
Uczeń wolny od nałogów  

 ( działania prewencyjne : informacyjno – edukacyjne, profilaktyczno-wychowawcze 

oraz interwencyjne w celu zmniejszenia zjawiska palenia papierosów  przez 

wychowanków  Ośrodka ) 

-załącznik do Programu Profilaktyki i Rocznego Planu Pracy  

 

 

Zadania do realizacji Formy realizacji Spodziewany efekty 
Kategoria C  

(wychowankowie zagrożeni uzależnieniem, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z nikotyną i nie 

podjęli próby palenia) 

Promowanie zdrowego stylu 

życia 

Bieg po zdrowie Zmiana zasobu wiedzy i postaw 

odnośnie uzależnień 

Spektakl profilaktyczny Inscenizacje muzyczno-

ruchowe 

Utrwalanie wiedzy o zdrowiu 

Kącik zdrowotny w klasach               

i zespołach 

Ekspozycje tematyczne                    

w klasie, grupie, zespole. 

Zdobywanie i utrwalanie 

wiedzy o zdrowiu 

Cykl zajęć wychowawczych Pogadanki  Systematyzowanie i utrwalanie 

wiedzy o zdrowiu 

Turniej wiedzy „Jak zdrowo 

żyć” 

Quiz , gry i zabawy  Utrwalanie i sprawdzenie 

wiedzy o zdrowiu 

Plakaty promujące zdrowie Konkurs plastyczny Promowanie i utrwalanie 

wiedzy o zdrowiu 

Aktywne spędzanie czasu 

wolnego 

Rajdy, turnieje sportowe Wdrażanie do właściwego                  

i twórczego spędzania wolnego 

czasu. 

Zapoznanie się z istotą nałogu Zajęcia profilaktyczno-

wychowawcze, np.”Dymek 

dobry, dymek zły”i inne 

Zdobywanie i utrwalanie 

wiedzy o zdrowiu 

Edukacja filmowa Projekcje filmu z omówieniem Utrwalanie wiedzy o 

uzależnieniu 

Indywidualne rozmowy 

motywująco-informacyjne 

Rozmowy Wzrost świadomości zagrożeń 

Informowanie o skutkach 

palenia papierosów 

Rozmowy z pielęgniarką Zdobywanie i utrwalanie 

wiedzy o zdrowiu 

Różne formy aktywności Zabawy na Sali gimnastycznej, 

boisku szkolnym, oglądanie 

bajek, giełda hobbystów, 

wystawy szkolne, rajdy, marsze 

z kijkami 

Odwrócenie uwagi od palenia 

papierosów. 

Zebranie i usystematyzowanie 

wiadomości na temat zagrożeń 

wynikających z u uzależnienia 

Warsztaty w oparciu                                    

o nakręcony film 

Wzrost świadomości zagrożeń 

Przedstawienie oferty 

zagospodarowania czasu 

Akcja informacyjna Motywacja do zmiany 

nawyków niewłaściwego 



wolnego w środowisku 

zamieszkania. 

spędzania czasu wolnego. 

Kategoria B 

(wychowankowie z grupy ryzyka przejawiający zachowania ryzykowne i problemowe                       

związane z  uzależnieniem od nikotyny ) 

Zebranie i usystematyzowanie 

wiadomości na temat zagrożeń 

wynikających z u uzależnienia 

Nakręcenie filmu z udziałem 

własnym uczniów. 

Wzrost świadomości zagrożeń 

Zajęcia wzmacniające 

samoocenę pt.”Lubię siebie” 

Zajęcia wg scenariusza Polepszenie jakości życia 

Grupy socjoterapeutyczne Zajęcia wg scenariusza Popularyzowanie mody na 

niepalenie 

Projekcje filmowe Filmy z omówieniem Utrwalanie wiedzy na temat 

skutków palenia papierosów. 

Akcja informacyjna Spotkania ze specjalistami, np. 

lekarz, pielęgniarka, terapeuta 

uzależnień, ofiary nałogu, 

abstynenci. 

Utrwalanie wiedzy na temat 

skutków palenia papierosów. 

Skrupulatne notowanie zdarzeń 

dotyczących palenia 

papierosów. 

Odnotowanie incydentu palenia 

papierosów  ( zgodnie z 

ustaleniami ).Notatki służbowe 

Monitorowanie i diagnoza 

Powiadomienie rodzica o 

złamaniu ustawy dot. zakazu 

palenia papierosów w 

miejscach publicznych 

Wezwanie pisemne do szkoły. Zmniejszenie incydentów 

dotyczących palenia 

papierosów. 

Monitoring-kamery Naprawa kamer, 

monitorowanie obiektu 

Zmniejszenie incydentów 

dotyczących palenia 

papierosów. 

Spotkanie ze Strażą Pożarną Zajęcia profilaktyczno-

wychowawcze 

Uświadomienie zagrożeń 

Ukazanie długofalowych 

skutków palenia papierosów. 

Pogadanki z : pielęgniarką, 

pedagogiem, psychologiem, 

projekcja filmów edukacyjnych 

,happening. 

Usystematyzowanie wiedzy o 

skutkach palenia papierosów, 

opóźnienie wieku inicjacji 

nikotynowej 

Uniemożliwianie palenia na 

terenie ośrodka 

Dyżury w miejscach 

newralgicznych, rzetelne 

dopilnowanie powrotu uczniów  

z przerwy  do budynku 

szkolnego. 

Zmniejszenie liczby spóźnień 

Współpraca z rodzicami Zebrania z rodzicami Wzrost świadomości u 

rodziców dotyczący problemu 

uzależnienia, brak 

przyzwolenia na palenie                    

w domu 

Kategoria A 

(wychowankowie wykazujący cechy uzależnienia od nikotyny ) 

Wyraźne oznakowanie Ośrodka 

w celu egzekwowania zakazu 

palenia papierosów 

Tabliczki informacyjne Zmniejszeni incydentów 

palenia papierosów 

Powiadomienie sądu o Pisemne zawiadomienie Zmniejszeni komfortu palenia 



demoralizacji ucznia ( do 17 

roku życia ) 

papierosów. 

Zawiadomienie Policji o 

popełnieniu wykroczeniu na 

terenie Ośrodka. 

Pisemne zawiadomienie Zmniejszeni komfortu palenia 

papierosów. 

Współdziałanie z rodzicami w 

zakresie  

Projekcja filmów edukacyjnych 

np. dziecko jako bierny palacz. 

Wzrost świadomości u 

rodziców dotyczący problemu 

uzależnienia, brak 

przyzwolenia na palenie w 

domu 

Wyeliminowanie miejsc w 

których uczniowie gromadzą 

się aby palić papierosy. 

Odgrodzenie miejsc 

newralgicznych. 

 Zamontowanie czujników  

dymu. 

Zmniejszeni komfortu palenia 

papierosów. 

Opieka nad uczniami z cechami 

uzależnienia 

Badania spirometryczne, 

Kierowanie na zespół 

wychowawczy. 

Zaproponowanie konsultacji w 

Poradni Uzależnień. 

Wzrost motywacji do 

porzucenia nałogu. 

 


