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I WSTĘP 

Przez działania profilaktyczne należy rozumieć zespół działań, które zmierzają do kształtowania u uczniów właściwych zachowań, rozwijania 

umiejętności interpersonalnych oraz zdolności wyboru tego co dobre i mądre. Nadrzędnym celem profilaktyki jest ochrona uczniów przed 

zagrożeniami. Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka, polegającej na promowaniu zdrowego stylu 

życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Jej celem jest opóźnianie inicjacji lub 

zachęcanie do abstynencji. W sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych pedagog i wychowawca odwołują się do 

specjalistycznej pomocy (poprzez wskazanie, pomoc w organizacji pierwszego kontaktu ze specjalistą, nawiązanie kontaktu z rodzicami, motywowanie 

do podjęcia leczenia i terapii). 

Kluczową rolę w profilaktyce w szkole pełni pedagog szkolny i nauczyciele wychowawcy. Jednak projektowanie działań profilaktycznych wymaga 

pracy od całego zespołu nauczycieli, ponieważ to oni będą je realizować na lekcjach, godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, 

przerwach, itp., w okresie całego pobytu ucznia w szkole. Niezbędna jest również współpraca z rodzicami i lokalnym systemem pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. Niepokojąco duża liczba młodzieży a nawet dzieci sięga po papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze. Zadaniem 

szkoły jest poszukanie nowych możliwości dotarcia do ucznia. Szkolny program profilaktyki dotyczy wyodrębnienia planu specyficznych oddziaływań 

wychowawczych, nastawionych na przeciwdziałanie zagrożeniom występującym w środowisku ucznia.  
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II.  CELE PROGRAMU : 

Działalność profilaktyczna w szkole ma na celu realizowanie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej. 

 

- wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów, 

- pomoc w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia i życia człowieka, 

- kształcenie umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom, 

- ukierunkowanie ucznia w jego dążeniach i pomoc w zbudowaniu właściwej hierarchii wartości, 

- kształcenie umiejętności realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka, 

- kształcenie postawy asertywnej i odpowiedzialności, 

- rozwijanie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych w zakresie zdrowia psychicznego, 

- realizacja działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w szkole w tym zapobieganie przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i wykluczeniu, 

- promocja zdrowego stylu życia, 

- rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 

- zapewnienie pomocy uczniom w stanach kryzysu psychicznego ich rodzinom m. in. pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

- prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej poświeconych oddziaływaniu mediów, pozwalające młodym odbiorcom krytycznie oceniać 

destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z własnego  wyglądu, poczucie winy i wstydu, 

- zapobieganie problemom odżywiania, 

- zapobieganie zaburzeniom psychicznym młodzieży , 

- kształtowanie postawy praworządności, poszanowania i przestrzegania swoich praw i obowiązków, szanowanie i uznawanie norm społeczno – 

moralnych, 

- kształtowanie umiejętności budowania własnego systemu wartości, 

- przygotowanie do życia we współczesnym świecie w oparciu o zachowania tolerancyjne i bez nałogów, 

- kształtowanie wzorów zachowań i zasad współżycia między ludźmi, 

- nabywanie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności komunikacyjnych, 
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- wdrażanie do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, 

- kształtowanie nawyków odpowiedzialnego zachowania się w ruchu drogowym, 

- wyrobienie umiejętności  bezpiecznego spędzania czasu wolnego , 

- indywidualna pomoc oraz wsparcie w sytuacjach trudnych dla uczniów i rodziców, 

- pomoc uczniom  w wyborze przyszłej szkoły i zawodu. Prowadzenie i organizowanie zajęć doradztwa zawodowego, 

- wspomaganie nauczyciela w odpowiedzialnej pracy profilaktycznej i  wychowawczej, 

- rozpoznanie zagrożeń i sposoby  wsparcia w sytuacjach samouszkodzeń i zachowań autodestrukcyjnych oraz suicydalnych. 

 

III. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 

Liceum obejmuje uczniów pochodzących z różnych środowisk i wchodzących w różne grupy ryzyka, mających różnego rodzaju problemy 

edukacyjne. Przeprowadzane ankiety wśród uczniów oraz rodziców, obserwacja środowiska szkolnego umożliwiły wstępną diagnozę problemów 

wychowawczych. 

POTRZEBY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W LATACH 2016-2017 

 

I  Główny kierunek działań profilaktycznych w latach  2016-2017 dotyczy realizacji zadań z zakresu: 

 

1. Respektowania  praw i obowiązków ucznia. 

 

2. Rozpoznawanie i zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 

 

3. Zwrócenia uwagi na właściwe, kulturalne i bezpieczne zachowanie uczniów,   w  czasie zajęć, przerw i poza lekcjami. 

 

4. Zwrócenie uwagi na systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia lekcyjne, problem wagarów i ucieczki z lekcji. 

