
Informacje o zrealizowanych działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień w roku 

szkolnym 2019/2020. 

Szkoła/Placówka: Zespół Placówek w Łukowie 

1. Realizowane programy profilaktyczne (nazwa, autorzy, grupy docelowe, krótki opis) 

a. „Uczymy się żyć bezpiecznie” – uczniowie szkoły podstawowej, program własny 

nauczycieli. 

b. „Kibicuj z klasą” – szkoła ponadpodstawowa, program własny nauczycieli, udział 

w meczach I ligi, 

c. „Zdrowo jemy, zdrowo się czujemy” –  wychowankowie ORW, 

d. „Rowerem przez świat” – wychowankowie SOSW,  

e. „Woda jest kroplą życia, którą żywi się każdy człowiek” – gry i zabawy na krytej 

pływalni – SOSW, Szkołą Branżowa I stopnia.  

2. Szkolenia kadry pedagogicznej (tematyka szkolenia, autorzy szkolenia) 

a.  Cyberprzemoc – jak jej zapobiec?  - M. Zaniewicz, M. Wysokińska  

b.  Szkolne obchody „Dnia bezpiecznego Internetu” 

- zajęcia ukierunkowane na  nabywanie i rozwijanie umiejętności negocjowania i 

rozwiązywania  konfliktów – psycholog, pedagodzy szkolni, 

- indywidualna i grupowa opieka psychologiczna i pedagogiczna.  

3. Szkolenia i spotkania profilaktyczne dla młodzieży (tematyka, autorzy) 

 a.  Szkolne obchody „Dnia bezpiecznego Internetu” 

- zajęcia ukierunkowane na  nabywanie i rozwijanie umiejętności negocjowania i 

rozwiązywania  

  konfliktów – psycholog, pedagodzy szkolni, 

- indywidualna i grupowa opieka psychologiczna i pedagogiczna.  

4. Szkolenia i spotkania profilaktyczne dla rodziców (tematyka, autorzy) 

a) „Cyberprzemoc – jak jej przeciwdziałać?”, prowadzący: M.Zaniewicz, M.Wysokińska 

b) Działalność Grupy Wsparcia dla rodziców, realizatorzy: K.Turska, A.Szczygielska 

 

5. Współpraca w zakresie profilaktyki z innymi podmiotami (nazwa podmiotu, zakres 

współpracy) 

a) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zabiegania Narkomanii 

- udział psychologa w spotkaniach organizowanych przez Komisję (informacyjnych ) 

a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:  

- ustalenie zasady współpracy w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami 

wykazującymi objawy uzależnień 

b) KPP w Łukowie: 

- Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa 

c)  Fundacja ING Dzieciom: 

        - organizacja Turnusu Terapeutycznego dla 50 osób  w Wiśle  

       d) Fundacja ORLEN 

       e) Stowarzyszenie „ Jesteśmy sobie potrzebni” 

      f) Stowarzyszenie „ Labirynt” 



6. Inne zrealizowane działania (krótki opis): organizacja dodatkowych zajęć dla chętnych 

uczniów:  

a. Klub Odkrywców „ Ścieżkami Pamięci” 

b. „Multimedialna wędrówka po wiedzę” 

c. „Chrześcijanin to właśnie ja” 

d. koło fotograficzne 

e. zabawy edukacyjne „ Chcę i potrafię” 

f. zajęcia na basenie 

 


