
Dotychczasowe i aktualnie realizowane działania  

Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego 

 

Realizacja projektu autorskiego ZS im. M. Kopernika w Koninie ph.  „Znam siebie – wiem co 

czuję” – trzy wyjazdy z uczniami klas pierwszych do Nadleśnictwa Grodziec.   

W programie zwiedzanie nadleśnictwa, warsztaty profilaktyczne, ognisko. Zajęcia tematyczne 

w ramach projektu oraz gazetki z zakresu: samooceny, radzenia sobie z emocjami, 

komunikacji interpersonalnej, budowania relacji rówieśniczej. Wyjazd powiązany był  

z udziałem w szkolnym konkursie na pisemne skonfrontowanie się z własnymi przeżyciami  

z czasu pandemii. 

 

 

Realizacja profilaktyki nowotworowej – „Październik Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi” –

happening na terenie szkoły (Aleje 1 Maja 22) – stoisko z fantomami piersi – samobadanie 

piersi dokonywane przez uczniów pod opieką specjalisty. Prezentacja multimedialna 

wyświetlana na telebimie oraz informacje tematyczne przekazywane przez radiowęzeł 

szkolny, gazetki tematyczne.  Na terenie szkoły uczniowie przypinali różowe wstążeczki, jako 

symbol profilaktyki raka piersi - prowadzili rozmowy tematyczne, rozdawali ulotki z treściami 

edukacyjnymi. Informacje na stronie internetowej szkoły oraz mediach społecznościowych. 

Objęto wszystkich uczniów i nauczycieli. Podejmowane działania w sprawozdaniu wysłanym 

do PSSE w Koninie. 

 



.                         

                          

 

 

Realizacja profilaktyki nikotynowej – „Rzuć palenie razem z nami”. Zostali objęci wszyscy 

uczniowie, nauczyciele. Prezentacja multimedialna ph. „Rzuć Palenie Razem z Nami” 

wyświetlana na telebimie na terenie szkoły (Aleje 1 Maja 22) – hol główny. Informacje  

o realizacji interwencji programowej przekazane zostały przez radiowęzeł szkolny oraz 

umieszczone na stronie internetowej szkoły. Informacje oraz zdjęcia umieszczono również  

w mediach społecznościowych, warsztaty edukacyjne, gazetki tematyczne na terenie szkół. 

Podejmowane działania w sprawozdaniu wysłanym do PSSE w Koninie – dokumentacja 

szkoły.  

 



 

 

 



Realizacja profilaktyki HIV/AIDS -  „1 grudnia – Światowy Dzień AIDS”  - zostali objęci wszyscy 

uczniowie. Happening na terenie szkoły – uczniowie przypinali czerwone kokardki całej 

społeczności szkolnej, jako symbol solidaryzowania się z osobami zakażonymi wirusem HIV  

i ich rodzinami, przyjaciółmi, rozdawali ulotki z treściami edukacyjnymi. - Przygotowanie  

i udostępnienie materiałów informacyjnych nauczycielom dotyczących anonimowych  

i bezpłatnych badań HIV z prośba o przekazanie uczniom. Wydrukowane informacje 

umieszczono na terenie szkół w miejscach dostępnych dla uczniów, nauczycieli – listopad – 

grudzień. Warsztaty ph. „Co należy wiedzieć o HIV/AIDS” - Informacja o obchodach 

Światowego Dnia AIDS oraz Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) przekazana przez 

radiowęzeł szkolny. Podejmowane działania w sprawozdaniu wysłanym do PSSE w Koninie – 

dokumentacja szkoły.  

 

 

 



Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego – „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Program 

rekomendowany przez MEN. Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. 

Program realizowano w Branżowej Szkole I Stopnia – 34 uczniów (17 – klasa I i 17 – klasa II) 

Koordynatorem programu był Główny Inspektorat Sanitarny. Celem programu było 

ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe 

życie. Informacja na temat programu na stronie: www.programyrekomendowane.pl  

Sprawozdanie wraz z ankietami ewaluacyjnymi od uczniów przesłano do PSSE w Koninie 

(dokumentacja szkoły)  

 

 

Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego - „Wybierz życie - pierwszy krok”.  

W ramach programu odbyły się szkolenia dla nauczycieli, pogadanki, prelekcje, edukacja  

w oparciu o scenariusze zajęć z poradnika, pokazy prezentacji multimedialnej, konkursy, 

quizy, imprezy prozdrowotne. Prowadzono również poradnictwo – rozmowy indywidualne  

i w małych grupach. Opracowano gazetki tematyczne, udostępniano materiały. 

