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I. WSTĘP 
      Działania profilaktyczne w środowisku szkolnym pozostają w silnym związku z działaniami wychowawczymi, jakie prowadzi szkoła, a 

jednocześnie posiadają one wyraźną swoją specyfikę.  

     Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowe życie.  

    Szkolny Program Profilaktyki dotyczy działań skierowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Celem tych działań jest 

kształtowanie zdrowego stylu życia, postawy życia bez nałogów, pedagogizacja rodziców oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych.  

   Kształtowanie zdrowego stylu życia obejmuje promowanie postawy abstynencji i zapoznanie ze sposobami spędzania czasu 

wolnego.  

   Kształtowanie postawy życia bez nałogów dotyczy rozwijania zainteresowań uczniów, zapoznawania z przyczynami, mechanizmami 

powstawania i skutkami uzależnień.  

   Rozwijanie umiejętności interpersonalnych ma na celu uczenie zachowań asertywnych, nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, 

radzenia sobie ze stresem.  

   Szkolny Program Profilaktyki to projekt systematycznych rozwiązań profilaktycznych w środowisku szkolnym, uzupełniających działania 

wychowawcze, ukierunkowane na: 

 wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia, 

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 
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 W profilaktyce wyróżniamy trzy poziomy działań, w zależności od potrzeb odbiorców i nasilenia problemu: 

 1) działania skierowane do ludzi zdrowych. Ich celem jest wspomaganie prawidłowych procesów rozwoju fizycznego, psychicznego, 

społecznego i duchowego. Zadaniem tego rodzaju działań jest tworzenie nawyków prozdrowotnych, motywowanie do zachowań 

wspierających zdrowie i tworzenie warunków do zdrowej aktywności. Umożliwiają one utrzymanie i rozwój szeroko rozumianego zdrowia. 

Programy profilaktyczne konstruowane na tym poziomie opierają się na powszechnie akceptowanych prawidłowościach rozwojowych 

(fizycznych, psychicznych, społecznych i duchowych).  

2) działania skierowane do ludzi, u których pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń (różne w formie i nasileniu). Celem jest tworzenie 

warunków, w których przy wykorzystaniu aktywności własnej osób będących adresatami działań oraz współdziałaniu środowiska możliwe 

jest zahamowanie rozwoju zaburzeń oraz powrót do optymalnego poziomu funkcjonowania. Programy działań profilaktycznych 

skoncentrowane są na ograniczaniu rozwoju i eliminowaniu już powstałych zaburzeń. Podstawą tych działań jest rzetelna diagnoza osób i 

populacji wysokiego ryzyka. 

 3) działania skierowane do osób, u których występuje już zdiagnozowana choroba somatyczna lub patologia społeczna. Celem jest 

zapewnienie po lub w trakcie procesu terapii, wsparcia w powrocie do satysfakcjonującego i społecznie użytecznego trybu życia. 

Programy działań profilaktycznych wspierają ich odbiorcę w poszukiwaniu swojego miejsca w społeczeństwie i odbudowanie relacji z 

członkami społeczności lokalnej.  

   Cele stojące przed programami profilaktycznymi można realizować poprzez wykorzystanie powyższych poziomów, ale także różnorakich 

strategii oddziaływań profilaktycznych: 

 Działania informacyjne – strategia ta wynika z przekonania o wadze rzetelnych informacji dla podejmowania konstruktywnych 

decyzji przez człowieka. Otrzymanie adekwatnych informacji dotyczących stanu zagrożenia, poziomu ryzyka, ale też sposobów 

poradzenia sobie z nimi pozwala podejmować odpowiednie zachowania zapobiegawcze. Warunkiem przekazu informacji jest 

zachowanie prawidłowości porozumiewania się. Odbiorca musi znać cel działań profilaktycznych i mieć prawo do własnego wyboru, 

biorąc przy tym odpowiedzialność za nie. Strategia ta nabiera szczególnego znaczenia przy okazji poruszania problemu zachowań 

normatywnych. Kiedy to wielu uczniów podejmuje zachowania ryzykowne będąc błędnie przekonanym o ich powszechności. W 

dużej mierze jest to wynik braku rzetelnej diagnozy, która jest udostępniana do wiadomości młodym ludziom. Dzieje się tak też      
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z tego powodu, iż wielu dorosłych specjalistów obawia się uzewnętrzniać wyników diagnozy szkolnej. W ten oto sposób 

nieświadomie przyczyniają się oni do rozwoju zachowań problemowych. 

 Działania edukacyjne – stanowią strategie działań ukierunkowane na uczenie umiejętności konstruktywnego zaspakajania potrzeb. 

