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I. WPROWADZENIE 

 

Celem profilaktyki jest ochrona wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. 

Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do młodzieży w okresie 

dorastania. Jest to faza rozwoju stanowiąca pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, w czasie której 

dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te 

prowokowane są intensywnym rozwojem biologicznym, mają swój wyraz w emocjonalności  

i duchowości, od dążenia do większej samodzielności aż po określenie własnej tożsamości. Jest to czas  

w rozwoju młodego człowieka podatny na zakłócenia i podejmowanie ryzykownych zachowań. 

Dla skuteczności działań profilaktycznych adresowanych do środowiska młodzieży szczególne 

znaczenie mają następujące czynniki: 

 młody człowiek podejmuje rożne zachowania ryzykowne, ponieważ nie może lub nie potrafi  

w inny, akceptowany społecznie sposób, zaspokoić swoich potrzeb, pokonać kolejnych etapów    

rozwojowych, poradzić sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi, 

 u podłoża zachowań ryzykownych leżą te same lub podobne motywy, ten sam zestaw czynników 

ryzyka, a zapobiega im wspólny zestaw czynników chroniących, dlatego działania profilaktyczne 

powinny wspierać czynniki chroniące i osłabiać czynniki ryzyka, 

 szkoła jest miejscem głównie profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do ogółu             

uczniów; polega na promowaniu zdrowego stylu życia i opóźnieniu wieku inicjacji,  

w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, 

 przewidziano również wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój 

zachowań ryzykownych. 
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Podstawa prawna do działań profilaktycznych w szkole:  

 
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 art. 72). 

 

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329,  tekst   

     jednolity  z późn. zm.). 

 

3) Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity  

     - Dz.U. z 2010r. Nr 33, poz. 178). 

 

4) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

     alkoholizmowi (tekst jednolity- Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473). 

 

5) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego  tekst jednolity- Dz.U. z 2011r.   

     Nr 231, poz.1375 z późn. zm.). 

 

6) Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

    i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.). 

 

7) Ustawa z dnia  6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. z  1997r. Nr 88, poz. 553  

    z późn. zm.). 

 

8)  Ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485,  

     z późn. zm.; tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz 124). 

 

 
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011.r. w sprawie Krajowego Programu      

     Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz.U. z 2011.r. Nr 78, poz. 428).  
 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad  

      udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych   

      przedszkolach,  szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 2013, poz. 532). 
 

11) Rządowy Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2008 – 2013. 
 

12) Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci  

       i Młodzieży na lata  2004 – 2014. 

 

13) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2006 – 2016. 

 

14) Rozporządzenie  MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r.w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i       

      placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i     

      profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1249). 
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II. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 

NAUCZYCIELE: 

 

1. realizują zadania SPP w zakresie swojego przedmiotu oraz współpracują z wychowawcami klas 

w realizacji tych zadań, 

2. wykonują zalecenia zawarte w opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

i inne placówki specjalistyczne, 

3. wymieniają na bieżąco obserwacje i informacje, 

4. są konsekwentni w działaniu, stosują się do regulaminów szkolnych. 

 

WYCHOWAWCY KLAS: 

 1.   integrują zespół klasowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów klas pierwszych, 

2. realizują program profilaktyki bądź elementy programu, 

3. biorą udział w szkoleniach na temat profilaktyki, 

4. dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie, 

5. wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

6. realizują zadania zawarte w SPP we współpracy z rodzicami uczniów. 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 

1. monitoruje prace wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki, 

2. diagnozuje wspólnie z pedagogiem oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki, 

3. pomaga w organizacji i realizacji przedsięwzięć określonych w SPP. 

 

PEDAGOG SZKOLNY: 

 

1. rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń  

szkolnych, 

2. określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3. organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów                  

i rodziców, 

4. podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu 

Profilaktyki i Programu Wychowawczego w stosunku do uczniów, 

5. prowadzi współpracę z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych, 

6. jest głównym koordynatorem wszystkich działań w zakresie realizacji Szkolnego Programu 

Profilaktyki, 
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7. prowadzi punkt konsultacyjny dla rodziców. 

