
I. Podstawy prawne działań profilaktycznych podejmowanych 

w szkole 

 
1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. 

2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005. (DZ.U. z 2005r. 

Nr 179,poz.1485). 

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem. (Dz.U. z 2003r. Nr26,poz 226). 

4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 

26 października 1982r (Dz.U z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm). 

5. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dn. 9 listopada 1995r. (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn. 

zm.) 

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

(Dz.U. z 2002r. Nr 11, poz.109 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982r.,, O postępowaniu w sprawach 

nieletnich” (Dz. U. 1982 Nr 35 poz.228). 

8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. O Policji ( Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179) 

9. Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i 

Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży z dnia 13 stycznia 2004r. 

10. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r., W sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz.114) 

11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 

111 poz. 535) 

12. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 

lata 2006 – 2010 z dnia 4 stycznia 2007r. 

13. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 (Dz. U. 
5 

2006r. Nr 143 poz. 1033) 

14. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV z dnia 

13 września 2005r.(Dz. U. z dnia 30 września 2005r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Cele szkolnego programu profilaktycznego 
1. Podjęcie prób minimalizowania zagrożeń lub zaburzeń zachowania poprzez pomoc i 

wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w rozwiązywaniu problemów różnego typu 

2. Wzmacnianie postaw określonych jako społecznie pożądane 

3. Pokazanie możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia - czyli bez zażywania 

narkotyków (lub innych środków uzależniających- dopalacze ), picia alkoholu i 

palenia papierosów 

4. Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji 

5. Promowanie trybu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i fizyczne 

6. Wykształcenie u młodzieży postaw asertywności 

7. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

8. Wspieranie uczniów mających problemy z przyswojeniem wiedzy zgodnej z 

wymaganiami podstawy programowej 

9. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów 

10. Wspieranie uczniów znajdujących się w sytuacji rozłąki migracyjnej. 

 

III. Metody i formy działań 
Metody: ankiety, obserwacja, metody aktywizujące, metody podające (pogadanka, 

rozmowy kierowane, dyskusje), monitoring 

Formy: rozmowy indywidualne, warsztaty, zebrania klasowe, imprezy ogólnoszkolne 

i środowiskowe, przedstawienia, ulotki, programy wychowawcze klas, prelekcje, 

pogadanki dla uczniów i rodziców, pomoc innych instytucji specjalistycznych 

i edukacyjnych, zasoby biblioteki (scenariusze zajęć, ulotki informacyjne, książki, 

filmy podejmujące problematykę działań profilaktycznych), spektakl profilaktyczny, 

konkursy wiedzowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 
 
 
 
CEL                                  ZADANIA                 SPOSOBY                        TERMIN 

                                                                          REALIZACJI 

1. Uczeń zna wpływ 
substancji 
uzależniających 
na organizm. 

I. Dostarczyć uczniom i 
ich rodzicom wiedzę o 
specyfice substancji 
uzależniających: 
narkotyków, dopalaczy, 
alkoholu, 
papierosów, ich 
działaniu na organizm i 
psychikę młodych ludzi 

1.Zgromadzenie 
materiałów 
dydaktycznych na 
temat 
profilaktyki uzależnień 
(książki, broszury, 
ulotki, 
poradniki, kasety i 
płyty). 

 
 

 

2. Uczeń zna 
konsekwencje 
społeczne, 
zdrowotne i 
psychologiczne 
sięgania po środki 
psychoaktywne, 
m.in. tzw. 
„dopalacze”. 

II. Informować o 
zagrożeniach 
towarzyszących 
środkom 
psychoaktywnym, 
konsekwencjach 
zażywania, chorobach 
będących 
następstwem 
nadużywania środków 
uzależniających, jak 
również o 
mechanizmach i 
fazach powstawania 
uzależnienia. 

2.Przygotowanie i 
przeprowadzenie lekcji 
wychowawczych na 
tematy 
związane z 
zagrożeniami, 
lekcje profilaktyczne 
prowadzone przez 
pedagoga 
szkolnego i 
wychowawców klas   
 

 

3. Uczeń rozumie 
pojęcie 
uzależnienie, zna 
mechanizmy 
uzależnień, zdaje 
sobie sprawę, iż 
uzależnienie 
powoduje szkody 
zdrowotne, 
emocjonalne, 
edukacyjne 

jw.  Uczeń rozumie 
pojęcie 
uzależnienie, zna 
mechanizmy 
uzależnień, zdaje 
sobie sprawę, iż 
uzależnienie 
powoduje szkody 
zdrowotne, 
emocjonalne, 
edukacyjne 

 

4. Uczeń wie, do 

kogo może się 
zwrócić o pomoc 
w sytuacji 
zagrożenia. 

