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I. WSTĘP 

 

 Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 1. W grudniu 2015 r. przeprowadzono badania diagnozujące zjawisko 

cyberprzemocy, środków psychoaktywnych i bezpieczeństwa. 

Profilaktyka w szkole to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez edukację, 

rozpoznawanie potrzeb i pomoc adekwatną uczniowi. 

Podstawowym założeniem  programu jest eliminowanie rozpoznanych czynników ryzyka i 

wzmacnianie czynników chroniących. 

 

W działaniach swych koncentrujemy się na: 

 

1) profilaktyce uniwersalnej – wspieraniu wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowaniu działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych 

niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji, 

 

2) profilaktyce selektywnej – wspieraniu uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań 

ryzykownych; 

 

3) profilaktyce wskazującej – wspieraniu uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków i substancji lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym, harmonizuje również z: 

a) przedmiotowymi planami pracy, 

b) ścieżkami edukacyjnymi, 

c) planami pracy wychowawców, 

d) planami pracy na zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Realizacja programu  spoczywa na wszystkich nauczycielach i przy ścisłej współpracy z rodzicami 

oraz przedstawicielami instytucji interdyscyplinarnych. 

 

 

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. września 1991 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 

 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527). 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2003 r. Nr 24, poz. 198) 
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III. CELE I ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

 

 Wykształcenie umiejętności zdrowego stylu życia. 

 

 Wspieranie opiekunów w procesie wychowania. 

 

 Propagowanie wartości wyższych, kulturowych. 

 

 Zapewnienie uczniom pomocy wychowawczej i terapeutycznej. 

 

 Przeciwdziałanie destrukcyjnym czynnikom takim jak: ryzyko utraty zdrowia i bezpieczeństwa, 

przemoc, izolacja społeczna, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, przestępczość, trudności materialne. 

 

IV. PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ 

 

A. PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNI 

1. Zapoznanie uczniów 

z obowiązującymi 

regulaminami. 

 Zapoznanie uczniów na godzinach 

wychowawczych ze Statutem szkoły, WZO, 

Programem Wychowawczym, Programem 

Profilaktyki, Kodeksem Dobrych Manier. 

 Godziny wychowawcze dotyczące praw i obowiązków 

uczniów. 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

WDŻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tworzenie 

bezpiecznego 

środowiska 

wychowawczego 

szkoły. 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy 

środków uzależniających. 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy 

zdrowotnych, psychicznych, ekonomicznych i 

społecznych skutków uzależnień. 

 Organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się 

zawodowo profilaktyką. 

 Prelekcje nt. "Odpowiedzialności prawnej 

trzynastolatków" – współpraca pedagoga z 

funkcjonariuszami policji. Spotkanie z wszystkimi 

uczniami kl. VI. 

 Profilaktyczne spektakle teatralne. 

 Programy profilaktyczne dotyczące uzależnień i 

innych zachowań ryzykownych. Realizacja programu 

kierunkowego „Odpowiedzialni Młodzi ”: współpraca 

z policją w zapobieganiu zjawiskom demoralizacji 

wśród dzieci i młodzieży, przekazywanie informacji 

Specjaliście ds. Nieletnich i Patologii o uczniach 

przejawiających zachowania społecznie niepożądane, 

rozmowy prewencyjne w obecności rodziców i 

funkcjonariuszy policji. 

 „Bądź bezpieczny na drodze“ spotkania z policją  

podopiecznych świetlicy szkolnej w ramach akcji 

edukacyjnej, wycieczki do jednostki policji. 
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 tematyczne godziny wychowawcze w klasach VI : 

Cyberprzemoc – jak nie zostać ofiarą przemocy – 

lekcje WDŻ. 

 

 

 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele WDŻ, 

poloniści, bibliotekarze 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele WDŻ, 

poloniści, bibliotekarze, 

przyrodnicy, 

wychowawcy świetlicy 

3. Propagowanie 

zdrowego stylu życia. 

 Godziny wychowawcze, lekcje przyrody, lekcje 

wychowania do życia w rodzinie. 

 Spotkania z pielęgniarką szkolną. 

 Zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem i 

psychologiem szkolnym. 

 Spotkania z rodzicami – ekspertami w tej 

dziedzinie. 

