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 1. Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki. 

 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U z 2004r., nr 256, poz. 2572 ze zmianami z 2015r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.w sprawie szczegółowych form działalności 
wychowawczej i  zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  (Dz.U nr 26, poz. 226) 

 Ustawa z kwietnia 2015r. o przeciwdziałaniu narkomanii   

 Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

 Program rządowy  ,,Bezpieczna plus’’ na lata 2016/18 

 Ustawa o postępowaniu w/s nieletnich (Dz.U. z 2014r.) 

 Rozporządzenie MEN  z dnia 18 sierpnia  2015r. (Dz.U z 2015 poz.  1249) 
 

2. Cele programu 
 
Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia i podejmowanie wszelkich działań których 
celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych. 



Wzmacnianie czynników chroniących i ich wzajemnego oddziaływania na ogólny potencjał zdrowotny ucznia i jego odporność na czynniki 
ryzyka. 
 
                Cel bezpośredni 
 
W wyniku realizacji programu uczeń rozwinie umiejętności emocjonalne niezbędne do lepszego funkcjonowania w grupie klasowej, 
rówieśniczej. Będzie przygotowany do samodzielnego dokonywania wyborów zachowań właściwych dla swojego zdrowia, bezpieczeństwa oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa innych. 
 
                Cel pośredni 
 
W wyniku realizacji programu zostanie podniesiona jakość działań podejmowanych przez rodziców, nauczycieli na rzecz zdrowia, 
bezpieczeństwa, integracji zespołów klasowych oraz wzrost odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ze strony osób i 
instytucji środowiska lokalnego ucznia.  
 

  

3.  Zakres umiejętności i wiadomości. 
1.       Ukazanie uczniowi wartości zdrowia, jako wartości, którą dysponuje. 
2.       Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych. 
3.       Przekazywanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia. 
4.       Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz dokonywania 

właściwych wyborów. 
5.       Rozwijanie umiejętności emocjonalnych niezbędnych do dobrego współżycia w grupie (rodzinie, grupie rówieśniczej, klasie szkolnej). 
6.       Rozwijanie umiejętności emocjonalnych niezbędnych do radzenia sobie ze stresem. 
7.       Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji, ale drogą uzgadniania stanowisk, negocjowania. 
8.       Stwarzanie dzieciom możliwości inicjowania działań na rzecz własnego zdrowia, szczęścia i zadowolenia z siebie. 
9.       Umiejętność publicznego promowania zdrowia w szkole i poza szkołą. 
10.   Włączanie się samodzielne uczniów do tworzenia i utrzymania w szkole bezpieczeństwa i dobrej atmosfery. 
11.   Dostarczenie wiedzy o zdrowiu i o niebezpieczeństwie używania substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 
12.   Włączenie rodziców, pracowników służby zdrowia, policjantów, strażaków i innych grup społecznych do pomocy w realizacji programu. 



13.   Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, sprzyjającego rozwijaniu sprawności fizycznej i ukazującemu możliwości zabawy bez 
uciekania się do środków chemicznych poprawiających samopoczucie. 

14.   Kształtowanie krytycyzmu wobec oglądanych w TV programów, lansujących modę na łatwy sukces, postawy konsumpcyjne, „twarde” 
zachowania. 

      15. Uczulanie uczniów i rodziców na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu,  innych nowych mediów. Promowanie alternatywnych 
sposobów spędzania wolnego   czasu. 
      16. Działania na rzecz zacieśniania więzi rodzinnych i relacji koleżeńskich 
  
4. Obszary zagrożenia 
Obszary zagrożenia wyłonione w szkole poprzez wymienione poniżej narzędzia ewaluacji: 

 diagnozę problemów wychowawczych przeprowadzoną w szkole w ubiegłych latach. 

 ankiety na temat poziomu bezpieczeństwa w szkole, 

 analizę protokołów Rady Pedagogicznej, 

 wyniki ewaluacji wewnętrznych, 

 analizę środowiska wychowawczego prowadzoną przez pedagoga i wychowawców, 

 sugestie płynące ze strony rodziców i środowiska lokalnego. 
  