 

5.  Profilaktyka na temat zagrożeń   jakie stwarzają używki: palenie papierosów, alkohol, narkotyki, dopalacze. 

6. Zachowania agresywne występujące wśród młodzieży. 
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7. Tolerancja, dyskryminacja, równouprawnienie. 

8. Zachowania suicydalne młodzieży. Samouszkodzenia i zachowania autodestrukcyjne. 

Wykorzystane narzędzia badawcze mające na celu diagnozę niepożądanych zachowań uczniów : 

-ankieta dla uczniów, rodziców, 

-analiza dokumentacji pedagoga, dzienników lekcyjnych, 

-obserwacja zachowania uczniów , 

-rozmowy z rodzicami i uczniami , 

-analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych , 

-wywiady z wychowawcami klas, nauczycielami i personelem szkoły.
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IV. SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI 

 

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE WYCHOWANIE W RODZINIE 

 

 

L.P. ZADANIE OCZEKIWANE EFEKTY- 

CEL 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN UWAGI 

O 

REALIZACJI 

1. Wspieranie rodziców 

 w trudnościach wychowawczych – 

zaburzonych relacjach z dziećmi, 

komunikowaniu się- rozmowy 

indywidualne. 

Poprawa relacji między dzieckiem 

 a rodzicami. 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych. 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog . 

Wychowawcy. 

 

IX 2016r.- 

VI 2017r. 

 

2. Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczym, profilaktycznym, 

WSO, Statutem Szkoły, PSO itp. 

Znajomość dokumentów szkolnych. Wychowawcy . wrzesień  

 

3. 

 

Organizowanie zebrań klasowych. 

 

 

Przekazywanie informacji na temat 

ocen, frekwencji, zachowania ucznia 

w szkole. 

 

Dyrektor szkoły. 

Wychowawcy. 

 

wg 

harmonogramu 

zebrań. 

 

 

4. 

 

Organizowanie spotkań 

 z terapeutami uzależnień. 

 

Zapoznanie rodziców z zagrożeniami 

płynącymi po zażywaniu środków 

uzależniających przez młodzież. 

 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

 

I semestr 

 

 

5. 

 

Angażowanie rodziców do prac na 

rzecz klasy i szkoły. 

 

Zwiększenie współpracy rodziców ze 

szkołą. Udział rodziców w imprezach 

szkolnych, wycieczkach itp. 

 

 

Dyrekcja szkoły. 

Wychowawcy. 

 

 

I-II semestr 
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NISKA FREKWENCJA W SZKOLE. WAGARY 

 

L.P. ZADANIE OCZEKIWANE EFEKTY- 

CEL 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

CZAS 

DZIAŁANIA 

UWAGI 

 

1. 

 

Współpraca z Policją. Patrole służb 

na  terenie przylegającym do szkoły. 

 

 

Informacja na temat uczniów 

wagarujących 

 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog, 

Wychowawcy. 

 

I-II semestr  

 

 

2. 

 

Pedagogizacja rodziców. 

Spotkania w czasie zebrań 

 z rodzicami. 

 

Uświadomienie o zagrożeniach. 

Współpraca rodziców ze szkołą  

w przeciwdziałaniu wagarom. 

 

 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

 

wg 

harmonogramu 

zebrań. 

 

 

3. 

 

Przeciwdziałanie niskiej frekwencji 

uczniów w szkole. Praca  

z młodzieżą ,zajęcia  

 z uczniami  w czasie godzin 

wychowawczych. 

 

 

Uświadomienie zagrożeń 

występujących podczas wagarów. 

Wyrobienie nawyku rezygnacji 

 z wagarów. 

 

 

Dyrektor szkoły. 

Wychowawcy. 

Pedagog. 

 

I-II semestr  

 

 

4. 

 

Zaangażowanie uczniów w sprawy 

szkoły .Udział uczniów  

w imprezach szkolnych. 

 

 

Wyrobienie odpowiedzialności 

 za sprawy szkolne. 

Budowanie więzi ze środowiskiem 

szkolnym. 

 

Opiekun Samorządu. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

 

I-II semestr  

 

 

5. 

 

Systematyczne rozliczanie 

nieobecności zgodnie ze Statutem 

Szkoły ,Programem Naprawczym 

Frekwencji. 

 

 

Poprawa frekwencji uczniów. 

 

Dyrektor szkoły. 

Wychowawcy. 

Pedagog szkolny. 

 

 

I-II semestr  
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PALENIE PAPIEROSÓW,  SPOŻYWANIE ALKOHOLU, ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW, DOPALACZY, ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH, PSYCHOTROPOWYCH. 

 

L.P. ZADANIE OCZEKIWANE EFEKTY- 

CEL 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZAS 

DZIAŁANIA 

UWAGI 

1. Przeciwdziałanie paleniu 

papierosów, używaniu środków                                

i substancji odurzających, 

psychotropowych, 

psychoaktywnych, piciu alkoholu 

wśród młodzieży. 

