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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 
POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 

W MUSZYNIE 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 
 

I.  Poodejmowanie działao na rzecz bezpiecznego korzystania                        
z Internetu 
 
 

Zadania  szczegółowe 
 

Formy i sposoby 
realizacji 

Termin 
realizacji 

Odpowiedzialni 

1. Diagnoza wiedzy uczniów i  
rodziców na temat zagrożeo 
występujących w sieci. 

- ankiety w klasach i dla 
rodziców 

Cały rok  

Wychowawcy 
klas, 
  
Nauczyciel 
informatyki 

2. Zapoznanie uczniów z 
zagrożeniami w Internecie 

- lekcje informatyki 
- lekcje wychowawcze 

- spotkanie z policjantem 

 

 Cały rok 

Nauczyciel 
informatyki 

Wychowawcy 
klas 

3. Uświadomienie rodzicom 
zagrożeo pojawiających się  
w Internecie oraz zapoznanie 
z zasadami bezpieczeostwa 

- Przekazanie rodzicom- na 
zebraniu – Biuletynu na 
temat bezpieczeństwa w 
Internecie 

X 
Wychowawcy 
klas 

 
 

II.  Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły  
 

Zadania szczegółowe 
Formy i sposoby 

realizacji 
Termin Odpowiedzialni 

1.  Przeprowadzenie diagnozy  
potrzeb i problemów występujących 
w danej społeczności szkolnej, 
skierowanej do uczniów, nauczycieli i 
rodziców.  
 

 - ankiety  dla 
uczniów, nauczycieli 
i rodziców 

IX 

Członkowie 
zespołu 
wychowawczo-
profilaktycznego 

2. Połączenie programu 
wychowawczego i profilaktyki w 
jeden dokument 

- Opracowanie 
Programu 
wychowawczo-
profilaktycznego 
 
- Opracowanie 
planów 

IX 
 
 

X 

Członkowie 
zespołu 
wychowawczo-
profilaktycznego 
 
Rada rodziców 
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wychowawczo-
profilaktycznych klas 

Dyrektor 
 
Wychowawcy 
klas 

3. Ewaluacja programu 
wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły 

- Sprawozdania 
wychowawców z 
realizacji Programu 
Wychowawczo 
Profilaktycznego  
klas 
- Ankieta 
skierowana do 
nauczycieli 
,której celem będzie 
uzyskanie  
informacji na temat 
realizacji Programu 
Wychowawczo 
- Profilaktycznego 
i ewentualnej jego 
modyfikacji; 
 
- Analiza trudności 
wychowawczych 
, problemów  
szkolno - 
środowiskowych  
i profilaktycznych 
przeprowadzona 
przez Pedagoga  
, na podstawie 
danych zebranych 
od nauczycieli,  
wychowawców klas, 
rodziców i uczniów 
 
- Analiza 
dokumentów 
 
- Obserwacje 
 
- Wywiady z 
uczniami, rodzicami 
i nauczycielami 
 

V - VI 

Wychowawcy 
klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie 
zespołu 
wychowawczo-
profilaktycznego 
 
 
 
 
 
 
Pedagog szkolny 
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III. Poprawa frekwencji w szkole i przeciwdziałania wagarom  
 

Zadania szczegółowe 
Formy i sposoby 

realizacji 
Termin Odpowiedzialni 

1. Rzetelne i terminowe 
usprawiedliwianie nieobecności  
 

- ustalenia z rodzicami 
trybu i sposobu 
usprawiedliwiania 
- ścisła współpraca z 
rodzicami w kwestii 
usprawiedliwiania 
nieobecności 
- powiadamianie 
rodziców o 
nieobecnościach 
nieusprawiedliwionych 

Cały rok 
Wychowawcy 
klas  

2. Comiesięczne rozliczanie 
frekwencji uczniów na zajęciach 
szkolnych 

- analiza frekwencji        
- podejmowanie 
działao 
interwencyjnych. 

Cały rok 
Pedagog 
szkolny , zespół 
wychowawców 

 
3. Uniemożliwienie swobodnego 
opuszczania przez uczniów 
terenu szkoły  

- dyżur nauczycielski Systematycznie 
Dyrekcja, 
wychowawcy 

4. Systematyczne stosowanie 
procedury postępowania 
nauczycieli w sytuacji 
wagarowania ucznia 

- konsekwentne 
rozliczanie z godzin 
nieobecnych w szkole 
- współpraca z 
pedagogiem 
- konsekwentne 
stosowanie regulaminu 
przy wystawianiu 
oceny z zachowania  

Cały rok 
Wychowawcy 
klas 

 
 

IV. Podejmowanie działao na rzecz zdrowia i bezpieczeostwa 
wychowanków 
 

Zadania szczegółowe 
Formy i sposoby 

realizacji 
Termin Odpowiedzialni 

1. Zapoznanie uczniów klas I, rodziców 
oraz przypomnienie wszystkim 
uczniom „Procedur postępowania w 
sytuacjach zagrożenia”. 
Systematyczne wdrażanie w/w 
procedur 

- lekcje 
wychowawcze 
- zebrania z rodzicami 

Cały rok 
Wychowawcy 
klas, pedagog, 
dyrektor 
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2. Kształtowanie postaw asertywności i 
odpowiedzialnego traktowania innych 
 

- lekcje 
wychowawcze 

Na bieżąco 
Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog 

3. Kontynuowanie programu 
prewencyjno- edukacyjnego „ Z nami 
bezpieczniej” realizowanego przez 
KOWSG w Nowym Sączu 

- realizacja programu  

 
 I semestr  
 
 
 
 

Dyrektor, 
pedagog szkolny  

 
4. Kontynuowanie programu 
profilaktycznego „ Narkotyki i co dalej” 
w klasach II 
 
 

 
- realizacja programu  

 

 
 
I semestr  

Pedagog szkolny 

5. Organizacja spotkao ze specjalistami 
w zakresie profilaktyki uzależnieo 
(MONAR, SOIK itp.) 

- udział młodzieży w 
warsztatach 

II semestr  
 
 
 

Pedagog szkolny 

6. Działania integrujące zespoły 
klasowe. 

- zajęcia integracyjne 
dla klas I 
-  imprezy klasowe    -
wycieczki 

Cały rok 
Wychowawcy 
klas 

7. Ograniczanie możliwości 
swobodnego wstępu osób 
postronnych na teren szkoły i 
opuszczania go przez uczniów 

- rzetelne dyżury 
nauczycielskie 

 
 
Cały rok  
 
 

 Dyżurujący 
nauczyciele, 
wszyscy 
pracownicy 
szkoły  

 
8. Współpraca z Komendą Policji w 
Muszynie oraz Wydziałem Prewencji 
KMP w Nowym Sączu  

- patrolowanie miejsc 
przebywania 
młodzieży PZS oraz 
obiektu szkoły  

 
Cały rok  
 

Dyrektor, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy  
 

9. Objęcie opieką psychologiczno – 
pedagogiczną uczniów zagrożonych 
patologiami oraz eksperymentujących 
ze środkami psychoaktywnymi 

- poradnictwo 
psychologiczno- 
pedagogiczne   
 

 
 
W miarę 
potrzeb 
 

Pedagog, 
wychowawcy 

 
 


