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Wstęp 

 
 Program działań profilaktycznych na rok szkolny 2014/2015 stanowi 

spójną całość z programem wychowawczym.  

Program powstał na podstawie doświadczeń pedagogicznych, obserwacji 

środowiska uczniowskiego oraz ogólnych tendencji rozwojowych młodzieży  

w wieku adolescencji i zagrożeń społecznych.  

   Założeniem podstawowym programu jest poprawa funkcjonowania 

społecznego, emocjonalnego i dydaktycznego uczniów naszej szkoły poprzez 

zapobieganie, czy eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród 

młodzieży, szczególnie tych związanych z negatywnym zachowaniem (wagary, 

agresja), oraz sięganiem po substancje uzależniające.  

Nadrzędnym celem staje się kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, 

aby prawidłowo funkcjonował w społeczeństwie jako osoba odpowiedzialna, 

dbająca o swój rozwój, otwarta na to, co się wokół niej dzieje i aktywie 

uczestnicząca w wydarzeniach społeczno – kulturalnych. 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 
 

I. Zdrowie i profilaktyka uzależnień: 
• Nikotynizm, 
• Alkoholizm, 
• Narkomania, 
• HIV i AIDS, 
• TV i komputer. 

II. Zagrożenia zdrowia psychicznego: 
• bulimia i anoreksja, 
• stres, 
• depresja. 

III. Profilaktyka niedostosowania społecznego: 
• profilaktyka przestępczości, 
• sekty, 
• przemoc i agresja 

 
 

CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 
 
 Ukazywanie uczniom zagrożeń, jakie niosą ze sobą  -  uzależnienia, 

niedostosowanie społeczne, zaburzenia zdrowia psychicznego.  
 
 Zapobieganie w/w zagrożeniom i zapoznanie ze sposobami radzenia sobie 

z nimi.  
 
 Przekazanie informacji gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.  

 
 Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. 
 
 Propagowanie zdrowego stylu życia.  

 
 Upowszechnienie wartości życia, hierarchizacja wartości, poszukiwanie 

właściwych wzorców.  
 
 Wykształcenie u ucznia pozytywnego obrazu siebie, zachęcanie do 

rozwijania własnych zainteresowań oraz odkrywania nowych pasji w 
czasie wolnym od zajęć.  

 
 Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez stworzenie 

jednolitego systemu oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych. 
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ODBIORCY PROGRAMU 

 
Działania profilaktyczne kierowane są do młodzieży szkoły 

ponadgimnazjalnej tj. uczniów w wieku 16-19 lat.  

Odbiorcy programu zostaną objęci profilaktyką drugorzędową, polegającą 

na eliminowaniu zachowań ryzykownych, zmianie postaw oraz promocji 

zdrowia i zapobieganiu dalszym zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z wymogami codziennego życia. 
 

 

REALIZATORZY PROGRAMU 
 

 Dyrektor 

 Nauczyciele  

 Wychowawcy 

 Pedagog szkolny 

 Pielęgniarka szkolna 

 Przedstawiciele instytucji wspomagających szkołę w działaniach 

profilaktycznych 

 
 
 

FORMY ODDZIAŁYWAŃ 
 

 Ankiety 

 Wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

 Obserwacja zachowań uczniów 

 Prelekcje, spotkania organizowane dla uczniów i rodziców 

 Zajęcia psychoedukacyjne 
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SPODZIEWANE    EFEKTY 
 

 nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami, co pozwoli na lepsze 

zrozumienie ich problemów i ukierunkowanie ewentualnych działań 

profilaktycznych,  

 zmniejszenie zjawiska patologii wśród dzieci i młodzieży,  

 uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych,  

 uatrakcyjnienie czasu wolnego od zajęć szkolnych,  

 podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dotyczącej zagrożeń 

uzależnieniami i czynnikami środowiskowymi, 

 rozwinięcie poczucia własnej wartości, niesienia pomocy innym. 

 

 

EWALUACJA 

 

Monitorowanie realizowanych zadań Szkolnego Programu Profilaktyki 

odbywa się na bieżąco. Ewaluacji dokonuje się po zakończeniu każdego etapu 

działań. Sformułowane wnioski służą do przeprowadzania zmian i korekt w 

Programie. Ewaluacja uwzględnia opinie i oceny wszystkich grup 

uczestniczących w Programie.  

Narzędzia monitorowania i ewaluacji:  

 Obserwacja zachowań uczniów  

 Analiza dokumentacji szkolnej i klasowej  

 Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego  

 Analiza dokumentacji higienistki szkolnej  

 Ankiety dla wychowawców klas  

 Ankiety dla uczniów i ich rodziców  

 Wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami  

 Analiza sposobu realizacji zadań szkoły. 
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Planowane działania profilaktyczne. 
  

Lp. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

1. Zapoznanie uczniów 
i rodziców z 
zasadami 
funkcjonowania  
w szkole. 

- Przedstawienie statutu 
szkoły, głównych 
regulaminów uczniom  
kl. I, oraz ich rodzicom; 
- ustalenie zasad 
zachowania ucznia w klasie, 
w szkole w ramach godzin 
wychowawczych. 

- wychowawcy klas I Wrzesień 

2. Poznanie sytuacji 
ucznia, środowiska 
rodzinnego; 
Wsparcie i pomoc 
psych-pedagogiczna 
ucznia w trudnych 
sytuacjach. 

- Listy uczniów 
ubiegających się  
o wparcie materialne 
(stypendia szkolne); 
- konsultacje;  
-współpraca z PPP. 

- pedagog szkolny,            
wychowawcy 

Wrzesień 
Wg potrzeb 

cały rok 

2. Budowanie 
pozytywnych relacji 
koleżeńskich, 
integracja. 

- Spotkania z kl. I, zajęcia 
integrujące; 
- ślubowanie kl. I 
- zajęcia pedagogiczne w 
ramach godzin 
wychowawczych i zajęć z 
pedagogiem. 