W ramach tych obszarów będą prowadzone działania zapobiegawcze lub naprawcze. 

 Zachowania agresywne uczniów na terenie szkoły i poza nią. 

 Pojawianie się zachowań agresywnych wypływających z postawy nietolerancji wobec innych. 

 Postępujące ograniczanie czasu przeznaczanego na bezpośredni kontakt rodziców z dziećmi i rozluźnienie nadzoru wychowawczego 
nad dzieckiem w domach rodzinnych. 

 Ograniczanie w wychowaniu roli TV, komputera i innych nowych mediów elektronicznych, powodujących zagrożenie uzależnieniem 
oraz zagrożenie ucieczką w wirtualną rzeczywistość. Niebezpieczeństwa płynące dla dzieci z sieci internetowej. 

 Rozprzestrzenianie się wśród uczniów zachowań krytykanckich w odniesieniu do przyjętych w szkole norm, przepisów, 
postępowania nauczycieli itp. 

 Naruszanie własności osobistej- kradzieże. 

 Różnice indywidualne w zakresie posiadanych zdolności, wiedzy między poszczególnymi uczniami, powodujące konflikt interesów i 
potrzeb. 

 Wulgaryzacja języka ucznia. 



 Zagrożenie kontaktem z narkotykami, dopalaczami, alkoholem, prób palenia papierosów. 

 Niewłaściwe postawy zdrowotne kształtowane w domach rodzinnych. 
     

5. Kierunki działań profilaktycznych i interwencyjnych. 
Mają na celu eliminację lub złagodzenie w/w problemów. 

 Doskonalenie umiejętności pogłębianie wiedzy nauczycieli-wychowawców w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych. 

 Opracowanie jasnego systemu zachowania ucznia (prawa i obowiązki ucznia, kary i nagrody). 

 Opracowanie zasad postępowania wychowawców i nauczycieli w konkretnych sytuacjach np. agresji, używania wulgaryzmów, 
kradzieży itp. 

 Współpraca z samorządem uczniowskim i włączenie go w realizację zadań profilaktycznych. 

 Systematyczne organizowanie zajęć profilaktycznych przez pedagoga i wychowawców klas.  

 Organizowanie tzw. „Szkolnych Dni Profilaktyki” 

 Wysuwanie przez szkołę propozycji działań prospołecznych i propozycji spędzania czasu wolnego (zimowisko, zajęcia 
pozalekcyjne). 

 Zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym przez włączanie dzieci do pracy wyrównawczej i korekcyjno-
kompensacyjnej przez pedagoga i wychowawców. 

 Współpraca z Zespołem Świetlic Środowiskowych celem zagospodarowania czasu wolnego dzieci zaniedbanych wychowawczo w 
rodzinie. 

 Współpraca z rodzicami- przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń dla dzieci płynących z internetu , TV-reklamy oraz ze strony 
osób obcych. Wskazywanie na skutki rozluźnienia kontroli sprawowanej przez rodziców nad dziećmi. Pomoc rodzicom w 
rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Współpraca w tym względzie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

 Wyposażenie biblioteki w fachową literaturę z zakresu profilaktyki. 

 Współpraca z Sądem Rodzinnym, policją w ramach edukacji prawnej, zajęcia prewencyjne z policją oraz interwencja w sytuacjach 
kryzysowych, zabezpieczenie imprez szkolnych. 

 Współpraca z MOPS w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, pozyskiwanie środków na wyżywienie dzieci. 

 Doskonalenie systemu stypendialnego dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. 

 Współpraca z Wydziałem Edukacji UM- wyprawki, stypendia, darmowe podręczniki 

 Zapewnienie uczniom ciekawych możliwości spędzania czasu wolnego (oferta zajęć pozalekcyjnych, wakacyjnych we współpracy 
z Parafią Katolicką, pozyskiwanie środków na zajęcia pozalekcyjne). 



 Edukacja pedagogiczna dla rodziców- wyjście z propozycją do rodziców, udziału chętnych rodziców w szkoleniach. 