Sprawozdanie przesłano do PSSE w Koninie (dokumentacja szkoły) 

 

http://www.programyrekomendowane.pl/


 

 

 

Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego – profilaktyka nowotworowa -„Profilaktyka 

raka jadra”. W programie wzięli udział wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele. W ramach 

realizacji programu przeprowadzono zajęcia – edukacja w oparciu o konspekt zajęć, 

pogadanki, pokazy prezentacji multimedialnej, quizy. Na telebimie szkolnym (Aleje 1 Maja 22) 

wyświetlano prezentację tematyczną. Prowadzono rozmowy indywidualne i w małych 

grupach. Opracowano gazetki tematyczne, rozdawano materiały edukacyjne.  

 

Panowie, moszny w dłoń! Rak jądra 

https://www.youtube.com/watch?v=bklNpIyqEB8 

Zachęcamy do zapoznania się ze stronami: 

http://odwazni.com/ 

http://www.mostnadziei.pl/ 

 

http://www.mostnadziei.pl/


Realizacja programu profilaktyki nikotynowej - „31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu” – 

hasło przewodnie – „Zatruwając nasza planetę” - w programie uczestniczyli uczniowie 

wszystkich klas, nauczyciele, pozostali pracownicy. 

Materiały tematyczne przekazane wychowawcom wszystkim klas do wykorzystania  

w czasie zajęć z młodzieżą.  Informacja o obchodach nadawana przez radiowęzeł szkolny. 

Prezentacja multimedialna wyświetlana na telebimie szkolnym (Aleje). Wykonano gazetki 

tematyczne na terenie dwóch szkół. Sprawozdanie przesłano do PSSE w Koninie 

(dokumentacja szkoły) 

                 

Więcej informacji o Światowym Dniu Bez Tytoniu pod linkiem:  

https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-bez-tytoniu 

https://www.mp.pl/pacjent/pochp/aktualnosci/221156,gis-e-papierosy-sa-uzywane-do-inhalacji-substancji-ps 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-zagro%C5%BCe%C5%84-

dotycz%C4%85cych-e-papieros 

https://www.gov.pl/web/gis/palenie-tytoniu-jest-jedna-z-glownych-przyczyn-chorob-serca-i-udaru-mozgu-w-polsce 

 

Realizacja programu – „7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia” – Kwiecień Miesiącem 

Zdrowi - hasło przewodnie – „Nasza planeta, nasze zdrowie” - w programie uczestniczyli 

wszyscy uczniowie, nauczyciele. 

Informacja o Światowym Dniu Zdrowia nadawana przez radiowęzeł szkolny w dniu  

7 kwietnia, kilkakrotnie w ciągu dnia. Materiały dydaktyczne przekazane wszystkim 

https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-bez-tytoniu
https://www.mp.pl/pacjent/pochp/aktualnosci/221156,gis-e-papierosy-sa-uzywane-do-inhalacji-substancji-ps
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-zagro%C5%BCe%C5%84-dotycz%C4%85cych-e-papieros
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-zagro%C5%BCe%C5%84-dotycz%C4%85cych-e-papieros
https://www.gov.pl/web/gis/palenie-tytoniu-jest-jedna-z-glownych-przyczyn-chorob-serca-i-udaru-mozgu-w-polsce


wychowawcom do poprowadzenia zajęć tematycznych, zgodnie z planem wychowawcy. 

Zajęcia tematyczne w klasach oraz rozmowy indywidualne i grupowe.  

Sprawozdanie przesłano do PSSE w Koninie (dokumentacja szkoły) 

 

 

Realizacja programu - Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka - Zajęcia w wymiarze 

jednej godziny lekcyjnej zostały przeprowadzone we wszystkich oddziałach na podstawie 

przygotowanych materiałów.  

Koordynacja ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniak– Wydział Oświaty - Urząd 

Miejski w Koninie. 

 

           
 

Znamię! Znam je? – kampania edukacyjno-informacyjna - skierowana do uczniów, 

wychowawców, nauczycieli, rodziców. 

Celem jest budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań 

oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży i dorosłych. 

Literatura na temat czerniaka (ABCD czerniaka, złote zasady ochrony przed czerniakiem, 

ulotka, plakat, quiz) na stronie www.akademiaczerniaka.pl 

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie – Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie 

szkolnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Trzy zespoły dwuosobowe 

http://www.akademiaczerniaka.pl/


spośród naszych uczniów zakwalifikowały się do II etapu olimpiady (okręgowego). 

