Pedagog, wychowawcy Wg potrzeb Sprawozdania z pracy 

  3. Wywiady środowiskowe 

 

Pedagog, wychowawcy Wg potrzeb Arkusze wywiadów 

 5. Rozpoznawanie 

środowisk 

wychowawczych 

uczniów 

1. Sporządzanie arkuszy wychowawczych Pedagog, wychowawcy IX 2012 Zbiorcze wyniki arkuszy 

II  

MONITORING 

 

 1. Dbałość o zdrowie 1. Monitorowanie realizacji zadań 

wynikających z planu profilaktycznego 

Pedagog Cały rok Sprawozdanie z pracy 

  2. Bezpośrednia obserwacja zachowań 

      uczniów w drodze do szkoły i domu 

Pedagog Cały rok Dokumentacja powypadkowa 

  3. Systematyczne kontrolowanie wskaźnika 

wypadkowości uczniów naszej szkoły 

pedagog Cały rok Sprawozdanie z pracy 

  4.  Realizacja programów prozdrowotnych – 

„Biały ząbek” 

Autor programu IV 2012 Sprawozdanie z pracy 

 2. Umiejętność życia 

z ludźmi – 

komunikacja 

interpersonalna 

werbalna i 

pozawerbalna 

1. Karty doraźnej obserwacji ucznia kl. I – III 

+ Oddział Przedszkolny; notatki 

wychowawców klas IV – VI 

2. Pedagogizacja dla rodziców i uczniów: 

„Negocjacje kluczem do dialogu” 

Wychowawcy klas 

 

 

J. Szafrańska 

Cały rok 

 

 

II sem. 

Sprawozdanie z pracy 

 

 

 

  3. Samoocena zachowań uczniów Wychowawcy klas I 2013 

VI 2013 

Zgodnie z przyjętym 

regulaminem 

 3. Poznawanie siebie, 

rozpoznawanie 

własnych i cudzych 

emocji 

1. Pedagogizacja dla rodziców: „Tolerancja  

i empatia na co dzień” 

Wychowawcy klas I sem. Sprawozdanie z pracy 

wychowawczej 



  2. Obserwacja bezpośrednia zachowań 

uczniów na zajęciach, przerwach 

Nauczyciele dyżurujący, 

nauczyciele prowadzący 

zajęcia 

Na bieżąco Informacja nauczyciela 

dyżurującego, przedmiotowca, 

wychowawcy 

  3. Rozmowy indywidualne z rodzicami 

zgodnie z harmonogramem konsultacji z 

nauczycielami 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotu 

Wg potrzeb Informacja nauczyciela 

dyżurującego, przedmiotowca, 

wychowawcy 

  4. Zaangażowanie uczniów i rodziców w 

organizowanie uroczystości szkolnych i 

akcji charytatywnych  

Opiekun samorządu 

uczniowskiego 

Wg 

terminarza 

szkolnego 

Dyplomy, arkusze 

sprawozdań, opiekun SU, PCK 

 4. Podejmowanie 

decyzji, 

rozwiązywanie 

problemów 

1. Warsztaty dla uczniów 

 „Alternatywne formy odreagowywania” 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy klas 

 

 

II semestr 

 

 

 

Przegląd dokumentów 

wychowawcy 

 

 

  2. Hipotetyczne przewidywanie skutków 

podejmowania niewłaściwych decyzji – 

lekcje przestrogi 

Wychowawcy klas II semestr Ekspozycja prac plastycznych 

  3. Zachowanie uczniów – ewakuacja z 

budynku szkolnego – próbny alarm 

Koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

IX 2012 Sprawozdanie koordynatora 

ds. bezpieczeństwa 

 5. Rozpoznawanie 

środowisk 

wychowawczych 

uczniów 

1. Dokonanie rozpoznania i zakwalifikowanie 

uczniów do różnych form pomocy 

Pedagog IX 2012 Sprawozdanie pedagoga 

III  

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SZKOŁY 

 

