
Działania wynikające ze zmian na mocy Rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2015 roku  

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 

 w celu przeciwdziałania narkomanii. 
 
 
I. Działalność wychowawcza, edukacyjna, profilaktyczna i informacyjna 

 

L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpow. Terminy Uwagi 

 

1. Współpraca z rodzicami lub 

opiekunami uczniów i 

wychowanków w celu 

budowania postawy 

prozdrowotnej i zdrowego 

stylu życia; 

   

Programy ze strony 

ORE, 

 

Spotkania z 

przedstawicielami 

instytucji 

promujących zdrowy 

styl życia oraz 

zajmującymi się 

profilaktyką 

uzależnień 

 

Spotkania 

indywidualne z 

rodzicami  

Rodzice,  

wychowawcy, 

pedagog, 

pielęgniarka, 

dyrekcja 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

2. Kształtowanie hierarchii 

systemu wartości, w którym 

zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w 

życiu; 

Pogadanki na 

lekcjach języka 

polskiego, religii, 

EDB, WDŻ, godzina 

wychowawcza 

 

Projekcja filmów 

poruszających 

tematykę zdrowia 

jako najwyższej 

wartości 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

pedagog 

Cały rok 

szkolny 

 

3. Wzmacnianie wśród 

uczniów i wychowanków 

więzi ze szkołą lub 

placówką oraz 

społecznością lokalną; 

 

Programy 

adaptacyjne,  

obozy, imprezy 

klasowe, szkolne, 

działalność 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wolontariatu, gminne 

imprezy: Jarmark 

Świąteczny, WOŚP,  

konkurs plastyczny 

„W trosce o nasze 

bezpieczeństwo”, 

wycieczki szkolne i 

Koordynator ds. 

wychowawczych, 

wychowawcy 

klas, 

opiekunowie SU,  

GOK, pedagog, 

Państwowa Straż 

Pożarna,  

Cały rok 

szkolny 

 



klasowe 

4. Kształtowanie przyjaznego 

klimatu w szkole lub 

placówce, budowanie 

prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji 

uczniów i nauczycieli, 

wychowanków i 

wychowawców, a także 

nauczycieli, wychowawców 

i rodziców lub opiekunów, 

w tym wzmacnianie więzi z 

rówieśnikami oraz 

nauczycielami i 

wychowawcami 

Warsztaty dla 

rodziców i 

wychowawców, 

szkolenia, 

rozpowszechnianie 

materiałów 

edukacyjnych wśród 

rodziców, festyny 

rodzinne, wycieczki, 

imprezy integracyjne, 

konkursy skłaniające 

do rywalizacji 

między klasowej, 

pogadanki, udział w 

spektaklach 

profilaktycznych 

Pedagog szkolny, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedogiczna 

(diagnoza w 

wybranych 

przypadkach: 

testy 

socjometryczne 

itd.), GOK, 

wychowawcy 

klas, nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok 

szkolny 

 

5. Doskonalenie umiejętności 

nauczycieli i 

wychowawców w zakresie 

budowania podmiotowych 

relacji z uczniami, 

wychowankami oraz ich 

rodzicami lub opiekunami 

oraz warsztatowej pracy z 

grupą uczniów lub 

wychowanków. 
 

Formy doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli: 

warsztaty, szkolenia, 

Rady Pedagogiczne 

szkoleniowe, Dzień 

Otwarty Pomocy 

Psychologiczno-

Pedagogiczno-

Logopedycznej, 

pedagogizacja 

rodziców, współpraca 

wychowawców i 

nauczycieli z 

psychologiem i 

pedagogiem 

szkolnym, bieżąca 

lektura literatury 

pedagogiczno- 

psychologicznej  

Specjaliści 

(pedagog, 

psycholog), 

pracownicy PPP, 

wychowawcy 

klas 

Cały rok 

szkolny 

 

6. Wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli i 

wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów; 

 

 