 Kształtowaniu u uczniów systemu wartości we współpracy z rodzicami- zwłaszcza postawy tolerancji i szacunku dla każdego. 

 Systematyczne omawianie, w  ramach rad pedagogicznych, efektów realizacji planu wychowawczego ze szczególnym 
uwzględnieniem profilaktyki-korelacja. 

 Ukazywanie na czym powinna polegać właściwa, asertywna krytyka i kształtowanie umiejętności „naprawy świata odniesieniu do 
siebie, później do otoczenia. 

  
6.Spodziewane efekty podjętych działań profilaktycznych. 
1.       Szkoła w opinii uczniów i rodziców uważana jest za bezpieczną. 
2.       Biblioteka wyposażona jest w publikacje dotyczące z profilaktyki, a nauczyciele z nich korzystają przygotowując zajęcia 

profilaktyczne. 
3.       Uczniowie aktywizowani, biorą chętnie udział w różnorodnych konkursach i zajęciach pozalekcyjnych. 
4.       Szkoła wypracowała sobie zasady współżycia i tolerancji i są one przestrzegane przez uczniów. 
5.       Szkoła posiada spójny system działań interwencyjnych w przypadku agresji lub przemocy. 
6.       Dzieci wiedzą jak należy się zabezpieczać przed kradzieżą, a  właściwie pełnione dyżury nauczycieli i personelu pomocniczego, 

minimalizują ryzyko kradzieży lub innych zachowań ryzykownych. 
7.       Systematycznie zmniejsza się ilość zachowań agresywnych w szkole. 
8.       Wszyscy uczniowie w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc i wsparcie, a rodzice śmiało zgłaszają swoje trudności. 
9.       Uczniowie wyposażeni są w wiedzę na temat zagrożeń, które mogą ich spotkać na drodze, ze strony osób obcych. 
10.   Znają zagrożenia jakie powodują dla organizmu człowieka: alkohol, papierosy, narkotyki. 
11.   Potrafią odmawiać w przypadki nacisku grupy lub starszego kolegi, gdy zachowanie, którego się od nich oczekuje, nie jest dla nich 

dobre. 
12.   Podniesie się poziom kompetencji emocjonalnych dzieci w zakresie komunikacji wzajemnej, zachowań asertywnych, zwłaszcza 

asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki, rozwiązywania konfliktów, kontroli emocji uczniów cechuje tolerancja dla innych. 
Nikt nie jest wyłączany z grupy, szykanowany lub wyśmiewany. 

  
  
 
 
 



7. Szczegółowe przedstawienie programu. 
  

 ZAKRES CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI REALIZUJĄCY 

BEZPIECZNA 
DROGA DO 

SZKOŁY 

Profilaktyka 
dotycząca 
bezpiecznej 
drogi do oraz ze 
szkoły 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami  ruchu drogowego 
- poznanie znaków drogowych 
- zdobycie umiejętności oceny sytuacji na   drodze i 
zaplanowania odpowiedniego  postępowania 
- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem 
- uświadomienie skutków brawury i   nieprzestrzegania 
przepisów 
- zdobycie umiejętności prawidłowego zachowania się w 
ruchu drogowym 
- uświadomienie potrzeby noszenia kasku ochronnego przez 
rowerzystę 

Lekcje wychowawcze, 
zajęcia techniczne  z wych 
komunikacyjnego, udział w 
konkursach BRD, 

egzaminy na kartę 
rowerową, spotkania z 
Policją i Strażą Miejską 

udział w projektach 

  
Wychowawcy 
Pielęgniarka 
naucz techniki 
  



BEZPIECZNE 
WARUNKI 

NAUKI 

  
Profilaktyka w 
zakresie 
bezpieczeństwa 
w czasie pobytu 
w szkole 

  
- poznanie podstawowych zasad   bezpiecznej i higienicznej 
pracy w szkole 
- zapoznanie uczniów z regulaminami  pracowni 
przedmiotowych sali  gimnastycznej itp. 
- przypomnienie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu 
szkolnego podczas  zajęć 
- zdobycie umiejętności organizowania bezpiecznej i 
kulturalnej zabawy na przerwie międzylekcyjnej 
- zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły na wypadek 
zagrożenia 
- uświadomienie konieczności zachowania porządku i 
dyscypliny podczas ewakuacji 
- zapoznanie i zapamiętanie ustalonego  dla szkoły sygnału 
alarmowego 
- poznanie drogi ewakuacji w całym budynku 
- wyuczenie dyscypliny i sprawności opuszczania budynku 
- zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy 
- opracowanie procedury postępowania  związanej z 
zagrożeniem terroryzmem 

