
Informacje o zrealizowanych działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień  

w roku szkolnym 2019/2020 

Szkoła/Placówka: Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim 

 

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

a. ARS czyli jak dbać o miłość – Projekt autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, dotyczy 

profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), 

adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Grupy docelowe klasy 

pierwsze. 

b. Program profilaktyczny „Ku wolności” prowadzony przez grupę „Wyrwani z Niewoli” 

Jacka Zajkowskiego oraz Piotra Zalewskiego, dotyczący profilaktyki antynarkotykowej. 

Celem programu było zwiększenie świadomości młodzieży o szkodach zdrowotnych i 

społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, zmniejszenie skali 

zjawiska używania narkotyków i poprawa funkcjonowania społecznego wśród 

nastolatków. 

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

a.  „Planowanie i realizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem kształtowania 

kompetencji kluczowych”  - prowadzący p. Artur Pawłowski 

b. „Poprawność dokumentacji szkolnej” – prowadząca p. Joanna Tratkiewicz 

c. „Informacje i wytyczne Sanepidu w związku z pojawieniem się koronawirusa” – 

prowadząca p. Ewa Mokicka 

d. „Jak nauczać z wykorzystaniem Microsoft Teams z usługi Office 365” – prowadzący  

p. Maciej Fabijański 

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

a. Spotkania z dzielnicowym młodszym aspirantem Michałem Sulejem, dotyczące 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w tym jazda pod wpływem alkoholu i jej 

konsekwencje), odpowiedzialności karnej nieletnich (zażywanie oraz rozpowszechnianie 

substancji psychoaktywnych) 

b. Spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią – autorem wielu ciekawych książek oraz 

biegaczem, który poprowadził spotkanie o charakterze motywującym młodzież do 

realizowania swoich marzeń, pasji i celów oraz aktywności fizycznej, a tym samym nie 

popadania w nałogi współczesnego świata. 

 

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

a. Pogadanki prowadzone przez wychowawców podczas zebrań z rodzicami, dotyczące 

zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych, palenia papierosów, picia 

alkoholu 

 

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

a. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

b. Współpraca z Komisariatem Policji w Stoczku Łukowskim  (spotkania z policjantem) 

 

6. Inne zrealizowane działania (krótki opis) 

a. Zaangażowanie uczniów w wiele akcji charytatywnych, które uczą młodzież wrażliwości 

na potrzeby innych, rozwijają poczucie empatii , kształtują pozytywną postawę wobec 

cierpiących i potrzebujących, a tym samym zapobiegają popadaniom w nałogi.  



b. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych, uroczystościach szkolnych oraz 

pozaszkolnych, uroczystościach patriotycznych, wycieczkach, zajęciach sportowych w 

celu promowania spędzania wolnego czasu w sposób wartościowy, rozwijający pasję, 

poszerzający wiedzę i horyzonty, budowania właściwej postawy wobec zagrożeń 

współczesnego świata, w tym sięgania po substancje psychoaktywne. 

 


