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 ROZDZIAŁ I 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

 

1. Podstawa prawna Programu Profilaktyki 

 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późniejszymi  zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia  28.08.2015r. w   sprawie   

zakresu form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne  przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji;  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym,  

 Konwencja o Prawach Dziecka,  

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenie dotyczące Niebieskiej 

Karty  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 Rządowy program profilaktyki „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014 - 2016 

 
2. Wprowadzenie  

 

 

Profilaktyka – to proces wspierający zdrowie fizyczne i psychiczne ucznia, poprzez 

towarzyszenie mu w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia 

oraz umożliwiania uczniowi nabywania wiedzy o tych zagrożeniach.  
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Najważniejszym celem działań profilaktycznych podejmowanych w naszej szkole jest 

wzmocnienie czynników chroniących, przy jednoczesnej redukcji lub ograniczeniu czynników 

ryzyka. Profilaktyka rozumiana jako system powiązanych działań wzmacniających lub 

podtrzymujących różne pozytywne postawy  uczniów  w  toku  wychowania. 

Działania profilaktyczne Szkoły opierają się na profilaktyce pierwszorzędowej, w której 

kładzie się nacisk na wzmacnianie czynników chroniących  i przeciwdziałanie pojawianiu się 

zachowań ryzykownych związanych m.in. z używaniem środków psychoaktywnych. 

Nadrzędnym celem szkolnego programu profilaktyki jest prowadzenie działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, aksjologicznej i społecznej. 

 

W  toku  przeprowadzonej  diagnozy  problemów  występujących  w szkole  (badania  

ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w I półroczu roku szkolnego 

2015/2016 oraz bieżąca analiza dokumentacji szkolnej i obserwacja zachowań uczniów  

w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych) dostrzeżono zbieżność zagrożeń i problemów 

występujących w naszej placówce.   

 

Diagnoza środowiska szkolnego wskazuje, że zagrożenia najczęściej występujące w naszej 

szkole to: 

1) agresja werbalna (wulgaryzmy, wyśmiewanie);  

2) agresja fizyczna (popychanie, szarpanie);  

3) brak odpowiedniej dyscypliny na niektórych lekcjach; 

4) cyberprzemoc; 

5) nieuzasadnione nieobecności uczniów w szkole 

6) sięganie po używki (nikotyna, alkohol i in.) 
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ROZDZIAŁ II  

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
 

 

1. Czas realizacji:  

Program profilaktyki będzie realizowany w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 oraz  

w roku szkolnym 2016/2017 (z możliwością modyfikacji w zależności od zaistniałych potrzeb). 

 

2. Odbiorcy programu:  

Odbiorcami programu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 

3. Metody i formy realizacji:  

 metody pracy z uczniem: metody aktywne, gry i zabawy, dyskusje na forum grupy, 

scenki rodzajowe, twórczość dzieci (artystyczna, plastyczna, techniczna, muzyczna, 

teatralna, literacka, itp.), konkursy tematyczne, turystyczno- krajoznawcze, rajdy, filmy, 

przedstawienia, itp.;  

 formy pracy z uczniem: praca w zespołach, praca w grupach, praca indywidualna; 

 formy pracy z rodziną ucznia: pedagogizacja rodziców w zakresie potrzeb dziecka 

z uwzględnieniem etapu rozwojowego, konsultacje indywidualne, udział rodziców 

w posiedzeniach  zespołów dokonujących analizy funkcjonowania ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, współpraca w przygotowaniu różnych 

imprez klasowych i szkolnych. 

 

4. Prowadzenie i realizatorzy:  

Profilaktyka rozumiana jako system powiązanych działań wzmacniających lub 

podtrzymujących różne pozytywne postawy  uczniów  w  toku  wychowania,  realizowana  jest  

w  ciągu  sześcioletniej  edukacji w ramach: 

 godzin wychowawczych, 

 zajęć przedmiotowych, 

 zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej 

 odrębnych zajęć edukacyjno – profilaktycznych, 

 wyjść z uczniami, wyjazdów, wycieczek i imprez szkolnych 

 przerw między lekcjami, 

 konkursów i in. 
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Realizatorami działań profilaktycznych są: 

 dyrektor szkoły, 

 wychowawcy klas, 

 pedagog i psycholog szkolny, 

 nauczyciele przedmiotów, 

 wychowawcy świetlicy, 

 pielęgniarka, 

 inni pracownicy szkoły, 

 instytucje współpracujące ze szkołą, 

 rodzice. 

 

5. Cele Programu Profilaktyki:  

Celem programu profilaktyki jest przygotowywanie młodego człowieka do dokonywania 

właściwych wyborów w życiu. Jest to pomoc w pracy nad samorozwojem i kształtowaniem 

systemu wartości uczniów. 