Każdy człowiek pragnie miłości, bezpieczeństwa, przynależności do grupy, szacunku  i tożsamości. Potrzeby determinują 

aktywność w określonym kierunku. Odgrywając podstawową rolę w motywowaniu ludzi. Uczymy się je zaspakajać w procesie 

wychowania (najczęściej poprzez modelowanie). Wtedy, kiedy jednak ono zawiedzie, młoda osoba szuka samodzielnie sposobów na 

zaspokojenie swoich potrzeb. Zachowania te przybierają niejednokrotnie postać destrukcyjną, łącznie z łamaniem norm 

społecznych, działań niekorzystnych dla zdrowia, czy dla własnego rozwoju. Stąd celem strategii edukacyjnej jest uczenie 

podstawowych umiejętności życiowych pozwalających w sposób konstruktywny zaspakajać potrzeby. Należą do nich umiejętności 

porozumiewania się, rozwiązywania problemów, podejmowanie decyzji, radzenia sobie ze stresem oraz inne. 

 Działania o charakterze alternatywnym – ta strategia działań profilaktycznych sprowadza się do poszukiwania alternatyw dla 

zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Zamiast podejmować zachowania destrukcyjne mają możliwość nabyć pozytywnych 

doświadczeń wzmacniających ich poczucie wartości, zaradność i optymizm życiowy. Uczą się przy tym umiejętności 

konstruktywnego osiągania celów i budowania satysfakcjonującego życia bez zachowań dysfunkcjonalnych. Propozycję takich 

zajęć mogą dotyczyć sposobów spędzenia czasu wolnego, włączaniu młodych ludzi do działań społecznych, w tym także 

profilaktycznych. Rezultatem tej strategii jest pozytywna presja rówieśnicza i konstruktywna aktywność młodych ludzi. Warto 

nadmienić, iż działania takie powinny być zaplanowane i zmierzać do konkretnego celu. 

 Działania interwencyjne – stanowią propozycję działań pomocowych dla osób doświadczających różnego rodzaju dysfunkcji. Należą 

do nich osoby zmierzające się z kryzysami życiowymi i podejmujące zachowania zagrażające zdrowiu (np. używający substancji 

psychoaktywnych). Podstawową formą wsparcia jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania. 

Odbywać się to może poprzez interwencję indywidualną lub pomoc przygotowanych do takich działań rówieśników. Istotą obu 

podejść jest wykorzystanie sprawnej komunikacji, zaufania, empatii i własnych doświadczeń do udzielenia pomocy. Do 

podstawowych technik pracy zaliczyć należy poradnictwo indywidualne i rodzinne oraz telefony zaufania. Zaangażowanym w nie 

może być kompetentny wychowawca, pedagog, oraz młodzież uczestnicząca w programach rówieśniczych. 
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  Działania o charakterze zmian środowiskowych – wychodzą one w kierunku identyfikowania i ograniczania czynników wysokiego 

ryzyka tkwiących w środowisku. Podejście to wyrasta z przekonania, iż mało skutecznym jest zwalczanie objawów bez usunięcia 

przyczyn. Stąd należy posiadać wiedzę o miejscach szczególnie niebezpiecznych w danym środowisku, aby podjąć działania 

naprawcze. Drugim elementem strategii zmian środowiskowych jest wprowadzanie czynników ochraniających. Polegające miedzy 

innymi na dyscyplinowaniu mieszkańców łamiących prawo, na przykład sprzedających alkohol i tytoń dzieciom i młodzieży. Ideą 

tych działań jest usprawnienie funkcjonowania środowiska w taki sposób, aby skuteczniej chroniło ono przed zachowaniami 

problemowymi dzieci i młodzież. 

 Działania o charakterze zmiany przepisów - są ważnym elementem uzupełniającym programy profilaktyczne. Żadne działanie o 

szerokim zasięgu środowiskowym nie może być zawieszone w pustce norm i zasad prawnych. Jakość wielu interwencji 

profilaktycznych zależy od ich osadzenia w ramach prawnych społeczności lokalnej, jak i danego kraju. Stąd też programy zmiany 

przepisów społecznych mają na celu takie uregulowanie prawa, aby chroniło ono obywateli przed czynnikami zagrażającymi ich 

prawidłowemu rozwojowi, zdrowiu i życiu. Szczególnie ważne są tu przepisy ograniczające dostępność i dystrybucję środków 

odurzających oraz ograniczające ich reklamowanie. Innym ważnym celem tej strategii działań jest tworzenie prawa 

pozwalającego redukować skutki uczestnictwa w zachowaniach dysfunkcjonalnych i dewiacyjnych. 