- wychowawcy, 
pedagog 
- samorząd 
uczniowski 
 

Wrzesień 
Październik 

Listopad 

3. Rozwijanie 
umiejętności 
społecznych oraz 
kształtowanie 
poczucia własnej 
wartości. 

- Spotkania z grupami w 
ramach zajęć 
pedagogicznych 
- zajęcia z komunikacji 
interpersonalnej; 
- w ramach godzin 
wychowawczych i zajęć z 
pedagogiem. 

- pedagog szkolny 
 
 
 
 

Według 
planu 

4. Ukazywanie 
uczniom zagrożeń, 
jakie niosą ze sobą  -  
uzależnienia: 
 
 
 
 
NARKOTYKI w tym 
„Dopalacze” 
 
 
 
 
 
ALKOHOL  
  

- Spotkania z klasami, w 
ramach zajęć z pedagogiem 
oraz godzin 
wychowawczych 
- prowadzenie prelekcji. 
 
- Wyposażenie uczniów w 
wiedzę na temat zażywania 
środków zmieniających 
świadomość i szkodliwego 
wpływu na zdrowie i życie 
jednostki. 
 
- Przekazanie informacji o 
szkodliwym działaniu 
alkoholu. Kształtowanie 
właściwego stosunku do 

- pedagog szkolny, 
inni nauczyciele 
 
 
 
 
- pedagog szkolny 
współpraca z 
MONAREM 
 
 
 
 
-pedagog szkolny, 
nauczyciele 
 
 

W ciągu 
roku 
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TYTOŃ  
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPUTER/ TV 
 

własnego zdrowia i życia 
uczuciowego. Podejmowanie 
odpowiedzialnych decyzji 
związanych z piciem 
alkoholu.  
 
- Przekazanie danych o 
szkodliwości palenia. 
Zapoznanie uczniów z 
chorobami tytoniozależnymi. 
Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za własne 
zdrowie i negacji palenia. 
  
- Zapoznanie uczniów z 
mechanizmem uzależnienia. 
Kształtowanie postawy 
asertywnej. Kształtowanie 
właściwego stosunku do 
problemów związanych z 
uzależnieniami. 
Przygotowanie do 
świadomego korzystania ze 
środków multimedialnych.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 - pedagog szkolny, 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
- pedagog szkolny, 
nauczyciele 

5. Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia: 
(zapobieganie 
występowaniu 
zjawisk tj. bulimia, 
anoreksja, HIV/ 
AIDS, depresja, 
nieumiejętnego 
organizowania czasu 
wolnego). 
 

- Zajęcia integracyjne; 
- zajęcia pozalekcyjne, koła 
przedmiotowe i 
zainteresowań; 
- zajęcia edukacyjno – inf . 
dotyczące organizacji i 
spędzania wolnego czasu 
oraz chorób współczesnych; 
- w ramach godzin 
wychowawczych, zajęć 
pedagogicznych. 

-pedagog szkolny, 
nauczyciele 
 
 
 
 
- pedagog szkolny, 
nauczyciele, 
pielęgniarka szkolna 

W ciągu 
roku 

6. Preorientacja 
zawodowa klas   
 IV oraz III kl. ZSZ 

- Zapoznanie uczniów ze 
strukturą szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego, 

- wzmacnianie 
pozytywnego nastawienia 
do wiedzy jako wartości,  

- inspirowanie uczniów do 
twórczej aktywności i 
rozwijania zainteresowań. 

 

- nauczyciele, 
pedagog szkolny, 
współpraca PPP; 

W ciągu 
roku 

7. Zapobieganie 
występowaniu 
zachowań 
niepożądanych 
(agresja, przemoc). 

-Przekazanie wiedzy na 
temat przemocy, zachowań 
agresywnych. Rozwijanie 
umiejętności asertywnego 
radzenia sobie z agresją. 

- wychowawcy, 
pedagog szkolny 

W ciągu 
roku 
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Kształtowanie postawy 
zrozumienia i życzliwości 
wobec innych i 
odpowiedzialności za siebie i 
innych  
- przekazanie informacji o 
tym jak zachowywać się w 
sytuacjach zagrożenia; 
-inf. do kogo można 
zwrócić się o pomoc w 
sytuacji stosowania 
przemocy 
-rozmowy, konsultacje, 
zajęcia wychowawcze i 
pedagogiczne. 
 

8. 

 

 

Odpowiedzialność 
karna nieletnich. 

- Spotkanie młodzieży 
 z funkcjonariuszami 
policji, w celu omówienia 
konsekwencji zachowań 
agresywnych oraz 
odpowiedzialności karnej 
nieletnich. 
 

- policja, pedagog 
szkolny 

X - XI 

9. Tworzenie poczucia 
bezpieczeństwa, 
zaufania i 
otwartości. 

Dyżury nauczycieli na 
przerwach; 
Kontrola otoczenia; 
Rozmowy i pogadanki. 

- nauczyciele, 
pedagog szkolny, 
współpraca z Policją 

Cały rok 

10. 

 

 

Dbałość o 
frekwencję  
i dyscyplinę 

uczniów 

- Kontrola nieobecności w 
dzienniku; 
- rozlicznie godzin 
lekcyjnych; 
-stały kontakt nauczycieli i 
pedagoga z rodzicami; 
-uświadamianie 
konsekwencji 
niezrealizowania obowiązku 
nauki. 
 

- Dyrektor, 
nauczyciele, pedagog 
szkolny 

W ciągu 
roku 

 
 
 
 
 
 

 
           

 
Sporządził:         Zatwierdzam do realizacji: 

 

 