  
Próbne alarmy p/poż, 
pogadanki bhp na lekcjach, 
przed wyjściami,  
apele porządkowe, 
kontrolowanie zachowania 
uczniów w czasie przerw 
regulamin bezpiecznego 
spędzania przerw, 
regulaminy klasowe, zasady 
BHP w świetlicy i bibliotece 

  
Pielęgniarka 
Wszyscy n-le 
Wychowawcy 
Inspektor bhp 
  



 UZALEŻNIE
NIA 

Profilaktyka 
uzależnień od 
środków 
psychoaktywny
ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilaktyka 
zdrowia i 
uzależnienia od 
nowych 
mediów 
elektronicznych 

- przekazanie rzetelnych informacji o szkodliwym działaniu 
tytoniu, alkoholu,  substancji psychoaktywnych, niektórych  
leków zmiana obiegowych przekonań o  
  uspokajającym działaniu nikotyny, 
- uświadomienie uczniom, że nie muszą zgadzać się na bycie 
biernym palaczem  
- uświadomienie, że papieros  elektroniczny jest równie 
groźny jak konwencjonalny.  
- zapobieganie ryzykownym zachowaniom poznanie 
mechanizmu uzależnienia jako  choroby trudnej do uleczenia 
- poznanie i  analiza przyczyn sięgania przez ludzi po 
narkotyki 
- wyrabianie przekonania o słuszności stanowczej odmowy w 
przypadku presji   grupy namawiającej do zażycia środka 
 
- praca nad wzrostem świadomości dzieci i   rodziców na 
temat zagrożeń związanych   z wydłużaniem czasu 
spędzanego przez   dziecko przed komputerem i z telefonem 

Lekcje wych. nt. uzależnień i 
asertywności. 
Gazetki informacyjne w 
klasach. 
Gazetki informacyjne w holu 
szkoły. 
Spektakle teatralne oraz 
spotkania z uzależnionymi 
Obserwacja uczniów 
podczas przerw, lekcji, zajęć 
pozalekcyjnych, dyskotek 
szkolnych.  
Happening- Dzień bez 
papierosa Pogadanki, zajęcia 
warsztatowe, konkursy 
Lekcje wych. do życia w 
rodzinie 
 
tydzień profilaktyki 
  

  
Pedagog 
N-l bibliotekarz 
Wychowawcy 
  



PRZEMOC, 
AGRESJA, 

CYBERPRZE
MOC 

  
Profilaktyka 
agresji i 
przemocy. 
Zapobieganie 
szerzeniu się 
zachowań 
nieodpowiedzia
lnych, 
niezgodnych z 
przyjętymi 
normami prawa 
szkolnego i 
normami 
społecznymi 
  
Kształtowanie 
postaw 
asertywnego 
zachowania się. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promowanie 
zdrowego stylu 
życia wśród 

  
- dezawuowanie kłamstwa, oszukiwania  nauczyciela, 
niesłowności,  nieobowiązkowości 
- zapobieganie agresji, mobbingowi,  nietolerancji 
- kształtowanie umiejętności  rozwiązywania konfliktów 
- kształtowanie zachowań asertywnych w przypadku nacisku 
grupy 
- zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie 
poradzić sobie z sytuacjami nacisku przemocy, agresji) 
- nauczenie uczniów jak rozpoznać naciski ze strony kolegów 
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy 
- dostarczenie uczniom wiedzy na temat sposobów radzenia 
sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem 
- integrowanie zespołów klasowych. 
- kształtowanie samooceny u uczniów. 
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą 
agresją 
- zwiększenie poczucia własnej wartości i poszanowanie 
tożsamości własnej i rówieśników 
- opracowanie i stosowanie w szkole  procedury reagowania 
na cyberbulling. 
- podejmowanie działań ograniczających  spożycie przez 
dzieci w szkole napojów o   zwiększonej zawartości cukrów i    
barwników na rzecz konsumpcji wody 
- promowanie zdrowej, bogatej w warzywa   i owoce diety 
- zwiększenie zaangażowania dzieci w   lekcjach w-fu i 
zajęciach pozalekcyjnych  sportowych 
  