 

 

Warsztaty edukacyjne – „Tolerancja w moich oczach” – wzięło udział 30 uczniów. Celem 

warsztatów było zapoznanie uczniów z istotą i walorami tolerancji, kształtowanie postawy 

zrozumienia i wyrozumiałości dla innych, kształtowanie wrażliwości na nietolerancję ludzką. 

Warsztaty zakończono testem – „Termometr tolerancji”, który pozwolił uczniom określić 

swój poziom tolerancji. 

 

 

Warsztaty rozwojowe dla uczniów, łącznie w warsztatach wzięło udział 37 uczniów  

z różnych klas technikum oraz liceum, pierwsze spotkanie: „Wprowadzenie. Integracja grupy. 

Samoakceptacja”, drugie: „Jakimi wartościami kierujesz się w życiu? Co jest dla Ciebie 

istotne?" Każde spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne. Łącznie odbyło się 6 dwugodzinnych 

spotkań warsztatowych z uczniami. 

 



 

 

Zajęcia z uczniami w ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły: 

„Nasze doświadczenia podczas nauki zdalnej -wymiana myśli”   

„Jak dbać o zdrowie psychiczne w czasie pandemii?”  

„Droga do własnej akceptacji”  

„Moje priorytety w klasie maturalnej”  

„Moja droga do samoakceptacji”   

„Budowanie pozytywnego obrazu siebie”  

„Jak zablokować emocje oraz przekonania wpływają na jakość naszego życia?"  

„O dorosłości i odpowiedzialności za własne wybory w kontekście serialu „Squid game”  

 „Droga do samoakceptacji”  

 „O motywacji do nauki”  

 

Przeprowadzenie lekcji otwartych:   

„Każdy z nas jest wyjątkowy – doceniam siebie i innych”  

„Moje mocne i słabe strony – mogę się rozwijać”. 

 

Szkolenie dla nauczycieli pt. „Narzędzia i propozycje do pracy z uczniami z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej”. 

Spotkania z uczniami (indywidualne, grupowe, klasowe) w ramach zajęć specjalistycznych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8.02.2022r. w ramach 

zapobiegania i przeciwdziałania i zwalczania skutków Covid-19. 

Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć  



o charakterze terapeutycznym, wynikających z zaleceń Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, jak również prowadzone na prośbę uczniów, rodziców, wychowawców. 

 

Udział w aktywnościach związanych z projektem „Szkoła Naszych Marzeń” (projekty, 

spotkania) – szkolenie on-line (webinarium) – „Udana współpraca z rodzicami”. 

 

Realizacja na terenie szkoły programu pilotażowego dla szkół Kulczyk Foundation/Rossmann 

„Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”. W ramach programu przeprowadzono lekcje  

w 5 klasach na tematy dotyczące menstruacji, higieny w czasie menstruacji, ubóstwa 

menstruacyjnego – K. Rybarczyk, E. Pawlak 

 

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły w zespole ds. Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. Analizie poddany został obszar V Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego – „Uzależnienia” oraz obszar VI – „Agresja i przemoc”.  

Kwestionariusz ankiety online dla uczniów naszej szkoły:  

(https://docs.google.com/forms/d/1xaE6wb8hMJfKSOzcuoeeoI1nl3Ag) – Młodzież 2021 – 

czynniki chroniące i czynniki ryzyka wśród uczniów Zespołu Szkół im. M. Kopernika  

w Koninie, skierowany do 909 uczniów – w badaniu wzięło udział 283 uczniów. 

Analizie poddano dokumenty szkoły – e-dziennik, programy zajęć specjalistycznych 

(edukacyjnych, profilaktycznych), tematy zajęć z wychowawcą, dokumentacja zespołu 

psychologiczno-pedagogicznego, dokumentacja szkoły – sprawozdania, protokoły.  

Celem ewaluacji w/w obszarów było: Uzyskanie informacji na temat obszarów dotyczących 

uzależnień wśród uczniów szkoły oraz agresji i przemocy, a także ich wiedzy na temat 

uzyskiwania pomocy i wsparcia. (dokumentacja szkoły).   

 

Udział w szkoleniach, konferencjach, Radach Pedagogicznych szkoleniowych, Webinariach. 

Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki - korzystanie ze zbiorów 

bibliotek - nowości książkowe, publikacje, czasopisma - biblioteczka własna - aktywna praca 

samokształceniowa.  

Zdobywanie nowych doświadczeń, dzielenie się posiadaną wiedzą, doświadczeniem.   

  

Opracował Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny 