Diagnoza w zakresie występujących 

w środowisku szkolnym czynników 

chroniących oraz czynników ryzyka, 

dotycząca uczniów, rodziców lub 

opiekunów, nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników 

szkoły, we współpracy                         

z jednostkami samorządu 

terytorialnego, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi,  

w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, 

podmiotami realizującymi 

świadczenia zdrowotne z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, 

opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień, wojewódzkimi                

i powiatowymi stacjami sanitarno- 

-epidemiologicznymi, Policją, 

pracodawcami   i innymi podmiotami 

działającymi na rzecz wychowania 

 i oświaty młodzieży (przez czynniki 

chroniące należy rozumieć 

indywidualne cechy  i zachowania 

uczniów, cechy środowiska 

społecznego i efekty ich wzajemnego 

oddziaływania, których występowanie 

wzmacnia ogólny potencjał 

zdrowotny ucznia 

 i zwiększa jego odporność na 

Dyrektor szkoły. 

Wychowawcy. 

Nauczyciele. 

Pedagog szkolny. 

Pracownicy szkoły. 

Pielęgniarka szkolna. 

 

I-II semestr  
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działanie czynników ryzyka, przez 

czynniki ryzyka należy rozumieć 

indywidualne cechy  i zachowania 

uczniów, cechy środowiska 

społecznego i efekty ich wzajemnego 

oddziaływania, które wiążą się  

z wysokim prawdopodobieństwem 

wystąpienia zachowań ryzykownych 

stanowiących zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, zdrowia, 

bezpieczeństwa lub funkcjonowania 

społecznego). 

 

2. Przeprowadzenie ankiety wśród 

uczniów i rodziców dotyczącej 

zagrożeń związanych z zażywaniem 

środków psychoaktywnych, 

odurzających, dopalaczy. 

Zapoznanie się z zagrożeniami 

występującymi wśród uczniów. 

Poznanie stanu wiedzy i opinii nt 

substancji uzależniających. 

 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  

2. Prowadzenie działań 

wychowawczych, edukacyjnych, 

informacyjnych i profilaktycznych 

w celu przeciwdziałania narkomanii 

wobec : 

a) rodziców/opiekunów, 

b) nauczycieli/wychowawców/ 

pracowników szkoły, 

c) uczniów. 

Rodzice: 

- konsultacje indywidualne  

z wychowawcami i pracownikami 

szkoły, 

- spotkania ze specjalistami, 

- zorganizowanie spotkania pt. 

„Uzależnienia kradną życie” w celu 

zapoznania rodziców z problematyką i  

skalą zjawiska narkomanii  

i współuzależnień, 

- doskonalenie kompetencji rodziców 

w celu rozpoznania wczesnych 

objawów używania substancji 

psychoaktywnych i odurzających, 

- udostępnienie rodzicom za 

pośrednictwem szkolnej strony 

internetowej oraz ulotek aktualnej 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Pielęgniarka. 

Nauczyciele. 

Wychowawcy. 

Pracownicy szkoły. 

Specjaliści/terapeuci. 

I-II semestr  
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informacji i telefonów kontaktowych 

o ofercie pomocy specjalistycznej dla 

uczniów zagrożonych narkomanią,  

- zapoznanie rodziców podczas zebrań 

z procedurami postępowania w szkole 

w sytuacji zagrożenia narkomanią, 

- rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności psychologicznych 

 i społecznych u rodziców. 

Wychowawcy: 

-udział nauczycieli i wychowawców  

w szkoleniach, spotkaniach ze 

specjalistami w celu nabywania 

wiadomości i  doskonalenia 

umiejętności  w zakresie profilaktyki 

przeciwdziałania narkomanii i innych 

uzależnień. 

- rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności psychologicznych  

i społecznych u nauczycieli. 

Uczniowie: 

-prowadzenie profilaktyki 

przeciwdziałania narkomanii w celu 

wspierania wszystkich uczniów w 

prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań 

, których celem jest ograniczenie 

zachowań ryzykownych, niezależnie 

od poziomu ryzyka używania przez 

nich środków i substancji, 

- rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności psychologicznych 

 i społecznych u uczniów. 
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3. Program „Narkotyki-to mnie nie 

kręci”. 

Kształtowanie  i wzmacnianie norm 

przeciwnych używaniu środków  

i substancji psychoaktywnych a także 

norm przeciwnych podejmowaniu 

innych zachowań ryzykownych. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  

4. „Wspólnie przeciwko 

uzależnieniom”. 

Zorganizowanie akcji profilaktycznej. 

Propagowanie wśród uczniów 

zdrowego stylu życia oraz ukazanie 

problematyki uzależnień związanej  

z sięganiem przez młodych ludzi po 

narkotyki i inne środki 

psychoaktywne, piciem alkoholu  

i paleniem papierosów. 

