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Dyrektor Zespołu Szkół w Mycielewie przekazuje informację dotyczącą 

wykonywanych działań związanych z profilaktyką w obszarze przeciwdziałania patologiom     
w szkołach. 

Szkoła w trosce o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo uczniów prowadzi kształcenie                 
i wychowanie zgodnie z Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki oraz 
odpowiednimi regulaminami i procedurami szkolnymi.   

W ciągu ostatniego roku tak w szkole podstawowej jak i gimnazjum nie było 
przypadków uczniów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie ma też zjawisk 
handlu narkotykami.                                                                                                                                     
W celu zdiagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej w szkole prowadzi się analizę  
i ewaluację stanu bezpieczeństwa, a także spożywanie przez młodzież gimnazjalną środków 
odurzających.  

Aby przeciwdziałać i reagować na sytuacje niepożądane oraz dbać o poprawę 
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów szkoła współpracuje z instytucjami 
wspierającymi pracę szkoły (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, MGOPS, Policją, Kuratorami Sądowymi i Rodzinnymi, Komisją ds. 
Rozwiązania Problemów Alkoholowych, Sanepidem, Interdyscyplinarnym Zespołem ds. 
Przemocy w Gminie Kcynia, Szpitalem Szubin). W tym celu opracowuje się także, 
odpowiednio do potrzeb, programy i przedsięwzięcia profilaktyczne (pogadanki, prelekcje, 
warsztaty, przeprowadza się pedagogizację rodziców i szkolenia dla nauczycieli.       

Uczniowie biorą udział w warsztatach, konkursach, przedstawieniach profilaktycznych, 
akcjach wolontarystycznych, kampaniach społecznych, uczą się samorządności i 
odpowiedzialności poprzez np. pracę w samorządzie szkolnym, akcjach charytatywnych.  

W celu poprawy bezpieczeństwa w szkole i na boisku zainstalowano monitoring 
wizyjny z użyciem kamer. Szczególny nacisk kładzie się na pełnienie międzylekcyjnych 
dyżurów nauczycielskich. Często odbywają się szkolenia nauczycieli i pracowników szkoły. 
Prowadzi się różne akcje profilaktyczne promujące zdrowie, ochronę środowiska, ekologię,      
a także organizuje się zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań.                                                                                              
We wdrażaniu działań profilaktycznych szkoła do tej pory nie napotykała na przeszkody, które 
uniemożliwiałyby planowanie i realizowanie działań profilaktycznych, otrzymując przy tym 
wsparcie i pomoc GKRPA w Kcyni w postaci finansowań spektakli profilaktycznych, 
konkursów gminnych i szkolnych oraz zakupu pomocy dydaktycznych, dofinansowywaniu 
wypoczynku uczniów (wycieczki, zielona szkoła) i współorganizacji ferii zimowych.                                                           
Dzięki takiej pomocy i wsparciu, szkoła może w pełni realizować zaplanowane działania 
profilaktyczne oraz zgodnie z założeniem realizować misję i wizję szkoły mającą na celu 
kształcenie i kształtowanie młodych ludzi. 

 

Mając na uwadze, jak często uczniowie w obecnych czasach są narażeni na negatywny 
wpływ środowiska  i innych czynników  w ramach działań profilaktycznych w mijającym roku 
szkolnym szkoła podejmowała następujące działania: 
1. Udział w programach i projektach edukacyjnych: 
- „Ćwiczę, uczę się, wygrywam…” 
- „Nowa Akademia Zdrowia” 
- „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” 
- „Trzymaj Formę” 
- „Mamo, tato wolę wodę” 
- „Nie pal przy mnie proszę” 
- „Czyste powietrze wokół nas” 
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” 
- „Owoce w szkole” 



 
- „Szklanka mleka” 
2. Organizacja gminnego konkursu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum i uczniów       kl. 
IV-VI. pt: „Zdrowy i wolny nastolatek”, oraz dla klas II-III SP pt: „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. 
3. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie profilaktyki m.in. MGOPS, 
GKRPA, Policją, asystentami rodzin. 
4. Diagnozowanie sytuacji szkolnej i domowej uczniów: 
- ankiety 
- wywiady środowiskowe, obserwacje 
- współpraca z rodzicami (wymiana informacji, poradnictwo, pedagogizacja rodziców) 
- współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę  
5. Organizacja wycieczek turystycznych, biwaków. 
6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, np. czwartki lekkoatletyczne, wycieczki. 
7. Prowadzenie gazetek szkolnych np. n/t sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu.  
8. Zorganizowanie spotkania profilaktycznego „Światełko w tunelu”. 
9. Organizacja „Tygodnia kolorów”. 
10. Prowadzenie strony internetowej poświęconej zdrowemu, aktywnemu spędzaniu wolnego 
czasu. 
11. Na apelach szkolnych, zajęciach wychowawczych oraz w ramach przedmiotów (m.in. 
przyroda, biologia) przeprowadzano pogadanki na temat: bezpieczeństwa, zachowań 
asertywnych, negatywnych wpływów środków uzależniających, właściwych relacji 
rówieśniczych, mocnych stron uczniów. 
12. Udział w powiatowym konkursie wiedzy o uzależnieniach: „Nałogi - droga donikąd”, 
13. Monitorowanie agresywnych zachowań na portalach społecznościowych (Nasza-Klasa, 
Facebook) - rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych problemów. 
14. Dostosowywanie wymagań do możliwości intelektualnych uczniów. 
15. Wzmacnianie posiadanych przez uczniów pozytywnych cech – m.in. na apelach 
wyróżnianie uczniów za dokonanie postępu w nauce i zachowaniu. 
16. Promowanie sukcesów uczniów – „Gala sukcesów”. 
17. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 
18. Prenumerata literatury i czasopism fachowych z których nauczyciele czerpią wiedzę. 
19. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
20. Poradnictwo grupowe i indywidualne pedagoga. 
21. Przestrzeganie obowiązujących procedur szkolnych. 
22. Szkoła uzyskała tytuł „Bezpiecznej szkoły” i jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu 
Bezpiecznych Szkół. 
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