  
Nagradzanie i nagłaśnianie 
zachowań uczniów, którzy 
odważyli się przeciwstawić 
złu, np. stanęli w obronie 
słabszego, sprzeciwili się 
grupie, namawiającej do 
niewłaściwego zachowania 
itp 
Zajęcia wychowawcze na 
temat radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych. 
Zajęcia wychowawcze 
integrujące zespoły klasowe 
Wykorzystanie elementów 
motywacji w systemie 
oceniania 
Nagradzanie uczniów za 
rzeczywiste osiągnięcia i 
umiejętności. 
Gromadzenie i 
udostępnianie materiałów 
nt. profilaktyki uzależnień. 
Nie dopuszczać do 
przebywania na terenie 
szkoły osób obcych. 
Lekcje wych. do życia w 
rodzinie, warsztaty dla 
uczniów i rodziców 
dotyczące cyberprzecy. 

  
Wychowawcy 
N-le przedm. 
Dyrektor, 
pracownicy 
szkoły. 



SŁABE 
WYNIKI W 

NAUCE 

  
Osiąganie 
lepszych 
wyników nauce. 

- upowszechnianie aktywizujących metod   nauczania 
- zwiększenie motywacji do nauki oraz   indywidualizacja 
procesu nauczania 
- motywowanie uczniów do stanowienia i   osiągania celu 
- aktywizowanie uczniów 
- prowadzenie kółek zainteresowań,  
  umożliwienie zdobycia nowych umiejętności wg potrzeb 
młodzieży 
- prezentowanie osiągnięć uczniów 
- ograniczenie rozmiarów absencji 
- rozpoznawanie przyczyn trudności i  niepowodzeń w nauce, 
problemów  rozwojowych uczniów. 

Stosowanie metod 
aktywizujących. 
Nagradzanie uczniów za 
rzeczywiste osiągnięcia i 
umiejętności. 
Konkursy przedmiotowe, 
czytelnicze i sportowe: 
wystawa prac, występy 
uczniów, prezentacja 
dyplomów . 
Prezentacja pucharów-
gablota  w holu szkoły. 
Nagrody na koniec roku 
szkolnego. 
Monitorowanie absencji 
uczniów. 
Kontakt z PPP. 
Rejestr uczniów z opinią PPP 
i monitorowanie realizacji 
zaleceń. 

  
Dyrektor 
N-le przedm. 
Wychowawcy 
pedagog. 



BEZROBOCIE
, UBÓSTWO 

  
Postrzeganie 
ubóstwa, 
zwiększenie 
wrażliwości na 
biedę, 
Uwrażliwienie 
na drugiego 
człowieka. 

  
- dostarczenie wiedzy na temat  alternatywnych sposobów 
organizowania  czasu wolnego 
- ukształtowanie umiejętności zaprezentowania własnej 
osoby 
- nauczenie aktywności w pomaganiu ubogim i starszym 
- przybliżenie problemów osób  niepełnosprawnych 

Informacja o kółkach 
zainteresowań (jw.). 
Spotkanie z ciekawymi 
osobami 
Zajęcia warsztatowe, 
pogadanki, akcje 
charytatywne, współpraca z 
WORiT , pogadanki nt. 
Dlaczego ludzie są ubodzy? 
Skromny, biedny, modny, 
czyli... nie oceniam ludzi po 
wyglądzie 

  
SU 
N-l bibliotekarz 
Pedagog, 
wychowawcy 

  
 