Zdobycie przez uczniów wiedzy 

dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia 

oraz kształtowanie właściwej postawy, 

zwłaszcza wobec problemu sięgania 

po alkohol, narkotyki przez młodych 

ludzi. 

Integracja,  wspólna zabawa 

i spędzenia ze sobą czasu. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

II semestr  

5. Warsztaty/ pogadanki/lekcje 

profilaktyczne/spotkania ze 

specjalistami dotyczące 

przeciwdziałaniu narkomanii. 

Rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności psychologicznych 

 i społecznych. 

Kształtowanie umiejętności 

życiowych w szczególności radzenia 

sobie ze stresem, wyrażanie 

 i rozpoznawanie własnych emocji. 

Kształtowanie krytycznego myślenia  

i wspomaganie uczniów w 

konstruktywnym podejmowaniu 

decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu. 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  
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6. 

 

Realizacja na lekcjach 

wychowawczych tematyki 

antynikotynowej. 

 

Uczeń zna realne konsekwencje 

wczesnego palenia papierosów, zdaje 

sobie sprawę z tego , że uzależnienia 

powodują szkody emocjonalne, 

edukacyjne zdrowotne   i prawne. 

 

 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

Pielęgniarka szkolna. 

N-le biologii. 

 

 

I/II semestr  

 

7. Realizacja na lekcjach 

wychowawczych tematyki 

antyalkoholowej. 

 

 

Dostarczenie informacji 

o mechanizmach i następstwach 

 wczesnego picia alkoholu . 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

Pielęgniarka szkolna. 

N-le biologii. 

I/II semestr   

8. Przeprowadzenie anonimowych 

ankiet dotyczących problematyki 

narkomanii. 

 

 

Znajomość skali zjawiska. Pedagog. 

Wychowawcy. 

I semestr   

9. Informowanie uczniów  

o procedurach postępowania szkoły 

w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. 

Uczniowie znają procedury 

postępowania w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią oraz wynikające z tego 

konsekwencje. 

 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  

10. Opracowanie spisu instytucji, gdzie 

można zwrócić się o pomoc w 

sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

Znajomość adresów i telefonów 

instytucji. Możliwość dotarcia do 

instytucji wspierających w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

Pedagog. Wrzesień  

11. Wspieranie uczniów u których 

rozpoznano objawy używania 

środków i substancji odurzających 

lub występowanie innych zachowań 

ryzykownych. 

Uczniowie znają negatywne skutki 

zażywania środków odurzających. 

Uczniowie wiedzą gdzie zwrócić się o 

pomoc w sytuacji zagrożenia. 

Prowadzenie obserwacji. 

Wspieranie i motywowanie ucznia do 

udziału w terapii. 

 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  
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12. Kontrola boiska, toalet i okolicy 

szkoły. 

 

 

Bezpieczeństwo w szkole i jej obrębie. Cały personel. 

Nauczyciele dyżurujący. 

I-II semestr   

13. Pomoc prawna i psychologiczna dla 

uczniów z rodzin z problemami 

alkoholowymi oraz obrona przed 

przemocą w rodzinie. 

 

Bezpośrednia pomoc prawna, 

psychologiczna, pedagogiczna. 

Udzielanie porad i wskazówek 

poszkodowanym. 

Zapobieganie zjawiskom przemocy  

w rodzinie. 

Udzielanie pomocy osobom 

poszkodowanym. 

Udzielanie wsparcia 

psychologicznego , pedagogicznego, 

prawnego. 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I-II semestr   

14. Procedury postępowania nauczycieli 

w sytuacjach zagrożenia dzieci  

i młodzieży przestępczością 

 i demoralizacją w szczególności 

narkomanią, alkoholizmem, 

prostytucją. 

Zwiększenie bezpieczeństwa 

 w szkole. 

Zminimalizowanie używania środków 

odurzających. 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

Nauczyciele. 

I-II semestr   

15. -Co każdy powinien wiedzieć 

 o przemocy?  

-Co każdy powinien wiedzieć  

 o narkotykach?  

-Co każdy powinien wiedzieć   

o alkoholu?   

Film profilaktyczny.  

 

Zdobycie wiedzy na temat 

uzależnienia od alkoholu, papierosów, 

narkotyków, Internetu, sekt. 

Poznanie objawów ostrzegawczych, 

różnych  faz uzależnienia, 

mechanizmów powstawania 

uzależnienia od poszczególnych 

środków. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I-II semestr   

16.  Dopalacze. 

Program pt.”Dopalacze kradną 

życie” 

Zdobycie wiedzy nt dopalaczy, 

zagrożeń dla organizmu związanych  

z zażywaniem dopalaczy, 

konsekwencji prawnych. 

Wychowawcy. 

Pedagog. 

I-II semestr   
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ZACHOWANIA AGRESYWNE 

 

L.P. ZADANIE OCZEKIWANE EFEKTY- 

CEL 

OSOBY 

ODPOWIE 

DZIALNE 

CZAS 

DZIAŁANIA 

UWAGI 

 

1. 