 Badania wad postawy, badania bilansowe. 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy 

higieny fizycznej i psychicznej ( uzależnienia od 

internetu ). 

 Godziny wychowawcze na temat uczenia się. 

 Spotkania z pracownikami PPP. 

 Godziny w bibliotece szkolnej, rozwijanie 

czytelnictwa. 

4. Diagnozowanie 

potrzeb bytowych. 

 Działania mające na celu rozpoznawanie sytuacji 

materialnej uczniów. 

 Rozeznanie się w sferze indywidualnych potrzeb 

pomocy materialnej uczniów – kwalifikacja do 

pomocy materialnej ( wywiady). 

 Rozeznanie wśród instytucji pomagających, 

potencjalnych sponsorów prywatnych na rzecz 

pomocy dzieciom w trudnej sytuacji materialnej. 

 Umożliwienie dzieciom z rodzin najniżej 

uposażonych do korzystania          z bezpłatnych 

posiłków w stołówce szkolnej, pomocy dydaktycznych 

, odzieży (wg potrzeb). 

 Nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami, 

w celu pozyskania środków finansowych. 

 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej przy 

kwalifikowaniu uczniów do bezpłatnego wypoczynku 

letniego. 

5. Diagnoza zachowań 

– rozpoznawanie 

sytuacji ryzykownych. 

 Prowadzenie obserwacji uczniów przez nauczycieli 

i wychowawców. 

 Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej przez 

wychowawców i pedagoga. 

 

6. Prowadzenie 

edukacji 

antyuzależnieniowej. 

 Godziny wychowawcze, lekcje przyrody, których 

tematyka dotyczy uzależnień. 

 Apele profilaktyczne. 

 Projekcje filmów o tematyce profilaktycznej. 

 Profilaktyczne spektakle teatralne. 

 Gazetki ścienne, ulotki. 

 Włączenie się w ogólnopolskie akcje 

prozdrowotne, np. „Dzień bez papierosa”, „Dzień 

Bezpiecznego Internetu”. 

 Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców. 
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B.  DZIAŁANIA ZORIENTOWANE NA WŁAŚCIWY WYBÓR. 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA 

 

ZADANIA 
 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

1. Kształtowanie 

asertywnych 

postaw. 

 Godziny wychowawcze, na których podejmowana jest 

tematyka asertywności, 

 Realizacja na godzinach wychowawczych tematów 

dotyczących systemu wartości i kształtowania charakteru, 

 Poprzez analizę postaw życiowych bohaterów 

literackich kształtowanie bądź korygowanie postaw 

moralnych i myślenia wartościującego uczniów. 

 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

oligofrenopedagodzy, 

 

 

 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele  

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog,  nauczyciele 

oligofrenopedagodzy, 

nauczyciele WDŻ, 

bibliotekarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele pielęgniarka 

szkolna 

2.Zapoznanie z 

zasadami 

właściwych form 

komunikacji. 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy 

komunikacji, zapobiegania wulgaryzmom. 

3. Kształtowanie 

pozytywnego 

obrazu siebie. 

 "Plebiscyt na Najgrzeczniejszego Ucznia" - 

comiesięczne wybory, nadawanie odznaki wyróżnionym 

za dobre zachowanie uczniom. 

 Kodeks dobrych manier” - znajomość przez uczniów 

reguł klasowych oraz szkolnych, propagowanie zasad 

kultury i właściwych zachowań, stałe odwoływanie się do 

nich. 

 Godziny wychowawcze, na których podejmowana jest 

tematyka dotycząca samooceny i poczucia własnej 

wartości, 

 Promowanie sukcesów młodzieży (artystycznych, 

naukowych, sportowych itp.) poprzez pochwały 

i nagrody, 

 Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą 

i samowychowania. 

4. Profilaktyka 

chorób. 