 

Aby osiągnąć ten cel szkoła będzie: 

 promować zdrowy, aktywny tryb życia, 

 informować uczniów i rodziców o skutkach palenia papierosów, używania alkoholu,  
narkotyków, dopalaczy 

 uczyć kultury osobistej, 

 eliminować wulgaryzmy, propagować kulturę języka, 

 podejmować działania przyczyniające się do eliminacji zachowań agresywnych 
u uczniów, 

 wypracowywać umiejętność podejmowania właściwych decyzji, 

 kształtować odpowiedzialność za ochronę zdrowia własnego i innych, 

 uczyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

 ćwiczyć zachowania asertywne, empatię, 

 wspierać rozwój fizyczny i intelektualny, 

 uczyć efektywnego spędzania wolnego czasu, 

 rozwijać zainteresowania uczniów (koła zainteresowań, konkursy, olimpiady), 

 wzmacniać poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości, 

 ćwiczyć umiejętność komunikacji, wyrażania własnych opinii, przekonań i poglądów, 

 ćwiczyć sposoby kontroli emocji, 

 uczyć sposobów rozwiązywania problemów, 

 kształtować postawy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, 

 wspierać relacje rodzic - uczeń - nauczyciel, w celu tworzenia właściwego klimatu   
szkoły zapewniającego podmiotowość i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 rozwijać umiejętności wychowawcze rodziców (pedagogizacja rodziców), 

 wzbudzać świadomość odczuwania własnych nastrojów, emocji oraz pomagać 
w formułowaniu (nazywaniu) ich. 
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6. Struktura Programu Profilaktyki 

Program skierowany jest do całej społeczności szkolnej. W szkole realizowana jest 

przede wszystkim profilaktyka uniwersalna, której zadaniem jest wspieranie uczniów 

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, mających na celu 

ograniczenie zachowań ryzykownych.  

Jednak w stosunku do niektórych uczniów podejmowana jest również profilaktyka 

selektywna, polegająca na wspieraniu uczniów, którzy przez swoją sytuację rodzinną lub 

środowiskową, są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych oraz 

profilaktyka wskazująca, adresowana do uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy 

występowania zachowań ryzykownych.  

 

W ramach Programu Profilaktyki podejmowana jest następująca działalność: 

 

- informacyjna, której celem jest dostarczanie adekwatnych informacji uczniom, rodzicom 

i nauczycielom na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienia 

dokonywania racjonalnego wyboru, udzielenie informacji na temat skutków prawnych 

tych zachowań i ofercie specjalistycznej pomocy, 

 

- edukacyjna, której celem jest pomoc uczniom w rozwijaniu ważnych umiejętności 

psychologicznych, społecznych i życiowych (umiejętności nawiązywania kontaktów 

z ludźmi, radzenie sobie ze stresem, samoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, 

opierania się naciskom otoczenia) oraz poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na 

temat norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, 

 

- sytuacyjna, której celem jest stymulowanie lub wykorzystywanie już istniejących 

okoliczności dla potrzeb wzbudzania odpowiednich emocji, kształtowania empatii lub 

skłaniania uczniów do refleksji. 
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ROZDZIAŁ III  

EWALUACJA PROGRAMU 
PROFILAKTYKI SZKOŁY 

 

 

Program profilaktyki poddawany jest ustawicznej ewaluacji i jest weryfikowany według 

potrzeb. Ewaluacja dokonywana jest na zakończenie roku szkolnego. 

 

Formy ewaluacji: 

1) obserwacja zachowań uczniów,  

2) analiza dokumentów (dzienniki, dokumentacja psychologiczno-pedagogiczna, notatki 

służbowe),  

3) tematyczne ankiety wynikające z bieżących potrzeb,  

4) rozmowy z dziećmi, nauczycielami, rodzicami 
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PLAN DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH 

 
A. Działania zmierzające do zapobiegania niepowodzeniom szkolnym uczniów 

 

Zadania Formy realizacji Realizatorzy Cele ogólne 

1. Wzmacnianie 
motywacji uczniów 
do nauki. 

Rozmowy indywidualne z uczniami. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną. 

Indywidualizacja procesu nauczania. 

Lekcje wychowawcze przeprowadzone w 
oparciu o materiały edukacyjne dostępne 

u pedagoga i psychologa szkolnego. 

 

Nauczyciele. 

Wychowawcy klas. 

Pedagog szkolny. 

Psycholog szkolny. 

Wzbudzanie chęci do 
wysiłku intelektualnego 
i kształtowanie nawyku 
pracy wśród uczniów. 