 

„Przemoc rówieśnicza-

przyczyny, skutki, aspekty 

prawne”- przeprowadzenie 

zajęć.  

Kształcenie umiejętności  radzenia sobie ze swoja 

złością 

 i lękiem. 

Kształcenie umiejętności  radzenia sobie z agresją 

innych skierowana przeciwko danej osobie. 

Kształcenie umiejętności spokojnego rozwiązywania 

problemów. 

Poznanie różnych odmian agresji. 

Poznanie przyczyn i skutków pochodzenia agresji. 

Poznanie podstawowych teorii próbujących wyjaśnić 

pochodzenie agresji. 

Uczeń zna definicję agresji, zna przyczyny i skutki 

agresji, 

-  rozpoznaje objawy, 

-   zauważa, spostrzega agresję, 

-   zna uczucia „ofiary” i agresora, 

-   wie, gdzie szukać pomocy i jak obronić się w sytuacji 

zagrożenia. 

 

 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

 

I/II semestr  

 

 

2. 

Zdiagnozowanie zjawiska agresji 

wśród uczniów w szkole. 

Przeprowadzenie wśród uczniów 

ankiety nt skali zjawiska agresji  

w liceum. 

Znajomość skali zjawiska agresji w szkole. 

Prowadzenie działań profilaktycznych. 

 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I semestr   

 

3. 

Przeprowadzenie wśród 

rodziców ankiety nt skali 

zjawiska agresji 

 w liceum. 

Uświadomienie zagrożeń wynikających z rozwijającej 

się wśród młodzieży agresji. 

Umiejętność reagowania na takie zachowania, 

Współpraca rodziców ze szkołą  

w przeciwdziałaniu agresji. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

Grudzień  
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4.  „Niebieska Karta” Zapoznanie nauczycieli, uczniów, rodziców z 

procedurami prowadzenia „Niebieskiej karty” dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. Założenie Niebieskiej 

Karty w razie konieczności. 

 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy 

I-II semestr   

5.  Przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym wśród młodzieży. 

Rozmowy indywidualne z uczniami w przypadku 

zaistnienia przemocy w szkole. 
 

 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy 

Nauczyciele. 

I-II semestr  

 

 

STRES  SZKOLNY 

 

L.P. ZADANIE OCZEKIWANE EFEKTY- 

CEL 

OSOBY 

ODPOWIEDZI

ALNE 

CZAS 

DZIAŁANIA 

UWAGI 

1. Ćwiczenie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem . Zajęcia pt. ”Stres 

pod kontrolą”. 

Wzrost wiedzy młodzieży na temat istoty stresu, 

jego objawów 

 i uwarunkowań. 

 Kształtowanie umiejętności zapobiegania 

negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia 

emocjonalnego. 

Ukierunkowanie uwagi młodzieży na pozytywne i 

negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na zdrowie, 

samopoczucie i sprawność psychospołeczną. 

Ukształtowanie umiejętności zapobiegania 

negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia 

emocjonalnego. 

Pedagog. 

Nauczyciele 

biologii. 

Luty/marzec  

2. Opieka psychologiczno-

pedagogiczna nad uczniami jej 

potrzebującymi. 

Udzielanie wsparcia psychologicznego 

 i pedagogicznego. 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

Pracownicy 

Poradni. 

I-II semestr   
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ZDROWY STYL ŻYCIA-PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

 

L.P. ZADANIE OCZEKIWANE EFEKTY- 

CEL 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZAS 

DZIAŁANIA 

UWAGI 

1. Otyłość – zagrożenie dla zdrowia 

plakaty, omówienie przyczyn  

otyłości. 

Gimnastyka jako sposób na 

odchudzanie. 

Umiejętność zdrowego odchudzania 

się. 

Zwiększenie poczucia własnej 

wartości. 

Pielęgniarka szkolna. 

Nauczyciele w-f. 

I-II semestr   

2. Anoreksja, bulimia. 

Prelekcje nt  

„ Jak odżywiają się nastolatki”. 

 

Uświadomienie mechanizmu 

zachorowania na anoreksję czy 

bulimię. 

Pielęgniarka szkolna. 

Wychowawcy. 

Pracownicy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Białogardzie. 

II semestr   

3. Przeprowadzenie akcji mierzenia 

ciśnienia i pokazów udzielania 

pierwszej pomocy. 

 

Uczeń potrafi zmierzyć ciśnienie. Nauczyciel EDB. I semestr 

2016/2017r. 

 

4. Propagowanie zasad udzielania 

pierwszej pomocy. 

Podstawy udzielania pierwszej 

pomocy. 

Uczeń: potrafi stosować materiały 

 i środki pierwszej pomocy-

opatrunkowe, potrafi ocenić zdarzenie 

i zastosować odpowiedni wzorzec 

postępowania, potrafi wymienić 

podmioty systemu ratownictwa 

medycznego. 