 

RODZICE: 
 

1. korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga, wychowawców, nauczycieli, dyrekcji szkoły 

i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki, 

2. uczestniczą w realizacji zadań profilaktyki szkolnej, 

3. mają możliwość korzystania ze szkolnego punktu konsultacyjnego. 

 

III. Diagnoza środowiska szkolnego. 

 

Diagnoza dotyczy wstępnego rozpoznania problemów: 

 

1. Szkoły 

2. Uczniów 

3. Rodziców 

4. Środowiska lokalnego 

 

Narzędziami diagnozy w szkole były: 

 

1. Obserwacja. 

2. Wywiad, rozmowy z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami. 

3. Badania ankietowe skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

4. Analiza dokumentów szkolnych. 

5. Analiza pracy wychowawczej. 

 

Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego zauważono występowanie następujących problemów: 

1.  opuszczanie pojedynczych lekcji, 

2. wagary, 

3. brak motywacji do nauki, 

4. problem przemocy i agresji (drobne bójki, zaczepki, wymuszenia), 

5. problemy związane z zaburzeniami odżywiania wieku dojrzewania, 

6. brak umiejętności udzielania  pierwszej pomocy  przedmedycznej, 

7. niska kultura słowa uczniów, 

8. brak dostatecznej wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej, 

9. cyberagresja w sieci internetowej,  
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IV. CELE PROGRAMU 

 

1. stworzenie bezpiecznej atmosfery w szkole, 

2. wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

3. uczenie zachowań asertywnych, 

4. kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi, 

5. wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, 

6. zachęcanie do wyboru różnorodnych (służących rozwojowi intelektualnemu i  emocjonalnemu) 

sposobów spędzania wolnego czasu, 

7. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się w sytuacjach trudnych, 

8. niwelowanie zachowań agresywnych wśród uczniów, 

9. wspomaganie rozwoju ucznia w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem, 

10. dostarczanie informacji o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach towarzyszących ich 

zażywaniu, 

11. wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwój, 

12. wspieranie rodziców w kształtowaniu ważnych umiejętności wychowawczych 

            oraz informowanie o sposobach zapobiegania uzależnieniom, 

13. integrowanie uczniów i rodziców w celu wzajemnego budowania zaufania, 

14. zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej, 

15. kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów. 

 

 

Cele działań profilaktycznych są realizowane przez: 

1. Zajęcia informacyjno – edukacyjne. 

2. Program profilaktyczny „Sobą być, dobrze żyć”, „Trzymaj formę”, „Bądźmy zdrowi – wiemy, 

więc działamy”,   

3. Zajęcia alternatywne. 

4. Interwencje prowadzone w szkole i w poradniach profilaktycznych (wobec osób z grup ryzyka). 

5. Współpracę pomiędzy różnymi instytucjami (poradnia PPP, policja, prokuratura, Sąd Rodzinny, 

Sanepid, Straż Miejska). 
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V. Oddziaływania profilaktyczne 

1. Obszar: Profilaktyka uzależnień (środki psychoaktywne, papierosy, alkohol, Internet). 

Lp Działania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Realizacja programu 

profilaktycznego: „Sobą być, dobrze żyć”, 

klasy I gimnazjum. 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

posiadający 

uprawnienia. 

I półrocze  

 

2. Podejmowanie tematów związanych z 

uzależnieniami w ramach zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych  oraz tworzenie bazy 

scenariuszy zajęć profilaktyczno-

wychowawczych. 

pedagodzy szkolni, 

wychowawcy klas, 

pielęgniarka szkolna 

 

cały rok szkolny 

3. Uczestnictwo młodzieży w akcjach 

 o charakterze profilaktycznym, 

organizowanych w szkole i poza szkołą.  

Zajęcia z przedstawicielami Straży Miejskiej  

i Policji. 

pedagodzy szkolni 

 

cały rok szkolny 

4. Prowadzenie zajęć warsztatowych  

z profilaktyki antynikotynowej  i alkoholowej.  

Realizacja programu „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”  

 pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele WDŻ, 

Magdalena Kowalczyk 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

5. Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych 

w przypadku kontaktu młodzieży ze środkami 

uzależniającymi i w sytuacjach łamania 

regulaminu szkolnego. 

nauczyciele  

i pracownicy szkoły 

cały rok szkolny 

 

6. Autoedukacja – pogadanki i prelekcje na temat 

uzależnień przygotowywane przez uczniów.  

uczniowie LO SMS  

wychowawcy 

cały rok szkolny 
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2. Obszar: Problem przemocy i agresji. 