2. Wzmacnianie 
poczucia własnej 
wartości. 

Indywidualne rozmowy z uczniami. 

Lekcje wychowawcze. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną. 

Nauczyciele. 

Wychowawcy klas. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Rozwój 
samoświadomości 

i realnej samooceny. 

 

 

 

 

B. Działania zmierzające do przeciwdziałania zachowaniom agresywnym uczniów. 

 

Zadania Formy realizacji Realizatorzy Cele ogólne 

1. Uświadomienie 
uczniom znaczenia 
i specyfiki 
zachowań 
agresywnych. 

Zajęcia na temat agresji w trakcie godzin 
wychowawczych. 

Realizacja programów zapobiegającym 
agresji w szkole „Z Pyrkiem bezpieczniej”, 

„Bezpiecznie-to wiedzieć i znać”. 

Skrzynka zaufania dla ofiar przemocy. 

Realizacja „Procedury w przypadku 
agresywnego zachowania się ucznia” 

Wychowawcy klas. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Zaproszeni goście. 

Wzbudzanie świadomości 
różnych zachowań oraz 

ich konsekwencji. 

Uczenie zdolności 
przewidywania 

konsekwencji własnych 
zachowań. 

2. Wzbudzanie 
szacunku dla 
drugiego człowieka 
oraz poszanowania 
jego godności. 

Rozmowy i dyskusje przy realizacji 
tematów na lekcjach wychowawczych, 
katechezach, lekcjach wychowania do 
życia w rodzinie i innych przedmiotach. 

„Cyberprzemoc”- jak być bezpiecznym w 
sieci-lekcje wychowawcze. 

Wychowawcy klas. 

Katecheci. 

Nauczyciele 
przedmiotowi. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Uświadamianie potrzeby 
godnego traktowania 
drugiego człowieka. 
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C. Działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw i zachowań. Dbanie 

o kulturę osobistą uczniów i właściwą organizację czasu wolnego. 

 

Zadania Formy realizacji Realizatorzy Cele ogólne 

1. Budowanie 
właściwego 
wizerunku własnej 
osoby, 
doskonalenie 
empatii. 

Rozmowy na lekcjach wychowawczych 
„Jak uwierzyć w siebie i doskonalić 

własną unikalność?”. 

Doskonalenie umiejętności rozumienia i 
akceptacji różnic między ludźmi np. 
poprzez spotkania z cyklu „Inny nie 

znaczy gorszy”. 

Wychowawcy klas. 

Nauczyciele 
wspomagający. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Dążenie do wzrastania 
w poszanowaniu 
godności własnej 

i innych. 

2. Kształtowanie 
wzorców zdrowego 
życia i spędzania 
wolnego czasu. 

Rozmowy na lekcjach wychowawczych, 
wskazanie zdrowych i przyjemnych form 

spędzania wolnego czasu. 

„Z kulturą na TY”- uczestnictwo w 
kulturze poprzez kontakt ze sztuką, 

literaturą, filmem, teatrem. 

„Nasze hobby”- czyli co zbieramy i 
dlaczego? 

Zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą 
zajęć pozalekcyjnych odbywających się w 

szkole. 

Wychowawcy klas. 

Nauczyciele 
przedmiotowi. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Zapobieganie „nudzie”, 
otwieranie się na piękno 

oraz kształtowanie 
wrażliwości emocjonalnej 

poprzez samorozwój 
oraz rozwijanie 
zainteresowań. 

3. Doskonalenie 
umiejętności 
właściwego 
komunikowania się 
z ludźmi 
i konstruktywnego 
rozwiązywania 
konfliktów w oparciu 
o poszanowanie 
godności bez agresji 
słownej i 
wulgaryzmów. 

 

Rozmowy na lekcjach wychowawczych. 

Podkreślenie znaczenia prawidłowej 
komunikacji międzyludzkiej. 

Zwrócenie uwagi uczniów na 
konieczność dbania o poprawną 
polszczyznę w ich codziennych 

wypowiedziach. 

Wychowawcy klas. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Nauczyciele Języka 
polskiego. 

Wszyscy pracownicy 
szkoły. 

Dbałość o kulturę słowa 
i prawidłową komunikację 

interpersonalną. 
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D. Działania zmierzające do przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Zadania Formy realizacji Wykonawcy Cele ogólne 

1. Uświadomienie 
uczniom zagrożeń 
wynikających ze 
spożywania 
alkoholu. 

Lekcje wychowawcze np. z cyklu „Prawda 
i mity na temat alkoholu”. 

Gazetki ścienne. 

Pogadanki z uczniami z cyklu profilaktyka 
uzależnień. 

Wychowawcy klas. 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Zaproszeni goście np. 
specjalista terapii 

uzależnień. 