Spotkania rodziców z 

wychowawcami, 

pedagogiem 

szkolnym, 

psychologiem 

szkolnym, dyrekcją 

spotkania 

wychowawców oraz 

rodziców z 

pracownikami PPP 

(Dzień Otwarty 

Pomocy PPP), 

podnoszenie kultury 

Dyrektor Szkoły,  

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

klas,  

wszyscy 

nauczyciele, 

koordynator ds. 

wychowawczych 

Cały rok 

szkolny 

 



pedagogicznej 

rodziców podczas 

zebrań, realizacja 

zajęć „Wychowanie 

do życia w rodzinie”, 

współpraca z Sądem 

rodzinnym i 

Nieletnim (kuratorzy 

sądowi), Policją, 

zachęcanie rodziców 

do udziału w 

„Akademii dobrego 

rodzica” w PPP, 

7. Rozwijanie i wspieranie 

działalności wolontaryjnej  

oraz zaangażowania w 

działalność podmiotów, np.  

opieki psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień, 

wojewódzkimi i 

powiatowymi stacjami 

sanitarno- -

epidemiologicznymi itp. 

  

Promocja 

wolontariatu w 

środowisku 

szkolnym, 

organizowanie i 

branie udział w 

różnego rodzaju 

akcjach (Szkolne 

Koło PCK, WOŚP, 

koncerty 

charytatywne 

organizowane na 

terenie szkoły, 

zbiórki na rzecz 

schronisk dla 

zwierząt, przytulisk), 

drużyna harcerska i 

gromada zuchowa, 

udział w 

ogólnopolskich i 

regionalnych 

kampaniach 

edukacyjnych nt. 

ryzyka i stosowania 

substancji 

psychoaktywnych, 

Wojewódzki Konkurs 

Plastyczny o 

tematyce 

Honorowego 

Krwiodastwa,spotkan

ie dla uczniów i 

rodziców z 

pracownikiem 

powiatowej stacji 

sanitarno- 

epidemiologicznej w 

Wszyscy 

nauczyciele, 

opiekun 

wolontariatu w 

szkole, opiekun 

Szkolnego Koła 

PCK, 

opiekunowie 

gromady 

zuchowej i 

drużyny 

harcerskiej, SU, 

specjaliści, 

pielęgniarka, 

spotkania z 

policjantem, 

Instytucje 

zajmujące się 

problemem 

uzależnień,  

  



Nowej Soli 

8. Wspieranie edukacji 

rówieśniczej i programów 

rówieśniczych mających na 

celu modelowanie postaw 

prozdrowotnych i 

prospołecznych. 

 

Współpraca 

wychowawców z 

pedagogiem 

szkolnym, 

opracowanie 

tematyki zajęć 

profilaktycznych na 

godzinach 

wychowawczych z 

uwzględnieniem 

zasad zdrowego 

żywienia i 

szkodliwego wpływu 

wszelkich używek na 

zdrowie człowieka, 

realizacja akcji 

„Śniadanie daje 

moc”, programu 

„Trzymaj formę” , 

„Owoce , warzywa w 

szkole” oraz „Mleko 

w szkole”, akcja 

„Cała Polska biega”, 

„Dzień sportu”, 

Ogólnopolski 

Konkurs Tesco dla 

Szkół „Przyszłość na 

talerzu”, „Akademia 

dojrzewania 

Lactacyd”, „Między 

nami kobietkami”. 

Spotkania z 

rodzicami, pomoc 

koleżeńska, mediacje 

(mediatorzy 

rówieśniczy) 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

klas,  

Dyrekcja Szkoły,  

rodzice, 

koordynator do 

spraw 

wychowawczych, 

nauczyciele 

wych.fiz. 