Lp. Działania Odpowiedzialny Termin 

1. Skrzynka pytań i problemów w celu 

umożliwienia uczniom anonimowego 

powiadamiania o aktach przemocy  

i zachowaniach agresywnych  

w środowisku szkolnym. 

pedagog szkolny, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa. 

cały rok szkolny 

 2. Bieżące rozmowy z ofiarami 

i sprawcami przemocy i ich rodzicami. 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, dyrektor szkoły 

cały rok szkolny. 

3. Prowadzenie zajęć profilaktycznych 

dotyczących przeciwdziałania przemocy, 

we współpracy z lokalnymi instytucjami i 

organizacjami ( Karan, Komenda Miejska 

Policji, Straż Miejska, Sąd Rodzinny) 

Życie za kratami – spotkanie  

z przedstawicielem służby więziennej 

 

pedagog szkolny,  

wychowawcy klas 

 

 

pedagog szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

wg ustalonego 

terminu 

 

3. Obszar: Profilaktyka zdrowego stylu życia.  

Lp. Działanie Odpowiedzialny Termin 

1. Profilaktyka prawidłowego żywienia 

młodzieży: 

„Trzymaj formę.” 

„Bądźmy zdrowi – 

wiemy, więc działamy.” 

 

nauczycielki:  

Violetta Graczyk 

Edyta Strójwąs 

 

cały rok szkolny 

2. Zdrowa oferta żywieniowa w sklepiku 

szkolnym. 

dyrektor szkoły  cały rok szkolny 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Promowanie postaw prozdrowotnych- 

Szkolny Projekt Profilaktyczny 

„Recepta na zdrowie”: 

- realizacja projektu edukacyjnego – 

„Zdrowie na widelcu”, 

- spotkania uczniów i rodziców z 

dietetykiem, 

- ankieta, 

- scenariusze zajęć na GDDW dla 

wychowawców klas, 

- zajęcia warsztatowe  o zdrowym 

odżywianiu, 

- Szkolny Dzień Zdrowego Stylu Życia 

(happening, konkursy, prelekcje 

profilaktyczne, wystawa prac, audycja 

profilaktyczna, degustacje owoców i 

warzyw, zajęcia fitness), 

- konkurs na najciekawszy jadłospis 

-analiza etykiet produktów 

żywnościowych ( plakat), 

- szkolna akcja profilaktyczna promująca 

działania  prozdrowotne  pod hasłem: 

„Żyję zdrowo”. 

 

Szkolny Dzień Sportu. 

wychowawcy klas  

oraz nauczyciele: 

Joanna Matczak 

Maria Kupajska 

Bożena Bochen 

Małgorzata Janiak- 

Szczygiecka 

Violetta Graczyk 

Bernadeta Kasprzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele chemii 

 

Marita Walęcka 

Magdalena Kowalczyk 

 

 

n-le wychowania fizycznego 

cały rok szkolny 

 

 

 

marzec 2017 

 

 

 

 

 

 

 

marzec 2017 

 

 

 

 

 

 

 

marzec 2017 

 

 

 

 

 

czerwiec 2017 

5. Doping w sporcie, zagrożenia dla zdrowia 

– realizacja projektu edukacyjnego w 

liceum.   

nauczyciel biologii  listopad 2016  

 

4. Obszar: Opuszczanie pojedynczych lekcji, wagary i spóźnienia (szczególnie w liceum). 

Lp. Działania Odpowiedzialni Termin  

1.  Monitorowanie realizacji obowiązku 

szkolnego. 

wychowawcy,  

pedagog szkolny, 

cały rok szkolny 
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rodzice  

2.  Przeprowadzanie indywidualnych, 

interwencyjnych rozmów z uczniami i 

ich rodzicami. 

wychowawcy,  

pedagog szkolny, 

dyrektor szkoły 

cały rok szkolny 

3.  Diagnozowanie przyczyn absencji przez 

wychowawcę i pedagoga.  

wychowawcy,  

pedagog szkolny 

cały rok szkolny 

4.  Przeprowadzenie pogadanek 

dotyczących wpływu frekwencji na 

poziom wiedzy ucznia. 

wychowawcy październik 2016 r.  