Wzbudzenie wrażliwości na cierpienie 

ludzkie. Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za los innych osób. 

Wzbudzenie poczucia obowiązku 

niesienia pomocy poszkodowanym. 

 

 

Nauczyciel EDB. 

Nauczyciele biologii. 

I semestr   



 17 

5. Higiena wzroku. Wykrywanie wad wzroku. 

Informowanie rodziców o wykrytych 

wadach. 

Kierowanie młodzieży do przychodni 

specjalistycznych. 

Pielęgniarka. I-II semestr   

6. Wycieczki piesze, rozgrywki 

sportowe. 

Rozwijanie i propagowanie zdrowego 

stylu życia wśród młodzieży. 

Aktywowanie do udziału w różnego 

rodzaju rozgrywkach sportowych 

międzyklasowych i międzyszkolnych. 

Nauczyciele w-f. 

Wychowawcy. 

I-II semestr   

7. Profilaktyka raka piersi. Zapoznanie młodzieży z faktami  

dotyczącymi raka piersi w Polsce i na 

Świecie. 

Poznanie techniki samobadania piersi. 

Badanie palpacyjne piersi i węzłów 

chłonnych, pachowych. 

Rozprowadzenie ulotek i plansz na 

temat samobadania piersi. 

Doradztwo i kierowanie na badanie 

mammograficzne (w przypadku 

zmian) , które jest opłacane przez 

Fundację „Prodiatera”. 

Pielęgniarka szkolna. I/II semestr   

8. Profilaktyka HIV/AIDS. 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących 

tematyki HIV/AIDS. 

Przeprowadzenie ankiety  

pt. „Co wiem o HIV/AIDS?” 

sprawdzającej wiedzę uczniów na 

temat HIV/AIDS. 

Zapoznanie uczniów z pojęciem: HIV, 

AIDS. 

Uczniowie poznają sposoby 

przenoszenia się HIV z jednej osoby 

na drugą. 

Uczniowie znają sytuacje, w których 

nie można zakazić się wirusem HIV. 

Uczniowie wiedzą na czym polega test 

wykrywający obecność HIV. 

Uczniowie zapoznani są z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy  

w przypadku zakażenia HIV. 

Analiza i interpretacja ankiety. 

Pedagog . 

Wychowawcy. 

Nauczyciele biologii. 

 

Listopad/ 

grudzień 
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9. Zapobieganie chorobom zakaźnym. 

Przeprowadzenie kontroli urządzeń 

sanitarnych i pomieszczeń 

szkolnych oraz spotkania 

informacyjne z personelem 

porządkowym. 

Podejmowane działania mają na celu 

zminimalizowanie występowania 

chorób zakaźnych w szkole. 

 

Dyrektor szkoły. 

Sekretarz szkoły. 

I-II semestr   

10. Idea oddawania krwi. Celem zajęć jest pozyskanie 

wolontariuszy honorowych dawców 

krwi. 

Zapoznanie się z budową krwi. 

Poznanie informacji- kto może zostać 

krwiodawcą? 

Poznanie przeciwwskazań bycia 

krwiodawcą. 

 

Pedagog. 

Opiekun PCK. 

II semestr   

11. Zaburzenia odżywiania-anoreksja, 

bulimia. 

Film profilaktyczny-„Nie zamykaj 

oczu-anoreksja”. 

Uświadomienie uczniom mechanizmu 

zachorowania na anoreksję, bulimię. 

Profilaktyka. 

Pedagog szkolny. II semestr   

 

 

 

INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO. 

 

 

L.P. ZADANIE OCZEKIWANE EFEKTY- 

CEL 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZAS 

DZIAŁANIA 

UWAGI 

1. Współpraca z instytucjami 

 i organizacjami wspomagającymi  

pracę szkoły w dziedzinie 

opiekuńczo-wychowawczej 

 i profilaktycznej. 

Wspomaganie pracy szkoły przez 

instytucje z zewnątrz w 

rozwiązywaniu problemów. 

Utrzymywanie stałych kontaktów z: 

-pedagogami i psychologami  

z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

-Komendą Powiatową Policji  

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Nauczyciele. 

Wychowawcy. 

Pielęgniarka szkolna. 

I-II semestr   
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w Białogardzie-specjalistą ds. 

nieletnich, policjantami, 

-pracownikami Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Białogardzie, 

-kuratorami ds. nieletnich z Sądu 

Rejonowego w Białogardzie, 

-z pracownikami Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie  

w Białogardzie, 

z pielęgniarkami z Punktu 

Krwiodawstwa w Białogardzie, 

-z pracownikami Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białogardzie, 

- z pracownikami Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białogardzie, 

-z pracownikami Urzędu Pracy  

w Białogardzie, 

-z pedagogami innych szkół powiatu 

białogardzkiego, 

- z pracownikami Domu pod 

Świerkiem w Białogardzie, 

- z pracownikami Mobilnego Centrum 

Wspierania Kariery Zawodowej 

 w Koszalinie, 

- z pracownikami Młodzieżowego 

Centrum Kariery Zawodowej 

 w Białogardzie. 