 Realizacja programu sportowego UKS Jedyneczka z 

wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego, w 

tym prowadzenie Drużyn Młodzieżowych Piłki 

Siatkowej, wyjazdy na zawody, gry kontrolne, obóz 

sportowy 

 Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych: 

realizacja programu „Owoce i warzywa w szkole“ dla 

klas  I – III, 

 Realizacja akcji Mleko w szkole, 

 Omawianie tematyki dbałości o zdrowie na godzinach 

wychowawczych, lekcjach przyrody, WDŻ, wychowaniu 

fizycznym, gimnastyce korekcyjnej 

 Fluoryzacja zębów, 

 Gazetki ścienne i ulotki, 

 Udział w ogólnopolskich akcjach prozdrowotnych. 
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C. PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

1. Eliminowanie 

ryzyka zachowań 

społecznie 

niepożądanych, 

wspieranie uczniów, u 

których rozpoznano 

wczesne objawy 

ryzyka 

 

 Comiesięczna "Akcja Nieletni" - współpraca z 

policją w zapobieganiu zjawiskom demoralizacji 

wśród dzieci i młodzieży. Przekazywanie informacji 

Specjaliście ds. Nieletnich i Patologii o uczniach 

przejawiających zachowania społecznie niepożądane -  

wagary lub o miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do 

tych zachowań. 

 Procedury Postępowania Nauczycieli w Sytuacjach 

Zagrożeń Demoralizacją zmierzające do rozwiązania 

złożonego problemu wychowawczego lub  trwałej 

zmiany zachowania wychowanków oraz stworzenia 

poczucia bezpieczeństwa innym uczniom naszej 

szkoły; prewencyjne rozmowy z funkcjonariuszami 

policji w obecności opiekunów. 

 Współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami 

sprawującymi nadzór nad rodzinami dysfunkcyjnymi, 

wywiady, konsultacje, interwencje, opiniowanie 

sytuacji. 

 Członkostwo pedagoga szkolnego w Lokalnym 

Zespole Interdyscyplinarnym Miasta Wysokie 

Mazowieckie ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, praca w grupach roboczych tworzonych na 

podstawie wpływających Niebieskich Kart. 

 Terapia uczniów zagrożonych demoralizacją bądź 

ofiar przemocy w ramach zajęć psychoedukacyjnych 

pedagoga i psychologa szkolnego - treningi 

asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

 Zapewnienie pomocy w świetlicy 

socjoterapeutycznej "Arkadia" uczniom pochodzącym 

z rodzin dysfunkcyjnych. Prowadzenie zajęć 

edukacyjnych, z profilaktyki uzależnień, 

relaksacyjnych, plastyczno-technicznych, sportowych, 

kulinarnych, komputerowych, tanecznych i 

teatralnych, wyjazdy edukacyjne   i kulturalne. 

 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog, wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

D. DZIAŁANIA ALTERNATYWNE 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

1. Praca w organizacjach działających 

w szkole. 

 Działalność Samorządów Uczniowskich, 

 Działalność Szkolnego Koła PCK, 

 Działalność Szkolnego Koła Caritas 

 realizacja ruchu społeczno-wychowawczego - harcerstwo: 

 działalność I Drużyny Harcerskiej „Zawisza“ im. Szarych 

Szeregów                 w Wysokiem Mazowieckiem oraz I 

Gromady Zuchowej „Młode Orły“. 

2. Zajęcia sportowe.  Udział młodzieży w sekcjach sportowych. 

3. Zajęcia pozalekcyjne.  Koła przedmiotowe, 

 Koła zainteresowań, 

 Chór muzyczny. 

4. Organizacja imprez kulturalno-

edukacyjnych. 

 Wycieczki klasowe, 

 Wyjścia na spektakle filmowe, 

 Wyjazdy do teatru, 

 Dyskoteki szkolne. 

5. Organizacja i propagowanie olimpiad, 

konkursów i zawodów sportowych. 

 Udział uczniów w konkursach wiedzy, 

 Udział w olimpiadach przedmiotowych, 

 Udział dzieci w zawodach sportowych. 

 

 

 

V. OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH  

 

1. Uczeń ma wiedzę o: 

 Problemach uzależnień i ich skutkach, 

 Pozytywnych efektach zdrowego trybu życia, 

 Potrzebie odpowiedzialnych i właściwych postaw społecznych, 

 Znaczeniu aksjologii i jej wpływie na życie jednostki, 

 Niebezpieczeństwie jednoczesnego używania środków chemicznych, leków i alkoholu, 

 Wpływie środków odurzających na różne formy aktywności człowieka (nauka, praca, sport), 

 Placówkach interwencyjnych dla osób zagrożonych lub uzależnionych, 

 Placówkach i formach pomocy dla młodzieży uzależnionej, 

 Możliwościach alternatywnych spędzania czasu wolnego 
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2. Zmiany w postawach i zachowaniu. Uczeń: 