 Organizowanie dla 
uczniów 
prelekcji, pogadanek 
np. z 
przedstawicielami PP 
w Twardogórze,  
dotyczących 
profilaktyki w/w 
zagadnień. 
 
Przygotowanie i 
wykorzystanie podczas 

 



lekcji 
wychowawczych. 
poradników 
dotyczących danych 
zagrożeń 
 
Przeprowadzenie 
pedagogizacji 
rodziców, 
uwrażliwiając ich na 
postawy ich 
dzieci oraz sytuacje 
wymagające 
interwencji,  
 
Udzielanie rodzicom 
pomocy w dotarciu do 
odpowiednich instytucji 
i osób zajmujących się 
terapią młodzieży 
uzależnionej 

 

5. 5. Uczeń potrafi 

rozróżnić zagrożenia 
wynikające z 
uzależnień od : 
a. komputerów 
b. gier 
komputerowych 
c. Internetu 

 Uczyć dystansu do 
nowych trendów 
pojawiających się w 
życiu 
codziennym. 

5.Wykorzystywanie 
filmów 
edukacyjno – 
profilaktycznych; 
pogadanki 
w trakcie lekcji 
wychowawczych na 
w/w temat. 

 

NAUKA ASERTYWNOŚCI 
 

CEL                                   ZADANIA                         SPOSOBY  REALIZACJI          TERMIN 
1.Uczeń potrafi 
określić istotę 
zachowań 
asertywnych. 
Uczeń umie 
zachowywać się 
asertywnie w 
określonych 
sytuacjach. 

Upowszechniać wśród 
uczniów znajomości 
zachowań asertywnych 

1. Przeprowadzenie 
cyklu lekcji 
wychowawczych na 
temat zachowań 
asertywnych, 
radzenia sobie z presją 
ze strony grupy 

 

 

2.Uczeń potrafi 
wyrażać swe uczucia, 
konsekwentnie dążyć 
do wyznaczonych 
sobie celów. 
Uczeń potrafi określić 
istotę stresu i objawy 
sytuacji stresowej 

Rozwijać umiejętności 
mogące zmniejszyć 
ryzyko 
uzależnień, tj. poczucie 
własnej wartości, 
wewnętrznej kontroli, 
wyrażania uczuć, 
podejmowania decyzji, 
radzenia sobie ze 
stresem. 

2.Przeprowadzanie 
lekcji 
wychowawczych na 
powyższe 
tematy w formie 
pogadanek, 
wykładów, dyskusji. 

 

 

3. Uczeń zna różne 
sposoby spędzania 
czasu poza szkołą. 

Ukazywać 
alternatywne sposoby 
spędzania czasu 
wolnego przez 
młodzież. 

3a.Organizowanie 
zajęć pozalekcyjnych w 
zależności od 
potrzeb uczniów. 
3b.Organizacja 
wycieczek 
turystyczno- 

 



krajoznawczych, 
dydaktyczno- 
przedmiotowych , 
wyjść 
do teatru, na seanse 
filmowe itp. 

PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM AGRESYWNYM, PRZEMOCY ORAZ 

INNE DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 
 

CEL                                      ZADANIA               SPOSOBY REALIZACJI        TERMIN 

 
1.Uczeń potrafi 
określić, czym 
jest agresja, 
jakie są jej 
źródła i 
rodzaje 

Zwiększyć świadomość 
problemu: 
mechanizmy i 
konsekwencje 
zachowań 
agresywnych 

1. Dostarczanie 
uczniom 
wiedzy na n/t pojęcia 
agresji, jej rodzajów, 
przyczyn i skutków w 
ramach GDDW 

 

2.Uczeń zna 
przyczyny i 
skutki 
zachowań 
agresywnych 

Uświadamiać uczniom, 
że 
przejawem agresji i 
stresu są 
również wulgaryzmy 

jw  

3.U. wie, co to 
są eufemizmy, 
umie je 
stosować w 
różnych 
sytuacjach 

jw 3.Przeprowadzenie 
lekcji 
wychowawczych na 
temat: 
„Jak egzystować w 
środowisku szkolnym 
bez 
wulgaryzmów?” (rola 
eufemizmów w 
wyrażaniu 
uczuć negatywnych). 

 

4.Uczeń zna 
zasady „savoirvivre” 
i potrafi 
zastosować w 
życiu określone 
normy 
postępowania 

Uczyć zasad savoir-
vivre. Zwrócić 
uwagę, na fakt, iż 
dobre maniery w 
istotny sposób 
wpływają na wzajemne 
kontakty międzyludzkie 

4a.Przeprowadzenie 
lekcji 
wychowawczej pt. „Jak 
cię 
widzą, tak cię piszą”. 
4b.Stosowanie na co 
dzień 
zasad dobrego 
wychowania, ustalenie 
kontraktu za 
niewłaściwe 
zachowanie między 
uczniem a pedagogiem 
szkolnym. 