 

5. Obszar: Propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Lp. Działanie Odpowiedzialny Termin 

1. Szkolenie uczniów z klas II gimnazjum                           

w zakresie pierwszej pomocy   

przedmedycznej  

(Ratownicy Medyczni). 

Marita Walęcka 

Tomasz Berwald 

po ustaleniu terminu 

 

6. Obszar: Kształtowanie dojrzałej postawy wobec zdrowia i choroby. 

Lp. Działanie Odpowiedzialny Termin 

1. Cykl spotkań z  pielęgniarką szkolną 

dotyczący promocji zdrowia i higieny 

osobistej.  

  Problematyka antykoncepcji oraz 

profilaktyka AIDS. 

pielęgniarka szkolna 

 

 

  

cały rok szkolny 

                                                                                       

 

 

7.  Obszar: Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich  

Lp. Działanie Odpowiedzialny Termin 

1. 

 

 

 

 

 

- „Możesz na mnie liczyć”- budowanie 

pozytywnych relacji koleżeńskich” –  

realizowane podczas GDDW; 

kształtowanie umiejętności kulturalnego 

zachowania się w różnych sytuacjach, 

podnoszenie kultury osobistej wśród 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 
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uczniów, wyrabianie szacunku dla siebie  

i innych, przestrzeganie norm społecznych  

i zasad kultury w miejscach publicznych. 

- Realizacja programu ”Jesteśmy fair - 

czysta gra na boisku, w klasie i na 

sprawdzianie”  (scenki, plakaty, 

prezentacje multimedialne, specjalne 

wydanie gazetki szkolnej); przestrzeganie 

zasady fair play podczas aktywności 

sportowej oraz w życiu codziennym, 

kształtowanie postaw społecznych; 

doskonalenie umiejętności godnego 

przyjmowania zwycięstw i porażek oraz 

szacunku dla rywala. 

 

 

 

nauczyciele wf., 

wychowawcy klas 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

8. Obszar : Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców. 

Lp. Działania Odpowiedzialny Termin  

1. Organizacja spotkań dla rodziców: 

- „Problemy wieku dorastania” klasy I- 

psycholog PPP 

- „ Zdrowy styl życia”- klasy II – dietetyk 

- „Rola rodziców w podejmowaniu decyzji 

edukacyjno-zawodowej dzieci” – klasy III 

gimnazjum i liceum – doradca zawodowy. 

pedagog szkolny  

 

listopad 2016 r. 

 

styczeń 2017 r. 

 

styczeń 2017 r. 

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY 
 

 szkoła w opinii rodziców i uczniów uważana jest za bezpieczną i sprzyjającą rozwojowi ucznia, 

 nauczyciele, rodzice i uczniowie posiadają wiedzę na temat podstawowych czynników 

chroniących przed zagrożeniami, 

 uczniowie zdobyli istotne umiejętności psychologiczne i społeczne, jak: skuteczne odmawianie, 

asertywność, umiejętności komunikacyjne, wyrażanie trudnych emocji oraz jak bezpiecznie 

korzystać z Internetu, 

 istnieje dobry przepływ informacji między wychowawcami, nauczycielami i rodzicami, 
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 uczniowie przejmują większą odpowiedzialność za swoje zachowanie, uczą się ponosić 

konsekwencje własnych decyzji, 

 młodzież angażuje się w działania alternatywne, zajęcia pozalekcyjne, rozwija swoje 

zainteresowania, 

 uczniowie dostrzegają znaczenie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej i podejmują   

działania prozdrowotne, unikają uzależnień, 

 uczniowie budują pozytywne relacje z innymi ludźmi, przestrzegają norm społecznych, są 

uczciwi na boisku i w życiu codziennym. 

 

Program będzie poddany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego. 

 

Opracowanie: 

 Maria Kupajska - pedagog, 

 Małgorzata Janiak – Szczygiecka 

 Joanna Matczak 

  

Do realizacji w roku szkolnym 2016/2017  

 

 

 