Propagowanie życia  
w trzeźwości. 

2. Kształcenie 
nawyku zdrowego 
stylu życia. 

Lekcje wychowawcze. 

Indywidualne rozmowy z uczniami. 

Wychowawcy klas. 

Pielęgniarka szkolna. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Kształtowanie 
odpowiedzialności 
za swoje zdrowie. 

 

 

 

E. Działania zmierzające do przeciwdziałania narkomanii (w tym dopalaczy oraz 

innych substancji psychoaktywnych). 

Zadania Formy realizacji Wykonawcy Cele ogólne 

1. Zapoznanie 
uczniów ze skutkami 
zażywania substancji 
psychoaktywnych 
(narkotyki, 
dopalacze, leki). 

Lekcje wychowawcze. 

Indywidualne rozmowy z uczniami oraz 
rodzicami. 

Zamieszczanie materiałów 
informacyjnych  w szkole i na stronie 

internetowej szkoły. 

Wychowawcy klas. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Wzbudzanie u uczniów 
świadomości 

konsekwencji zażywania 
substancji 

psychoaktywnych 
(psychicznych, fizycznych 

i społecznych). 

2. Zapoznanie 
rodziców uczniów ze 
skutkami zażywania 
środków 
psychoaktywnych. 

Zorganizowanie prelekcji z udziałem 
przedstawiciela policji, specjalistą terapii 

uzależnień poświęconą substancjom 
psychoaktywnym (narkotyki, dopalacze, 

leki). 

Przypomnienie procedur postępowania 
w sytuacji zagrożenia posiadaniem bądź 

zażywaniem SPA. 

Rozpowrzechnienie materiałów 
edukacyjnych poświęconych tej 

tematyce. 

Dyrekcja szkoły. 

Pedagog, psycholog 
szkolny. 

Psychoedukacja 
rodziców. 

3. Wewnętrzny 
monitoring problemu 
zagrożenia w szkole 
oraz środowisku 
rodzinnym ucznia. 

Badania ankietowe wśród nauczycieli, 
rodziców i uczniów. 

Organizacja szkoleń dla nauczycieli na 
temat zażywania substancji 

psychoaktywnych. 

Dyrekcja szkoły. 
Aktualizacja wiedzy 
nauczycieli w teorii 

i praktyce. 
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F. Działania zmierzające do przeciwdziałania nikotynizmowi. 

 

Zadania Formy realizacji Wykonawcy Cele ogólne 

1. Poszerzenie 
wiedzy na temat 
skutków palenia 
papierosów. 

Informowanie poprzez pogadanki na 
lekcjach wychowawczych, rozmowy 
indywidualne z uczniami, materiały 

edukacyjne na gazetkach ściennych, 
w gablotach, prezentację plakatów. 

Wychowawcy klas. 

Nauczyciele 
wychowania fizycznego. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Uświadomienie uczniom 
szkodliwości palenia 
papierosów oraz ich 

negatywnego wpływu na 
zdrowie. 

2. Uświadomienie 
uczniom 
uzależniającego 
działania nikotyny. 

Realizacja programu: 

Klasy I-III „Nie pal przy mnie proszę” 

Klasy IV-VI „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” 

Dyrekcja szkoły. 

Wychowawcy klas. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Wzbudzanie świadomości 
wśród uczniów dotyczącej 
uzależnienia od nikotyny. 

 

 

 

 

G. Działania zmierzające do przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym- 

uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, komórki, od hazardu. 

 

Zadania Formy realizacji Wykonawcy Cele ogólne 

1. Prezentacja 
problemu uzależnień 
behawioralnych oraz 
poszerzenie wiedzy 
na ten temat. 

Pogadanki podczas lekcji 
wychowawczych, indywidualnych 
rozmów z uczniami oraz rodzicami 

dotyczące racjonalnego korzystania ze 
zdobyczy techniki. 

Prelekcja specjalisty terapii uzależnień. 

Wychowawcy klas. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Uświadomienie uczniom 
i rodzicom zagrożeń 

płynących 
z niekontrolowanego 

korzystania z Internetu, 
gier komputerowych, 

komórki oraz przejawów 
hazardu patologicznego. 

2. Wewnętrzny 
monitoring zagrożenia 
uzależnieniami 
behawioralnymi 
wśród uczniów. 

Badania ankietowe wśród uczniów. 

Psychoedukacyjne rozmowy 
indywidualne z uczniami oraz 

rodzicami. 

Wychowawcy klas. 

Pedagog i psycholog 
szkolny. 

Rozpoznanie problemu 
wśród uczniów oraz 
wdrożenie działań 
profilaktycznych 

i psychoedukacyjnych. 

 

 