 

2. 

 

„Bezpieczeństwo na drodze to nie 

przypadek”. Spotkania uczniów  

z policjantami w  celu przekazanie 

informacji o bezpiecznym 

poruszaniu się na drodze. 

 

 

Zdobyte przez uczniów wiadomości 

zmniejszą liczbę skutków wypadków 

drogowych. 

 

 

 

Pedagog. 

 

Czerwiec 
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3. „Nie-nie zawsze oznacza 

nieuprzejmość-kilka słów  

o aasertywności” 

Wyrobienie postawy 

odpowiedzialności za własne 

postępowanie asertywne. 

Celem zajęć jest poznanie pojęcia 

„asertywność”, „zachowanie 

asertywne”. 

Poznanie różnic między agresja, 

biernością a asertywnością, 

Poznanie  praw asertywności. 

Kształtowanie umiejętności 

asertywnego powiedzenia NIE. 

Kształcenie umiejętności 

rozpoznawania zachowań 

asertywnych. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I semestr   

4. „Jak rozwijać swoja sprawność 

językową?” 

Celem warsztatów dwugodzinnych 

jest: 

Poprawa wymowy, 

Poprawa zdolności wysławiania się, 

Poprawa zwiększenia koncentracji 

uwagi. 

Zwiększenie siły głosu, pamięci 

krótkoterminowej, uważnego 

słuchania, czytania cichego i 

głośnego. 

Pedagog. 

Pracownicy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Białogardzie 

marzec  

5. Spotkania maturzystów 

 z przedstawicielami szkół 

policealnych, pomaturalnych, 

wyższych.  Targi Edukacyjno-

Zawodoznawcze. 

Zapoznanie się z ofertą edukacyjną 

szkół. 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

Nauczyciele w-f. 

Opiekun Samorządu. 

 

Marzec/ 

kwiecień 

 

6. Warsztaty predyspozycji 

zawodowych-Młodzieżowe Centrum 

Kariery. 

Określenie predyspozycji 

zawodowych uczniów przez 

psychologa. Wykonanie testów 

psychologicznych. 

Zapoznanie się z informacjami 

 o zawodach, szkołach wyższych itp. 

Pedagog. 

Wychowawcy klas I,II,III. 

I semestr  
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9. Dzień Patrona Szkoły. Integracja uczniów klas I . 

Nawiązanie bliższych relacji 

 z wychowawcami. 

Poznanie sylwetki patrona szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy klas I. 

październik  

10. Warsztaty integracyjno-adaptacyjne. Nawiązanie bliższych relacji miedzy 

uczniami a wychowawcą. 

Poznanie siebie nawzajem. 

Adaptacja w nowej szkole i nowym 

środowisku. 

Pedagog. 

Wychowawcy klas I. 

wrzesień  

11. Czy jestem tolerancyjny/a? 

Program „Równy komiks”. 

Zapoznanie uczniów z terminami: 

dyskryminacja, tolerancja, 

uprzedzenia, stereotypy. 

Omówienie praw człowieka. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  

12. Mój styl nauki. Kim jestem/ kin 

estetykiem, wzrokowcem, 

słuchowcem? 

Zapoznanie uczniów z różnymi 

metodami uczenia się. 

Poznanie przez uczniów informacji nt 

skutecznych metod uczenia się. 

Kształtowanie umiejętności 

efektywnego uczenia się. 

Zapoznanie uczniów z ciekawymi 

technikami uczenia. 

Zapoznanie uczniów z własnym 

stylem, typem nauki: wzrokowiec, 

słuchowiec, kin estetyk. 

Pedagog szkolny. Wrzesień/ 

październik 

 

13. Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

udzielana uczniowi w szkole  polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

Nauczyciele. 

I-II semestr   
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3) z zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności  

w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub 

traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych 

związanych z sytuacją bytową ucznia 

 i jego rodziny, sposobem spędzania 

czasu wolnego, kontaktami 

środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych 

związanych z różnicami kulturowymi 

lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych 

 z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

14 Opracowanie wykazu zajęć 

pozalekcyjnych w szkole. 

Przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia jako alternatywna i 

pozytywna forma działalności 

zaspokajająca ważne potrzeby m. in. 

Potrzeby podniesienia samooceny, 

sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej. 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Nauczyciele. 

Wychowawcy. 

I semestr  

15.  Uzależnienia od internetu, hazardu, 

gier.  

Cyberniebezpieczeństwa. 

Uświadomienie młodzieży o rosnącym 

zagrożeniu uzależnień od komputera, 

hazardu, gier komputerowych, 

telefonów. 

