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Harmonogram działań z zakresu profilaktyki

I okres roku szkolnego 2015/2016

Harmonogram  stanowi  załącznik  do  szkolnego  programu  profilaktyki.  Zawiera  on
szczegółowy  plan  działań  profilaktycznych  prowadzonych  w  formie  grupowej  w  I  okresie
bieżącego roku szkolnego.

L. p. Działanie Czas 
realizacji

1. Spotkania z policjantem dla wybranych klas.

Tematy:
„Bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej (m. in. zagadnienia 
cyberprzemocy” Kl. IV, V, VIa, VIb SP,
 „Odpowiedzialność karna nieletnich.”
 Kl. I gim.

Październik 
2015 r.

2. Lekcje wychowawcze w klasach.
Zaplanowano dla każdej klasy cykl 2 lekcji wychowawczych 
zawierających, obok oddziaływań wychowawczych, elementy diagnozy 
czynników ryzyka i czynników chroniących występujących w środowisku 
uczniów naszej szkoły (badanie postaw uczniów wobec zachowań 
ryzykownych i szkodliwych substancji, postrzeganie przez młodzież 
rozpowszechnienia sięgania po używki w grupie rówieśniczej).

SP, klasy IV-VI -

Cele:
• Nawiązanie rozmowy z młodzieżą dot. ich postrzegania własnego 

wpływu na realizację marzeń i zamierzeń.
• Propagowanie zachowań chroniących przed inicjacją 

alkoholową/narkotykową.

Gimnazjum, kl. I-III,

Cele:
J. w. oraz:

• Diagnoza problemu stosowania używek wśród młodzieży, badanie 
ankietowe postaw wobec używania szkodliwych substancji, w tym 
narkotyków.

Listopad – 
Grudzień  
2015 r.

3. Ankieta dla nauczycieli dot. potrzeb w zakresie wiedzy na temat używania 
substancji przez młodzież.
Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących oraz zasobów 
środowiska wychowawczego w zakresie przeciwdziałania inicjacji 
narkotykowej i używania substancji.

Grudzień 
2015 r.

4. Ankieta dla rodziców obejmująca zagadnienia:
• wiedzy na temat używania substancji przez młodzież,

Zebranie 
14.01.2016 r.



• potrzeb w zakresie wsparcia rodziców w rozmowach z młodzieżą,
• wsparcia informacyjnego w obszarze korzystania ze 

specjalistycznej pomocy, w razie potrzeby.
Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących oraz zasobów 
środowiska wychowawczego w zakresie przeciwdziałania inicjacji 
narkotykowej i używania substancji.

5. Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej (narkotyki, zagadnienia 
przestępczości elektronicznej wśród młodzieży) we współpracy z 
Komendą Miejską Policji.

Grudzień 
2015 – 
Styczeń 
2016

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 oraz z innymi 
instytucjami wspierającymi pracę profilaktyczną w szkołach (nawiązanie 
kontaktu z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie).

Listopad 
2015 – Luty 
2016

7. Warsztaty integracyjne i profilaktyczne, oraz z zakresu wyboru dalszego 
kształcenia, których zadaniem jest wspieranie czynników 
zabezpieczających przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, 
prowadzone przez psychologa szkolnego dla poszczególnych oddziałów 
klasowych.

Przykładowe tematy:
• warsztaty integracyjne (IIa, IV, V, I gim.)
• budowanie zespołów, zmniejszanie napięcia w grupie rówieśniczej 

(w kl. IV, kl. VI b),
• profilaktyka prozdrowotna (IIb),
• warsztaty z zakresu określania swoich celów zawodowych 

i wyboru dalszego kształcenia (kl. III gim., kl. II gim.)

I okres 
2015/2016

8. Na podstawie analizy ankiet, rozmów z młodzieżą i z przedstawicielami 
instytucji wspierających w toku realizacji działań opisanych w pkt 2, 3, 4, 
oraz 5, 6, i 7 – opracowanie diagnozy potrzeb, czynników chroniących, 
czynników ryzyka oraz zaplanowanie działań w okresie II – w tym, w 
miarę stwierdzonych w ramach diagnozy potrzeb środowiska szkolnego, 
wybór programu do realizacji z programów rekomendowanych przez 
Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowanie 
kształcenia nauczycieli w zakresie realizacji wybranego programu.

Styczeń – 
luty 2016