 

Cały rok 

szkolny 

 

9. Rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności 

psychologicznych i 

społecznych uczniów i 

wychowanków; 

Warsztaty, 

szkolenia, 

działalność SU, 

pogadanki 

Pedagog, 

psycholog, 

opiekun SU, 

Cały rok szkolny 

  

10. Kształtowanie u uczniów i 

wychowanków umiejętności 

życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie 

ze stresem, rozpoznawania i 

wyrażania własnych emocji; 

 

Godziny wychowawcze, 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas, 

opiekun SU 

Cały rok szkolny   



warsztaty prowadzone przez 

psychologa i pedagoga, 

debaty przeprowadzane 

przez SU, indywidualne 

,spotkania z pedagogiem, 

psychologiem 

11. Kształtowanie krytycznego 

myślenia i wspomaganie 

uczniów i wychowanków w 

konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w 

sytuacjach trudnych, 

zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu 

Warsztaty z 

asertywności 

związane z 

zażywaniem 

środków 

psychoaktywnych, 

apele porządkowe 

związane z tą 

tematyką, 

indywidualne 

konsultacje z 

pedagogiem, 

psychologiem, 

projekcja filmów 

promujących zdrowy 

styl życia 

Dyrekcja, 

koordynator do 

spraw 

wychowawczych, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Cały rok 

szkolny 

 

12. Prowadzenie 

wewnątrzszkolnego 

doskonalenia kompetencji 

nauczycieli i wychowawców 

w zakresie rozpoznawania 

wczesnych objawów 

używania środków i 

substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, 

nowych substancji 

psychoaktywnych. 

Szkolenia, warsztaty 

dla nauczycieli, 

pedagogów, udział w 

kampaniach 

edukacyjnych nt. 

rozpoznawania i 

ryzyka stosowania 

substancji 

psychoaktywnych 

oferta WDN, Rady 

Pedagogiczne 

szkoleniowe 

Specjaliści/trener

zy 

Komenda Policji,  

Instytucje ds. 

Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

Powiatowa Stacja 

Epidemiologiczno

- Sanitarna, 

terapeuci 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 
I. II. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

 

L p Zadania do realizacji  Dokumentacja 

potwierdzająca realizację 

Uwagi 

1. Upowszechnianie i realizacja w szkole i 

placówce programów służących promocji 

zdrowego stylu życia; 

Informacja na stronie 

szkoły, wpisy w dzienniku 

elektronicznym, 

certyfikaty  

Program 

edukacyjno-

profilaktyczny 

„Chroń dziecięce 

uśmiechy”, 

„Śniadanie daje 

moc”, „Owoce i 

warzywa w szkole”, 

„Mleko w szkole”, 

„Mamo, tato – wolę 



wodę”, Certyfikat 

Szkoły Promującej 

Zdrowie 

2. Upowszechnianie programów edukacyjnych z 

zakresu zdrowego żywienia i aktywności 

fizycznej; 

 

Informacja na stronie 

szkoły, wpisy w dzienniku 

elektronicznym, 

certyfikaty 

 

3. Upowszechnianie w szkołach i placówkach 

programów z zakresu edukacji dla 

bezpieczeństwa; 

Informacja na stronie 

szkoły, wpisy w dzienniku 

elektronicznym, 

certyfikaty 

BRD, egzamin na 

kartę rowerową, 

miasteczko ruchu 

drogowego 

4. Organizowanie i wspieranie działań 

służących promocji zdrowego stylu życia, w 

szczególności; 

a) organizacja żywienia w szkole i placówce 

zapewniającego ciepły i zgodny z normami 

żywieniowymi posiłek, 

b) uwzględnianie potrzeb dzieci w zakresie 

diety, 

c) zapewnienie odpowiedniego asortymentu 

sklepiku szkolnego, 

d) tworzenie ogródków przyszkolnych 

Jadłospis, dokumenty 

potwierdzające współpracę 

szkoły z instytucjami 

zewnętrznymi (GOPS, 

PFPD „Maciuś”) w 

zakresie dożywiania 

uczniów,  

sklepik szkolny 

zaopatrzony 

zgodnie z 

wytycznymi MENis 

5. Podejmowanie działań ograniczających 

spożywanie napojów o zwiększonej 

zawartości cukrów i barwników na rzecz 

konsumpcji wody w celu poprawy zdrowia 

dzieci i młodzieży; 

 

Wpisy w dzienniku, 

informacje na stronie 

szkoły 

sklepik szkolny 

zaopatrzony 

zgodnie z 

wytycznymi 

MENis, program 

„Mamo, tato – wolę 

wodę” 