Podstawy prawne 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. września 1991 r. z późn. zm. art.54.1 ustęp 2 punkt 1 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2. kwietnia 1997 r. - art. 72 

 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20. listopada 1989 r. - art. 3, 19  

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

 Ustawa z dnia 25. lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 Ustawa z dnia 9. listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27. sierpnia 2012 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458 z późn. zmianami) w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31. stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96 z późn. zmianami)                       w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30. kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18. sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia                         w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii( Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1249)  

 Programy narodowe i krajowe: 

 Narodowy Program Zdrowia (2016 - 2020) 

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2016 - 2020) 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (2011 - 2016) 

 Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży 

 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV. 

III. Założenia ogólne programu  

1. Szkolny program profilaktyki jest dokumentem, który uzupełnia szkolny program wychowawczy w realizacji podstawowego zadania 

szkoły, jakim jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, ku pełnej dojrzałości psychofizycznej. 

2. Formułując zadania i kierunek oddziaływań zapobiegawczych, postawiliśmy sobie za cel kształtowanie konkretnych umiejętności 

niezbędnych do pełnego rozwoju osobowego naszych uczniów: 

 umiejętności interpersonalnych - określających zdolność i jakość kontaktu z otoczeniem; 

 umiejętności interpersonalnych - obejmujących poznanie i wykorzystanie własnych emocji, potrzeb, zdolności      i 

umiejętności do samokontroli; 

 umiejętności uczenia się - przyswajania, zapamiętywania, analizowania i odtwarzania treści edukacyjnych zgodnie z 

naturalnymi predyspozycjami i dominujących typem inteligencji. 

3. W planowaniu i doborze oddziaływań profilaktycznych uwzględniliśmy prawidłowości okresu dojrzewania, w jakim znajduje się 

młodzież gimnazjalna. Uczniowie przeżywają trudny okres adolescencji, bezradności i buntu. Kształtuje się ich osobowość, 

poczucie własnej tożsamości i autonomii. To stawia z kolei przed nami trudne zadanie. Pragniemy, bowiem pomóc młodzieży w 
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spokojnym budowaniu przyszłości tak, aby społecznie akceptowane wzorce były dla niej atrakcyjniejsze od tych patologicznych, 

destruktywnych, wyzwalających zachowania ryzykowne. 

4. W naszym programie umieszczamy działania mające na celu wspieranie uczniów w zbudowaniu stabilnego poczucia własnej wartości. 

Dostarczamy konstruktywne i zdrowe sposoby osiągania życiowych celów oraz radzenia sobie   z trudnymi emocjami. Zaspokajamy 

typowe dla wieku potrzeby. Zapewniamy także bezpieczne ramy do szukania własnych wzorców i kształtowania zachowań opartych 

o dopiero formującą się hierarchię wartości. 

5. Nasze oddziaływania będą dotyczyły: 

 zagrożeń wewnętrznych (deficyty intelektualne, emocjonalne, duchowe i społeczne), 

 zagrożeń zewnętrznych (palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych, zażywanie narkotyków, zachowania 

agresywne, wagarowanie, grupy dysfunkcyjne), którym uczeń niejednokrotnie ulega, aby poradzić sobie z deficytami 

wewnętrznymi. 

6. W programie przewidziano zastosowanie czterech strategii: 

 informacyjnej - dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych; 

 edukacyjnej - rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych; 

 działań alternatywnych - stworzenie możliwości angażowania się w działalność pozytywną (np. zajęcia pozalekcyjne, 

rozwijanie zainteresowań); 

 wczesnej interwencji - pomoc osobom mającym trudności w rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie w sytuacjach 

kryzysowych. 

Cele główne programu 

 Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole - zapewnienie bezpieczeństwa członkom społeczności szkolnej. 

 Ochrona i promocja zdrowia oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej. 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

 Przeciwdziałanie agresji i przemocy - aktywizacja społeczności szkolnej i jej środowiska w zakresie reagowania na przejawy 

przemocy i przeciwstawiania się jej. 

  Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem 
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Cele szczegółowe 

1. Promocja zdrowia - budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie: 

 motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą;  

 promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, wolność od nałogów); 

 wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; 

 kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w procesie dojrzewania; 

 wdrażanie do zasad bhp na co dzień- w szkole i poza nią. 

2. Integracja grupy – budowanie dobrych relacji z rówieśnikami: 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania i właściwego wyrażania emocji, w tym empatii; 

 uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka; 

 rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów;  

 uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie; 

 rozwijanie solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych; 

 aktywne spędzanie czasu wolnego. 