 

5. Nauczyciel 
doskonali 
umiejętności 
rozpoznania 
zachowań 
agresywnych, 
umie reagować 
na te 
zachowania. 

Ograniczyć zjawisko 
przemocy i 
agresji w szkole. 

5a. Zachęcanie 
nauczycieli 
do poszerzania wiedzy 
niezbędnej przy 
poruszaniu powyższej 
problematyki podczas 
szkoleń, warsztatów i 
innych form 
doskonalenia 
dostępnych w naszym 
regionie. 

 

 



6.Uczeń wie, że 
z agresją można 
sobie poradzić, 
jej 
przeciwdziałać i 
rozładowywać 
we właściwy 
sposób. 

Dostarczać uczniom 
niezbędnych 
informacji n/t radzenia 
sobie z 
zagrożeniami i 
przygotować do 
odpowiedniego 
zachowania się w 
sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia 
 
Tworzyć właściwy 
klimat wokół 
współpracy w 
redukowaniu przemocy 
w szkole 
 
Ułatwiać aklimatyzację 
klas pierwszych. 
 
Kształtować w 
uczniach 
umiejętności 
sprzyjające 
tolerancji wobec innych 
i ćwiczyć zachowania 
tolerancyjne w 
sytuacjach 
konfliktowych. 
 
 Rozwijać i 
podtrzymywać 
prawidłowe i 
satysfakcjonujące 
kontakty osobowe w 
szkole. 

6a. Rozprowadzenie 
ankiet 
wśród młodzieży 
dotyczącej 
bezpieczeństwa 
w szkole. 
6b.Przeprowadzenie 
zajęć 
wychowawczych n/t 
kształtowania 
właściwych 
postaw w sytuacji 
zagrożeń oraz 
ćwiczenie 
umiejętności radzenia 
sobie w sytuacji stresu 
i frustracji. 

raz w roku szkolnym  

7. Rodzic 
współpracuje ze 
szkołą w 
przeciwdziałaniu 
agresji. 

Nawiązać współpracę 
z 
instytucjami, które 
mogą pomóc w 
rozwiązywaniu 
problemów 
dotyczących 
bezpieczeństwa 

7. Pomoc 
nauczycielom 
przy nawiązywaniu 
współpracy z 
odpowiednimi służbami 
czy instytucjami 
działającymi na rzecz 
przemocy. 
rozwiązywania 
problemów 
młodzieży. 

 

 

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

 
CEL                                      ZADANIA               SPOSOBY REALIZACJI      TERMIN 

 
1.Uczeń zna 
podstawowe 
rozporządzenia 
normujące pracę 
szkoły oraz 
regulamin 
klasyfikacji i 
oceniania. 

I. Zapoznać uczniów 
ze 
Statutem Szkoły, 
Programem 
Wychowawczym 
Szkoły, 
Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania 

1. Podejmowanie 
tematyki na 
godzinie do dyspozycji 
wychowawcy. 

IX 



oraz 
Punktowym Systemem 
Oceniania Zachowania 
Ucznia. 

3.Uczeń chętnie 
pogłębia wiedzę, 
rozwija 
zainteresowania, 
podejmuje 
pozalekcyjne 
formy 
aktywności podejmuje 
pozalekcyjne 
formy 
aktywności 

Wspomagać ucznia w 
budowaniu poczucia 
własnej wartości i 
dążenia 
do wyznaczonych 
sobie celów 

3.Zachęcanie ucznia 
do udziału w 
zawodach, 
konkursach, 
olimpiadach (szkolnych 
i 
pozaszkolnych). 

 

 

4.Uczeń potrafi 
właściwie 
wykorzystać swą 
aktywność, ma 
poczucie więzi ze 
szkołą. 

Ukazywać różne 
sposoby spędzania 
czasu 
wolnego przez 
młodzież. 
Zaangażować ucznia w 
sprawy szkoły. 

4.Zachęcanie do 
uczestnictwa w 
zajęciach 
pozalekcyjnych, 
kółkach 
zainteresowań, w 
przedsięwzięciach 
szkolnych 
(akcjach, imprezach 

 

5.Uczeń 
świadomie 
realizuje swą 
potrzebę 
identyfikacji z 
grupą, nie czerpie 
negatywnych 
wzorców 

Kształtować 
właściwy stosunek do 
działalności różnych 
subkultur 
młodzieżowych 

5a.Podejmowanie 
tematyki 
subkultur na lekcjach 
wychowawczych, 
wiedzy o 
kulturze i wiedzy o 
społeczeństwie 
5b.Ukazywanie 
negatywnych 
przejawów działalności 
niektórych 
subkultur – np. 
szalikowców. 
5c.Podkreślanie roli 
zespołu 
klasowego, który może 
realizować 
potrzebę 
przynależności 
młodego 
człowieka do grupy. 
5d.Propagowanie 
działalności 
subkultur rozwijających 
aktywność 
twórczą uczniów. 

