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Realizacja projektu profilaktyczno – wychowawczego;  
Nie bój się bać, czyli czego się boją młodzi ludzie u progu dorosłości?” 

 
 

Lp Zadanie  Sposób realizacji  Termin Uwagi 
1.  Wrzesień, - Czego się boją 

młodzi ludzie – sprawdzamy w 
terenie  

1. Ankieta wśród uczniów 
i nauczycieli.  
2. Wydanie I numeru 
gazetki, zebranie 
materiału i napisanie kilka 
słów o strachu przed 
dorosłością młodego 
człowieka  

Wrzesień - zrealizowano  

2.  Jesień – zmień swój nastrój na 
plus  

1. Zbadanie nastroju 
uczniów w poniedziałek, 
środę, piątek, czyli, który 
dzień tygodnia najlepiej 
na nas działa.  
2. Zebranie informacji na 
temat; Co robisz, aby 
poczuć się lepiej, kiedy 
dopadnie cię smutek, 
czyli warsztaty na temat; 
Jak wygonić smutki z 
mojej głowy- pedagog.  
3. Konkurs otwarty; 
Jadłospis na dobry 
humor. Konkurs dla 
klasy. Czyli cała klasa 
pracuje na godzinie 
wychowawczej i 
przygotowuje zabawny 
jadłospis. Nagroda 
publikacja na łamach 
gazetki profilaktycznej i 
wejście z wychowawcą i 
pedagogiem na pizze. 
Kasę na nagrodę 
zbierzemy sprzedając 
jesienne sałatki.  
 
4. Wydanie drugiego 
numeru gazetki, – jaki 
nastrój panuje w szkole 
oraz twoja recepta na 
smutki ( opracowanie 
warsztatów).  
5. Wydanie trzeciego 
numeru gazetki, 
rozstrzygnięcie konkursu.  

Październi
k/listopad  

 

3.  Rodzice – Postawy 
rodzicielskie w kontekście 
funkcjonowania dziecka w 
życiu.  

Przygotowanie 
prezentacji/ spektaklu na 
temat rodzicielskich 
postaw. 
Nietków może też nasi 
uczniowie  

Grudzień 
 

Współpraca z SP 
w Nietkowie, 
prezentacja jest 
przygotowywana 
dla rodziców z 
klas I – III  



Gazetka nr 4. 
podsumowanie tematu, 
może kilka zdjęć ze 
spektaklu 

4. AIDS i HIV 
 

Działanie zewnętrzne  
 
Tpwarystwo studentów 
pielęgniarstwa 
 

Grudzień   

5. Miłość nie jedno ma imię  
 

1. Zabawa twórcza, 
namaluj nam swoją 
miłość.  
2. Opowiedz o miłości, 
czyli konkurs na 
wykonanie piosenki o 
miłości. Realizacja 14 
luty, Walentynki.  
3. Gazetka nr 5, 
podsumowanie 
programu. 
 

Luty/ 
marzec 

 

 
6.   

 
Dzień profilaktyki 

Realizacja zadń 
wykupionych w GKRPA  

 
Kwiecień  

Może to będzie 
inny termin, 
termin 
zweryfikuje 
dotacja  
 

 
 
Przygotowała – pedagog szkolny/ opiekun koła – Marlena Działąbij Drupka  z członkamia Koła 
szkolnych proflaktyków  