(przedszkole) 

6. Planowanie, wdrażanie, monitorowanie i 

ewaluacja szkolnej polityki w zakresie 

aktywności fizycznej; 

 

Informacje na stornie 

szkoły, wpisy w 

dzienniku, plany pracy 

nauczycieli prowadzących 

SKS, UKS „Spartakus” 

„Trzymaj formę”, 

SKS, UKS 

„Spartakus”, „Cała 

Polska biega”, 

drużyna harcerska: 

„Rajd Choinka”, 

„Rajd Zajączek” 

7. Podejmowanie działań w celu zwiększenia 

zaangażowania uczniów w zajęcia 

wychowania fizycznego; 

Dokumentacja dot. 

Projektów promujących 

aktywność fizyczną 

(„Polsko-Niemieckie 

Mosty Piłkarskie” ), wpisy 

w dzienniku, fotorelacje z 

wydarzeń  

Projekt „Polsko-

Niemieckie Mosty 

Piłkarskie” turniej 

piłki nożnej 

ulicznej- Puchar 

fair-play  

8. Zagospodarowanie czasu wolnego ze 

szczególnym uwzględnieniem aktywności 

fizycznej w szkole i placówce oraz poza nią; 

 

Art. 42 (SKS)- zapisy w 

dzienniku Librus, 

dokumentacja UKS 

„Spartakus”, plany pracy i 

sprawozdania – gromada 

zuchowa i drużyna 

UKS „Spartakus”, 

SKS, wycieczki 

piesze, rowerowe, 

wyjazdy na basen, 

gromada zuchowa, 

drużyna harcerska 



harcerska, zapisy w 

dzienniku (wydarzenia z 

życia klasy – wycieczki) 

9. Monitorowanie dostępności do 

profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniów i 

wychowanków, w szczególności z terenów 

wiejskich i ze szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe; 

Dokumentacja 

prowadzona przez 

pielęgniarkę 

 

 10. Podnoszenie kompetencji nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły 

i placówki w zakresie realizacji edukacji 

zdrowotnej, w szczególności zdrowego 

żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom 

odżywiania; 

 

Zaświadczenia o 

ukończeniu kursów, 

szkoleń, protokoły Rad 

Pedagogicznych 

szkoleniowych, 

Dokształcanie 

nauczycieli 

 11. Opracowanie i upowszechnianie materiałów z 

zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdrowego żywienia i 

aktywności fizycznej, skierowanych do 

nauczycieli i rodziców; 

 

Ulotki, artykuły na stronie 

szkoły 

Pedagogizacja 

rodziców 

 12. Popularyzacja programu sieci szkół 

promujących zdrowie; 

 

Przystąpienie do programu 

– dokumenty 

potwierdzające, zapisy w 

dzienniku,  

 

 13. Zwiększenie liczby szkół i placówek 

podejmujących działania na rzecz promocji 

zdrowia; 

 

Wpisy w dzienniku 

(współpraca ze szkołami), 

informacje na stronie 

szkoły 

 

 14. Zwiększenie kompetencji nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły 

i placówki oraz rodziców w zakresie 

zdrowego stylu życia; 

 

Dokształcanie nauczycieli 

(wewnętrzne, zewnętrzne) 

– zaświadczenia, 

certyfikaty, protokoły Rad 

Pedagogicznych 

szkoleniowych 

 

 15. Podnoszenie jakości pracy szkół i placówek 

promujących zdrowie w celu uzyskania 

Wojewódzkiego lub Krajowego Certyfikatu 

Szkoła Promująca Zdrowie. 

 

Dokumentacja 

potwierdzająca 

podejmowania działań 

zgodnych z ideą Szkoły 

Promującej Zdrowie- 

zapisy w dzienniku, 

informacje na stornie 

szkoły 

 

 

Lider zespołu:  
mgr Monika Urban 

Członkowie Zespołu: 
mgr Marta Szakalis 

mgr Kamila Wyka 

mgr Renata Szymańska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


