
Aneks  

do Programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego                                        

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu                        

w roku szkolnym 2017/2018                                                                                  
uchwalonego przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną                                        

w dn. 12 września 2017 r. 

 

I. Źródła wprowadzenia zmian do programu: 

 

1. 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 (Dz.U.2015.1249 ze 

zm.); 

2. Sytuacja kryzysowa w związku ze śmiercią uczennicy. 

 

II. Wprowadzone zmiany: 

 

1. W rozdziale I. uzupełniono podstawę opracowania  Programu wychowawczo-

profilaktycznego  o: 

- wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów dotyczącej problemu zażywania 

środków uzależniających; 

- diagnozę picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież szkolną na terenie 

miasta Radomia przeprowadzoną w ramach Gminnego Programu Profilaktyki                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Fundację Na Rzecz Promowania 

Zdrowia, Sportu i Talentów „Salus Et Facultas”, 

- wyniki badań ankietowych na temat nałogowego korzystania ze smartfonów              

przez młodzież szkolną przeprowadzonych w ramach projektu „Młodzicyfrowi.pl” 

fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG,  

- obserwacje pedagogów i nauczycieli dotyczące problemów emocjonalnych uczniów. 

 

2. W rozdziale VI. zaproponowano realizację celów szczegółowych za pomocą 

następujących działań na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb                             

i problemów występujących w środowisku szkolnym: 

 

Cele szczegółowe Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

1.3.  
Rozwijanie potencjału 

szkoły w zakresie 

bezpiecznego 

funkcjonowania 

uczniów, w tym 

uczniów ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi. 

Obserwacja uczniów szczególnie 

podczas przerw przez wszystkich 

pracowników szkoły                                            

(ze szczególnym uwzględnieniem  

kontroli toalety oraz drzwi 

wejściowych zarówno od strony 

frontowej jak i od strony szatni) 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

Cały rok 



2.2. 

Przeciwdziałanie 

używaniu substancji 

psychoaktywnych     

przez uczniów oraz 

profilaktyka 

uzależnienia od gier 

komputerowych, 

internetu, hazardu 

Organizowanie spotkań w dziedzinie 

profilaktyki uzależnień ze 

specjalistami z  KARANu (w celu 

poszerzenia wiedzy uczniów na 

temat działania środków 

psychoaktywnych oraz  skutków ich 

zażywania) 

Małgorzata 

Szczepaniak 
maj-

czerwiec 

2018 r. 

2.3.  

Kształtowanie 

umiejętności uczniów    

w zakresie 

prawidłowego 

funkcjonowania 

w środowisku 

cyfrowym, 

w szczególności 

w środowisku tzw. 

nowych mediów 

Prowadzenie warsztatów na temat 

cyberprzemocy w tej dziedzinie 

przez specjalistę ds. cyberprzemocy, 

p. Małgorzatę Michalską 

Małgorzata 

Szczepaniak 
kwiecień-

maj 2018 r. 

2.4.  

Tworzenie warunków 

do prawidłowego 

rozwoju emocjonalnego  

 

Prowadzenie warsztatów 

dotyczących radzenia sobie              

ze stresem, emocjami oraz 

rozumienia siebie i innych przez 

psychologów z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogiczenej 

 

Małgorzata 

Szczepaniak 
maj-

czerwiec 

2018 r. 

3.1.  

Kształtowanie 

prawidłowych nawyków 

dbania o zdrowie własne 

i innych osób.  

 

Promocja zdrowego stylu życia         

w tym zdrowego sposobu odżywiania 

się w szkolnych mediach 

Małgorzata 

Szczepaniak 
cały rok 

Obchody Międzynarodowego Dnia  
Zapobiegania Narkomanii – akcja 

informacyjna w szkolnych mediach 

Małgorzata 

Szczepaniak 
kwiecień 

2018 r. 

Organizacja konkursu 

profilaktycznego wśród młodzieży 

szkolnej na najlepszy film lub 

prezentację multimedialną dotyczącą 

profilaktyki uzależnień 

Małgorzata 

Szczepaniak 
kwiecień-

maj 2018 r. 

4.4. 

Wzmacnianie 

samooceny uczniów. 

Promowanie dobrych moralnie 

zachowań np. pomoc koleżeńska 

poprzez udzielanie pochwał na forum 

klasy 

Kontynuacja udzielania wsparcia     

dla rodziców ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na kształcenie      

w rodzicach umiejętności 

wzmacniania samooceny ich dzieci. 

wychowawcy, 

nauczyciele 
cały rok 

 

Aneks został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną                            

w dniu 11.04.2018 r.  