 1. Dbałość o zdrowie 

2. Umiejętność życia 

z ludźmi – 

komunikacja 

interpersonalna 

werbalna i 

pozawerbalna 

3. Poznawanie siebie, 

rozpoznawanie 

własnych i cudzych 

emocji 

4. Podejmowanie 

 Opracowanie i realizacja rocznego planu 

działań profilaktycznych 

Zespół ds. opracowania 

planu działań 

profilaktycznych 

IX - VI 

2012/2013 

Roczny plan profilaktyczny 

 Objęcie uczniów profilaktyką świetlicy 

szkolnej  

Opiekunowie świetlic Cały rok Sprawozdanie opiekunów 

świetlic 

 Instruktaże dotyczące bezpiecznego 

spożywania posiłków 

Pielęgniarka Cały rok Przegląd dokumentacji 

pielęgniarki 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna „Mały 

ratowniczek” 

Koordynator ds. 

bezpieczeństwa i 

opiekun SK PCK, 

pielęgniarka szk. 

II sem. Sprawozdanie z pracy 

pielęgniarki szkolnej 



decyzji, 

rozwiązywanie 

problemów  

    

III.1  

WSPOMAGANIE UCZNIÓW 

 

 1. Dbałość o zdrowie 1. Pogadanki w klasach „Żyj zdrowo”: 

- akcja „Szklanka mleka”,  

- „Jedz owoce” ; „5 porcji warzyw  

i owoców” 

- akcje prowadzone pod patronatem 

Sanepidu 

2. Program autorski „Biały ząbek” 

Wychowawcy klas 

Pielęgniarka szkolna 

Cały rok Przegląd dokumentacji 

 2. Umiejętność życia 

z ludźmi – stosunki 

międzyludzkie 

1. Pogadanki nt. właściwych relacji 

międzyludzkich 

Wychowawcy klas Wg 

terminarza 

Przegląd dokumentacji 

 3. Poznawanie siebie, 

rozpoznawanie 

własnych i cudzych 

emocji 

1. Dyżury nauczycieli i uczniów podczas 

przerw lekcyjnych oraz przed i po lekcjach 

Dyrektor  Wg potrzeb Sprawozdanie z pracy 

 4. Podejmowanie 

decyzji, 

rozwiązywanie 

problemów 

1. Zapewnienie uczniom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej: 

- zajęcia z pedagogiem szkolnym i logopedą 

- rozmowy z rodzicami dotyczące określenia 

kierunków pracy z dzieckiem i współpracy 

z wychowawcą 

Pedagog, wychowawcy 

klas 

Wg potrzeb Sprawozdanie z pracy 

pedagoga  

III.2  

WSPOMAGANIE RODZICÓW 

 

 1. Dbałość o zdrowie 

2. Umiejętność życia 

z ludźmi – 

komunikacja 

interpersonalna, 

 Kolportaż ulotek nt. zagrożeń chorobami 

cywilizacyjnymi 

Wychowawcy klas  Wg potrzeb Analiza dokumentacji i 

sprawozdań pedagoga, 

logopedy, wychowawców klas 

 

 

 Współpraca domu rodzinnego dziecka ze 

szkołą 

pedagog Wg potrzeb 



werbalna i 

pozawerbalna 

3. Poznawanie siebie, 

rozpoznawanie 

własnych i cudzych 

emocji 

4. Podejmowanie 

decyzji, 

rozwiązywanie 

problemów 

 Rozmowy indywidualne z rodzicami 

 

Pedagog, wychowawcy Wg potrzeb  

 

 

 

 

 Zebrania klasowe Wychowawcy klas  Semestralnie  

 „Czy twoje dziecko jest gotowe do szkoły” 

– wspieranie rozwoju dziecka młodszego 

B. Szczepańska II sem. 

 Angażowanie rodziców w organizację 

uroczystości imprez szkolnych  

Dyrektor, wychowawcy Wg potrzeb  

 Wizyty wychowawcze w domach 

rodzinnych uczniów (ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów klas pierwszych i 

dzieci z Oddziałów Przedszkolnych)   

i udzielanie rodzicom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej  

Pedagog, wychowawcy Wg potrzeb 

III.2  

WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI 

 

          Rady szkoleniowe: 

1. Monitorowanie podstawy programowej 

2. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego 

 

M. Welc 

B. Szczepańska 

B. Delijewska 

 

I sem. 

II sem. 

 

Protokół Rady Pedagogicznej 

 

    

     

 Opracowanie komputerowe: 

                 R. Swoboda 

 