3. Zapobieganie agresji:  

 nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych;  

 budzenie poczucia własnej wartości; 

 eliminowanie zachowań agresywnych – m.in. przez kierowanie agresji negatywnych liderów na inne obszary aktywności; 

 doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się metodą negocjacji; 

 ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów; 

 kształtowanie postawy zrozumienia i otwartości; 

 kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zachowania i postawy; 

 uczenie się bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, w tym rozpoznawania i przeciwdziałania cyberprzemocy. 

4. Profilaktyka uzależnień – przygotowanie młodzieży do życia w świecie dorosłych przez ukazanie różnych aspektów życia 

społecznego wraz z jego zagrożeniami: 
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 budzenie świadomości o przyczynach sięgania po środki uzależniające i negatywnych skutkach uzależnień; 

 podnoszenie świadomości uczniów w sprawach nowopowstałych środków uzależniających, niebezpieczeństwach ich zażywania oraz 

skutkach uzależnień tymi środkami; 

 uczenie dobrych wyborów i odpowiedzialności za własne decyzje;  

 pielęgnowanie klimatu zaufania do dorosłych;  

 wskazywanie wzorców i autorytetów; 

 wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami – także przez szukanie pomocy u osób zaufanych                  i 

specjalistów;  

 wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, wskazywanie alternatywy dla nudy;  

 uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy;  

 podkreślanie mocnych stron dziecka i jego indywidualności – kształtowanie odporności na manipulację. 

5. Indywidualizacja pracy z uczniem: 

 Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne;  

 Podniesienie poziomu odpowiedzialności za swoją naukę i zachowanie;  

 Wykształcanie i rozwój postawy obowiązkowości i punktualności; 

 Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych, nauczycieli, wychowawców, wpajanie podstaw kultury osobistej               i 

zachowania w grupie. 

Realizatorzy szkolnego programu profilaktyki 

1. Wychowawcy klas: 

 dokonuje diagnozy klasy w celu zaplanowania oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych; 

 prowadzi lekcje wychowawcze zgodnie z opracowaną na początku roku szkolnego tematyką uwzględniającą zagadnienia zawarte w 

szkolnym programie profilaktyki; 

 każdorazowo reaguje na dostrzeżone pozytywne i negatywne zachowania uczniów; 

 indywidualnie rozmawia z wychowankami sprawującymi trudności wychowawcze diagnozując przyczyny niewłaściwych zachowań w 

celu zaplanowania odpowiednich oddziaływań; 
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 kieruje ucznia na zajęcia indywidualne lub grupowe umożliwiające rozwiązanie jego problemów; 

 zaprasza do klasy pedagoga do prowadzenia zajęć wychowawczych; 

 analizuje wyniki nauczania i frekwencję uczniów na zajęciach szkolnych; 

 kontaktuje się z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów poprzez wywiadówki, indywidualne, korespondencję                             w 

formie listów, e-mail, e-dziennika, kontakt telefoniczny; 

 bierze udział w pracach zespołów wychowawczych, analizując zachowania uczniów podejmujących zachowania ryzykowne; 

 ustala ocenę zachowana po konsultacji z uczniami i innymi nauczycielami uwzględniając  system oceniania zachowania. 

2. Nauczyciele: 

 wspomagają wychowawców w systematycznych oddziaływaniach wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych                      w 

ramach zajęć obowiązkowych i dodatkowych; 

 wprowadzają do tematyki swoich przedmiotów elementy programu profilaktyki; 

 współpracują z wychowawcami, pedagogiem  pracującymi w szkole w celu wspólnego diagnozowania i naprawiania niepożądanych 

zachowań uczniów; 

 stwarzają uczniom atmosferę i warunki pracy sprzyjające pokonywaniu trudności i niezbędne do prawidłowego rozwoju. 

3. Pedagog szkolny: 

 współpracuje z wychowawcami, nauczycielami w podejmowaniu działań o charakterze profilaktycznym; 

 analizuje dokumentację uczniów podejmujących naukę w gimnazjum i kieruje uczniów z problemami do poradni; 

 prowadzi indywidualne rozmowy z wychowawcami, uczniami, rodzicami; 

 współpracuje z rodzicami włączając ich w rozwiązywanie problemów wychowawczych; 

 otacza opieką uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnych wychowawczo; 

 współpracuje z instytucjami i organizacjami podejmującymi działania na rzecz dzieci i rodzin; 

 informuje Radę Pedagogiczną o podejmowanych działaniach wychowawczych i profilaktycznych. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania do życia w rodzinie: 

 uczy umiejętności poznawania siebie, samoakceptacji; 

 buduje więzi osobowe - koleżeństwo, przyjaźń, miłość; 
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 przygotowuje uczniów do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich poprzez odkrywanie i akceptowanie swojej płciowości; 

 prowadzi profilaktykę HIV/AIDS. 