 

6. Uczeń 
pogłębia więzi 
rodzinne, 
kultywuje 
tradycje, traktuje 
rodzinę jako 
ważny punkt 
odniesienia. 

Ukazywać znaczenie 
rodziny w życiu 
każdego 
człowieka 

6.Podejmowanie 
zagadnienia na 
lekcjach 
wychowawczych, 
języka 
polskiego i religii. 

 

7. Uczeń 
dokonuje 

Przygotować młodzież 
do odpowiedzialnego 

7. Realizacja 
zagadnień na lekcji 

 



świadomych 
wyborów 
życiowych, zna 
zasady 
społecznego 
funkcjonowania 

pełnienia ról 
społecznych. 

wychowawczej, wiedzy 
o 
społeczeństwie, religii. 

8. Uczeń z 
rodziny 
migracyjnej nie 
czuje się 
„pozostawiony 
sam sobie”. 

Przeprowadzić 
diagnozę rodzinną i 
szkolną sytuacji 
dziecka 
w rodzinie migracyjnej 
poprzez analizę jego 
zachowania 
 

8. Rozmowy 
indywidualne z 
uczniami. 
 

 

9.Uczeń zna 
swoje mocne i 
słabe strony, 
możliwości i 
potrzeby rynku 
pracy i potrafi z 
tych informacji 
uczynić użytek 
przy wyborze 
dalszego 
kierunku kształcenia  

Budzić refleksje na 
temat własnej 
przyszłości 
i udzielać pomocy w 
wyborze dalszego 
kierunku kształcenia 

9. Podejmowanie 
tematyki na 
lekcji wychowawczej. 
 
 Pogadanki na temat 
wyboru drogi 
kształcenia i 
sposobów poruszania 
się 
 
Zapoznanie 
maturzystów z 
„Informatorem o 
szkołach 
wyższych i 
policealnych” 

 

 

 

 

Do realizacji niniejszego programu niezbędna jest ścisła współpraca 

wychowawców z innymi nauczycielami, z rodziną ucznia i odpowiednimi 

specjalistami. Nauczyciel wychowawca realizuje wybrane treści na godzinie do 

dyspozycji wychowawcy zgodnie z potrzebą. 

Wszyscy realizujący Szkolny Program Profilaktyczny powinni zmierzać do 

współdziałania i osiągnięcia jak najlepszych wyników. 

 

Przewidywane efekty 

 
1. Poprawa frekwencji uczniów 

2. Mniejszy wskaźnik agresji i przemocy wśród uczniów 

3. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami 

4. Zwiększenie współpracy z rodzicami 

5. Ograniczenie zjawiska palenia papierosów, używania alkoholu 

i eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi (w tym tzw. 

„dopalaczami”) 

6. Wyrobienie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi i 

konfliktowymi w szkole i w domu 



7. Wyrobienie postaw społecznie pożądanych 

8. Dostrzeżenie przez młodzież walorów zdrowego stylu życia 

11. Pogłębienie współpracy z organami odpowiedzialnymi za profilaktykę 

uzależnień 

12. Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych i podejmowania odpowiedzialnych decyzji z punktu widzenia 

wyboru przyszłej drogi życiowej, prawa oraz zdrowia fizycznego i 

psychicznego 

13. Uczeń potrafi racjonalnie ocenić swoje możliwości i szanse na dalsze 

kształcenie 

14. Umie radzić sobie w sytuacji przemocy 

15. Nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych środkach odurzających 

16. Zdobycie wiedzy na temat skutków prawnych i społecznych używania środków 

odurzających 

17. Rodzice wyposażeni są w wiedzę z zakresu profilaktyki 

uzależnień 

18. Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia pedagoga szkolnego oraz 

profesjonalnych instytucji 

19. Mienie szkoły nie jest dewastowane 

20. Szkoła jest uważana za bezpieczną, w opinii uczniów i rodziców. 

 

Ewaluacja 

 
1. Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane przez pedagoga szkolnego, we 

współpracy z wychowawcami klas 

2. Rozmowy wychowawców i pedagoga szkolnego z nauczycielami i rodzicami 

3. Semestralne analizy wyników nauczania i frekwencji 

4. Sprawozdania z pracy wychowawców klas 

5. Obserwacja zachowań uczniów 

6. Analiza dokumentacji szkolnej oraz dokumentów dostarczanych do szkoły 

przez uczniów 

7. Realizacja założonych w programie celów 

8. Adekwatność założeń programu do potrzeb i oczekiwań 

 

 

 


