
Informacje o zrealizowanych działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień w roku szkolnym 

2021/2022. 

Szkoła/Placówka: Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym  

 

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

a. ARS, czyli Jak dbać o miłość  To część projektu pt.  „Profilaktyczny program  w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” 

Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Głównym celem 

programu jest ograniczenie skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji 

psychoaktywnych. Program obejmuje 6 godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach. 

Realizowany był w klasach I LO. 

Młodzież uczestnicząca w programie pogłębiła swoją wiedzę na temat wpływu środków 

psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz dokonywanie ważnych wyborów 

życiowych, w tym pełnienia ról rodzicielskich, otrzymała także materiały edukacyjno-

informacyjne dla swoich rodziców. 

b. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny. Celem programu jest kształtowanie 

prawidłowych relacji międzyludzkich, promowanie zdrowego stylu życia, ukazanie 

szkodliwości środków zmieniających świadomość oraz budzenie aspiracji życiowych i  

przeciwdziałanie bierności społecznej. 

c. Metoda Interwencji Kryzysowej 

d. Nawigacja w każdą pogodę 

 

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

a. Uzależnienia i zachowania ryzykowne w świecie nastolatków. 

b. O relacji nastolatków z rodzinami i problemie uzależnień 

c. Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc 

d. Nawigacja w każdą pogodę. 

e. Trudności życiowe nastolatków. 

f. Jak wyjść z e-uzależnienia? Wyjście ze złych elektronicznych nawyków. 

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

a. Nie spal się na starcie – profilaktyka antynikotynowa, pedagog szkolny 

b. Czym jest alkoholizm? Dlaczego ludzie sięgają po alkohol?, wychowawcy 

c. Doping w  szkole i sporcie – profilaktyka uzależnień od środków dopingujących, n-le wf 

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

a. Udostępnianie rodzicom, poradników oraz innych materiałów edukacyjnych dotyczących 

problematyki uzależnień (nikotyna, alkohol, uzależnienia od internetu i gier 

komputerowych) 

b.  

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

a. PPIS w Łukowie – Sekcja oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – wsparcie 

merytoryczne, materiały, ulotki, plakaty 

b. ORE – materiały edukacyjne 

6. Inne zrealizowane działania (krótki opis) 

a. Konkurs na plakat z okazji Dnia bez papierosa 

b. Klasowe debaty „Dlaczego palenie papierosów jest tak niebezpieczne? 



c. wykonanie materiałów edukacyjnych i ich udostępnienie nt. uzależnienia od internetu, 

szkodliwości papierosów i e-papierosów, zdrowego odżywiania się. 

d. włączenie zagadnień z zakresu profilaktyki uzależnień do realizowanych treści 

przedmiotów szkolnych 

e. Udostępnianie uczniom, rodzicom i nauczycielom informatorów, poradników oraz innych 

materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień. 

 