 Posiada ukształtowane zasady moralne i rozróżnia zagrożenia, 

 Przyjmuje prawidłową postawę wobec używania środków odurzających, 

 Ma poczucie własnej wartości, 

 Posiada prawidłową motywację do pokonywania trudności, 

 Zna zasady dobrej komunikacji, 

 Potrafi określić i nazwać pozytywne i negatywne emocje, 

 Rozumie, czym jest stres i wie, jak sobie z nim radzić, 

 Zna sposoby rozwiązywania konfliktów i osiągania kompromisu, 

 Rozumie istotę zachowań asertywnych. 

 

VI. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW. 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

1. Informowanie rodziców/opiekunów o 

pracach szkoły. 

 Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły (w tym WZO), 

Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym, 

 Organizacja Dni Otwartych Szkoły. 

2. Informowanie rodziców/opiekunów o 

funkcjonowaniu dziecka w szkole. 

 Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na 

zebraniach rodzicielskich, 

 Indywidualne spotkania rodziców/opiekunów z 

wychowawcą, 

 Indywidualne spotkania rodziców/opiekunów z 

pedagogiem, 

 Indywidualne spotkania rodziców/opiekunów z 

psychologiem, 

 Pisma informujące, 

 Dziennik elektroniczny. 

3. Współpraca z rodzicami/opiekunami.  Pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych, 

 Włącznie rodziców w działania profilaktyczne szkoły. 

 Systematyczna współpraca z Radą Rodziców. 

4. Pedagogizacja rodziców/opiekunów.  Spotkania ze specjalistami zajmującymi się profilaktyką. 

 Spotkania z pedagogami. 

 Podnoszenie kompetencji wychowawczych, konsultacje. 
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VII. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

1. Propagowanie kursów i szkoleń.  Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach i 

konferencjach organizowanych poza szkołą. 

2. Organizowanie wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego. 
 Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady 

Pedagogicznej na terenie szkoły. 

 

VII. ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WZMACNIANIA CZYNNIKÓW 

CHRONIĄCYCH. 

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem szczególny nacisk kładzie się na 

wcześniejsze zapobieganie czynnikom destrukcyjnym, jak również na rozwijanie czynników chroniących. 

Należą do nich: 

CZYNNIKI 

CHRONIĄCE 

WZMACNIANIE CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH ODPOWIEDZIALNI 

1. Rozwijanie 

silnej więzi 

rodzinnej. 

 Włączanie rodziców do współpracy przy  organizacji imprez 

szkolnych, wycieczek, prac na rzecz szkoły. 

 Stosowanie listów gratulacyjnych do rodziców za 

wychowywanie dziecka, które ma szczególne osiągnięcia oraz 

statuetek „Przyjaciel szkoły”. 

 Włączanie rodziców do wspólnego czytania dzieciom w 

klasach I-III. 

 Konsultacje dla rodziców u psychologa i pedagoga w celu 

wzmacniania więzi rodzinnych. 

 

Wychowawcy,  rodzice, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog,   nauczyciele 

WDŻ, bibliotekarze 

2. Rozwijanie 

zainteresowań 

nauką i szkołą. 

 Działalność kół przedmiotowych i kół zainteresowań 

 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

 

Wychowawcy,  rodzice, 

nauczyciele  

3. Praktyki 

religijne. 

 Propagowanie systemu wartości chrześcijańskich i sensu 

istnienia. 

 Systematyczne prowadzenie lekcji religii, etyki w szkole. 

 Udział nauczycieli – katechetów w radach szkoleniowych. 

 Przygotowanie ciekawych form zajęć na rekolekcje dla 

młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki. 

 Wycieczki i pielgrzymki miejsc religijnego kultu. 

 Organizacja klasowych i szkolnych spotkań religijnych. 

 Udział młodzieży w konkursach wiedzy religijnej. 

 Uwzględnienie w tematyce wychowawczej, celów życiowych, 

sensu życia itp. 

Wychowawcy,  rodzice, 

nauczyciele, katecheci, 

nauczyciele WDŻ,  

pedagog, psycholog,  , 

bibliotekarze 

4. Poszanowanie 

praw, norm, 

wartości i 

autorytetów. 

 Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, WZO, Programem 

Wychowawczym, Programem Profilaktyki, regulaminem 

przyznawania pomocy materialnej. 

 Dyskusje na godzinach wychowawczych o znaczeniu statutu i 

regulaminów. 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy praw 

dziecka, ucznia, człowieka. 

 

Wychowawcy,  rodzice, 

nauczyciele, katecheci, 

nauczyciele WDŻ,  

pedagog, psycholog, 

poloniści, bibliotekarze 
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 Spotkania ze Specjalistą ds. Nieletnich z Komendy 

Powiatowej Policji. 

 Przyzwyczajanie uczniów do samooceny w ramach ocen z 

zachowania. 

 Wyróżnianie uczniów za pracę na rzecz innych. 

5. Zachęcanie do 

przynależności 

do 

konstruktywnych 

grup 

społecznych. 

 Wybory do SU i działalność w tej organizacji. 

 Nagradzanie uczniów pracujących społecznie. 

 Praca w szkolnych organizacjach i wolontariacie. 

 Współpraca młodzieży z Miejskim Centrum Kultury. 

 Propagowanie zajęć alternatywnych. 

Wychowawcy,  rodzice, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele przedmiotów 

6. Zapobieganie 

niedostatkom 

ekonomicznym. 

 Wypożyczanie podręczników z biblioteki. 

 Dofinansowanie zakupu podręczników. 

 Stypendia socjalne dla młodzieży. 

 Sfinansowanie bądź dofinansowanie biednym uczniom opłaty 

za obiady w stołówce szkolnej. 

 Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów mających 

trudną sytuację materialną. 

 Zwolnienie uczniów mających trudną sytuację materialną z 

opłaty na radę rodziców. 

 Współpraca z MOPS I GOPS. 

Wychowawcy,  rodzice, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, katecheci, 

nauczyciele WDŻ,  

pedagog, poloniści, 

bibliotekarze 

7. Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym. 

 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono niepełnosprawność, 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, kwalifikowanie do udziału w zajęciach 

rewalidacyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, 

dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Wychowawcy,  rodzice, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej,pedagog, 

nauczyciele przedmiotów, 

pracownicy poradni 

 

IX. FORMY WSPÓŁPRACY Z OPIEKUNAMI W ROZWIĄZYWANIU 

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY 

Szkoła współpracuje z opiekunami w realizacji działań profilaktycznych. 

 Zbiorowe formy współpracy: 

 Spotkania, tzw. wywiadówki (dotyczą przekazania informacji o osiągnięciach uczniów w nauce i 

zachowaniu), 

 Spotkania poświęcone pedagogizacji  (dotyczące problemów wychowania i profilaktyki), 

 Spotkania opiekunów z dyrektorem szkoły ( zebrania Rady Rodziców ). 

 Indywidualne formy współpracy (stanowią uzupełnienie i wzbogacają kontakty zbiorowe): 

 Konsultacje opiekunów  z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, psychologiem, 

dyrektorem, 

 Korespondencje (za pomocą listów i pism informujących), 

 Rozmowy telefoniczne. 

 

X. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH 
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PROFILAKTYCZNYCH. 

 

NAZWA INSTYTUCJI TELEFON 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA              

       ul. Mickiewicza 1, Wysokie Mazowieckie 

862752552 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                      

        ul. Mickiewicza 1, Wysokie Mazowieckie 

862753568 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                           

        ul. Ludowa 15,  Wysokie Mazowieckie 

862752709 

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

     ul. Mickiewicza 1a,  Wysokie Mazowieckie 

862757458 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI                                            

       ul. Ludowa 13,  Wysokie Mazowieckie 

997 

864741700 

POWIATOWA STACJA SANITARNO – 

EPIDEMIOLOGICZNA 

ul. 1-ego Maja 9, Wysokie Mazowieckie 

862752585 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH                                                                           

ul. Ludowa 15,  Wysokie Mazowieckie 

862752559 

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO IDEA                              

        ul.  1000-lecia, Wysokie Mazowieckie 

86 219 44 13 

SĄD REJONOWY KURATORZY RODZINNI i 

NIELETNICH   

       ul. Ludowa 44, Wysokie Mazowieckie 

864770230 

LOKALNY ZESPÓŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE 

       ul. Ludowa 15,  Wysokie Mazowieckie 

862752709 

 

 


