
Informacje o zrealizowanych działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień 

za  rok szkolny 2018/2019 . 

 

Szkoła/Placówka: Zespół Placówek w Łukowie 

 

1. Realizowane programy profilaktyczne. 

a. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

b. „Program dla szkół”, w tym: Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole, 

których celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków 

żywieniowych 

c. „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania 

profilaktyczno-edukacyjna”, skierowana do uczniów z klas IV-VIII wszystkich 

szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli, której celem jest: 
 odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela, 
 edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu. 

 

2. Szkolenia kadry pedagogicznej 

 

a. Trening umiejętności społecznych - kurs 

b. To właśnie ja i moja grupa – zajęcia otwarte dla nauczycieli  

 

3. Szkolenia i spotkania profilaktyczne dla młodzieży 

 

a. Organizacja spotkania profilaktycznego „Scenariusz życia” z Pawłem „Under” 

Przewoźnym, którego celem jest profilaktyka uzależnień, zarządzanie talentami  

i umiejętnościami, organizacja czasu wolnego.  

b. Referat i konkurs „Choroby cywilizacyjne XXI wieku” 

c. Zajęcia profilaktyczne dotyczące właściwych zachowań w Internecie, 

poszanowania praw drugiego człowieka, profilaktyki uzależnień, budowania 

relacji koleżeńskich, tolerancji 

d. Spotkanie z policjantami poświęcone bezpieczeństwu  

e. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne 

f. Treningi Umiejętności Społecznych 

g.  Indywidualna opieka psychologiczna 

h. Indywidualna  opieka pedagogiczna 

 

4. Szkolenia i spotkania profilaktyczne dla rodziców 

 

a. „Rola i zadania pedagoga w szkole” 

b. Warsztaty dla rodziców „Jak być autorytetem dla własnego dziecka”, w ramach 

programu Ministerstwa Sprawiedliwości – Bądźmy poszukiwaczami autorytetów 

c. „Moje dziecko dojrzewa. Ja uczę się dojrzewać razem z nim” 

 

5. Współpraca w zakresie profilaktyki z innymi podmiotami 

 

a. Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej  

w Łukowie 

b. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie 

c. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie 



d. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 

Rejonowego w Łukowie 

e. Fundacja „ Szansa” 

f. Stowarzyszenie „Jesteśmy sobie potrzebni” 

g. Stowarzyszenie „ Labirynt” 

h. Fundacja ING Dzieciom 

 

 

6. Inne zrealizowane działania 

 

 Turnus Uśmiechu  

 Akcja „Góra grosza” 

 Udział w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 „Dzień zabawy i radości”, zrealizowany dzięki dotacji Fundacji Orlen Dar Serca  

w ramach programu  „Moje miejsce na Ziemi”, pozyskanej przez Stowarzyszenie 

„Jesteśmy sobie potrzebni” 

 „Zdrowo jemy, zdrowo się czujemy” 

 Program „Tropiciele zimowych przygód” 

 Program „Kibicuj z klasą” 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3 

 Program ,,Rowerem przez świat” 

 Program „ Uczymy się żyć bezpiecznie” 

 Dzień zdrowia 

 Dzień bezpiecznego Internetu 
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