Ukazanie czynności prowadzących do 

w/w  uzależnień. 

Pedagog. 

Nauczyciele. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  
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 Uświadomienie do czego mogą 

doprowadzić uzależnienia 

behawioralne, ukazanie ich objawów  

i negatywnych oraz pozytywnych 

skutków. 

 

16.  Przeciwdziałanie niedostosowaniu 

społecznemu uczniów. 

 

Wykrywanie zaburzeń 

 i podejmowanie próby ich 

niwelowania. 

Współpraca wychowawców                              

z pedagogiem w celu przeciwdziałania 

niedostosowaniu społecznemu 

uczniów, organizowanie różnych form 

zajęć pozalekcyjnych. 

 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Nauczyciele. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  

17. Zachowania suicydalne młodzieży. 

Samouszkodzenia i zachowania 

autodestrukcyjne. Rozpoznanie 

zagrożeń i sposoby  wsparcia. 

Praca z postawami uczniów 

dotyczącymi przeżywania emocji 

 i pomagania innym. 

Poznanie trudnych emocji 

 i związanych z nimi sytuacjami 

kryzysowych. 

Opracowanie strategii pomocy osobie 

w kryzysie. 

Lokalne zasoby pomocowe. 

Zwiększenie empatii. 

Udzielenie pomocy i wsparcia 

uczniom po próbach suicydalnych  

i samouszkodzeniach. 

 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Nauczyciele. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  

18. Kino- szkoła Udział w programie edukacji 

medialnej. 

Odkrywanie wartości, które dadzą 

młodym ludziom możliwość 

właściwego kierowania swoim życiem 

i rozwojem. 

Pedagog. Listopad/ 

marzec 
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19. Edukacja profilaktyczna. Szkolenie nauczycieli na temat 

uzależnień-Rady Szkoleniowe. 

Rozpowszechnianie materiałów  

o tematyce profilaktycznej wśród 

uczniów, nauczycieli, rodziców. 

Wręczanie rodzicom na zebraniach 

ulotek profilaktycznych. 

Prezentacje prac uczniów o tematyce 

profilaktycznej. 

Zdobywanie nowych informacji 

dotyczących uzależnień, profilaktyki. 

Dyrektor szkoły. 

Pedagog. 

Wychowawcy. 

I-II semestr  

 

 

IV. FORMY DZIAŁAŃ STOSOWANE PRZY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

Dotyczące ucznia: 

-rozmowy indywidualne, 

-lekcje wychowawcze, 

-lekcje wychowania do życia w rodzinie, 

-praca z grupą, 

-spotkania z terapeutami uzależnień, 

-spektakle profilaktyczne, 

-programy profilaktyczne. 

Dotyczące rodziców: 

-indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje, spotkania z pedagogiem szkolnym, 

-udział rodziców w wywiadówkach, spotkaniach ze specjalistami, 

-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 

-zajęcia profilaktyczne dla rodziców. 
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VI. EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

Przebieg pracy profilaktycznej i jej efekty  poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów            

i innych obserwatorów służą dalszemu doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można się spodziewać, gdy 

ewaluacji programu  dokonuje się na podstawie systematycznych obserwacji procesu profilaktycznego. 

Sposoby i środki ewaluacji: 

 obserwacja zachowania uczniów 

 obserwacja postępów w nauce i zachowaniu 

 udział uczniów w konkursach i osiągane przez nich wyniki 

 frekwencja na zajęciach szkolnych 

 udział w zajęciach pozalekcyjnych 

 ocena samopoczucia ucznia w szkole 

 ocena pracy profilaktycznej 

Narzędzia ewaluacji: 

 obserwacja 

 analiza dokumentacji szkolnej 

 rozmowa 

 wywiad 

                Program profilaktyki będzie podlegał ewentualnemu uzupełnieniu po zakończeniu każdego roku szkolnego, oraz po konsultacjach dyrekcji  

z Radą Pedagogiczną, rodzicami i uczniami. Ewaluacja będzie prowadzona na koniec roku szkolnego z wykorzystaniem: 

- obserwacji zachowań uczniów, 

-analizy dokumentacji wychowawców klasowych oraz pedagoga szkolnego, 

- analizy frekwencji uczniów za I i II semestr. 
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VII PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

 

Podstawa prawna programu profilaktyki: 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72. 

 Konwencja o prawach Dziecka – art. 3, art. 19, art.33. 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 Rozporządzenie MEN  z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 

Karta”. 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. Ust. nr 35 poz. 230 z p.zm.). 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. Ust. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

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

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. Ust. nr 24 poz. 198). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. Ust. nr 51 poz.458). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. Ust. nr 10 poz. 96). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania oraz zakresu treści dotyczących 

wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 

oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. Ust. nr 121 poz. 1037) 
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 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV. 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 

 i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

 Rozporządzenie MEN  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białogard, dnia 9 wrzesień 2016r. 
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