5. Wychowawca świetlicy: 

 organizuje czas wolny uczniom poprzez zajęcia pozalekcyjne; 

 współpracuje z pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami w podejmowaniu działań o charakterze profilaktycznym 

 wspiera rodziców uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi. 

6. Samorząd Uczniowski: 

 pomaga w organizowaniu działań profilaktycznych szkoły; 

 jest współtwórcą procedur, regulaminów obejmujących tematykę wychowawczą i profilaktyczną realizowaną                           w 

szkole; 

 wskazuje zagrożenia i niebezpieczeństwa pojawiające się w szkole oraz możliwości ich usunięcia; 

 współorganizuje zajęcia pozalekcyjne, imprezy szkolne. 

7. Instytucje wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Łęknicy 

 Posterunek Policji w Łęknicy 

 Sąd Rejonowy w Żarach Wydział Rodzinny i Nieletnich; 

 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego; 

METODY I FORMY PRACY 

Proponowane metody pracy: 

 Rozmowy  

 Spotkania 

 Pogadanki 

 Dyskusje 

 Prelekcje 
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 Konkursy 

 Filmy i multimedialne programy edukacyjne 

 Wycieczki 

 Warsztaty 

 Ankiety  

 Metody aktywizujące: drama, gazetka, plakat, prezentacje, konkursy, gry dydaktyczne itp. 

Formy pracy: 

 Zbiorowa 

 Grupowa 

 Indywidualna   

  IV.  IDENTYFIKACJA PROBLEMU 

           Szkolny Program profilaktyki powstał w odpowiedzi na potrzeby naszej szkoły zdiagnozowane na podstawie badań sytuacji 

opiekuńczo-wychowawczej klas, szkoły oraz indywidualnego ucznia. 

           W rozpoznaniu potrzeb wykorzystano: 

            1. Ankietę dla nauczycieli „Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły” 

            2. Ankietę ewaluacyjną dotyczącą realizacji programu wychowawczego 

            3. Ankietę ewaluacyjną dotyczącą realizacji programu profilaktycznego 

            4. Obserwacje uczniów  

            5. Wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami, osobami wspierającymi szkołę (policjanci, pracownicy poradni, kuratorzy sądowi) 

Głównymi problemami zidentyfikowanymi w wyniku powyższych działań są: 

 Brak dyscypliny, wulgaryzmy 

 Nieposzanowanie mienia 

 Nieposzanowanie godności osobistej 

   Stosowanie agresji słownej 
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 Kierunki Działań Profilaktycznych 

         Głównymi kierunkami w działalności profilaktycznej w Gimnazjum w Łęknicy są: 

 Systematyczna działalność diagnostyczna, monitorowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej szkoły, 

 Doskonalenie umiejętności oraz wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu podejmowanej tematyki poprzez szkolenia i 

udostępnianie materiałów,  

 Stopniowe wyposażenie szkoły w publikacje i materiały niezbędne do realizacji programu, 

 Włączanie do współpracy wszystkich pracowników szkoły w realizację zadań profilaktycznych, 

 Objęcie działaniami profilaktycznymi wszystkich uczniów szkoły, 

 Stała współpraca z rodzicami uczniów w celu przekazania im wiedzy na temat istniejących zagrożeń i zapoznania                   z 

działaniami szkoły wynikającymi z programu, 

 Organizowanie profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, zastępstw lub spotkań 

dodatkowych,  

 Organizowanie w szkole imprez tematycznych, 

 Realizowanie programów profilaktycznych przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli i specjalistów spoza szkoły,  

 Stała współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi szkołę, 

 Systematyczne omawianie efektów realizacji programu podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej i Zespołu Wychowawców, 

 Promocja zdrowego trybu życia, 

 Kształtowanie systemu wartości - czerpanie wzorców osobowych. 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W GIMNAZJUM 

 

ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE  

Budowanie 

pozytywnego klimatu 

społecznego w szkole 

1. Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych na temat zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz poszanowania mienia w 

szkole.  

2. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz praw dziecka zgodnie                                       

Wychowawcy klas 

 

 

Wychowawcy klas 
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z obowiązującymi dokumentami prawnymi 

3. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych  – „Poznajmy się wzajemnie” 

4. Zapoznanie lub przypomnienie uczniom i rodzicom dokumentów regulujących pracę 

szkoły: Statutem, Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym, WSO, 

procedurami postępowania w trudnych sytuacjach, regulaminem zachowania 

uczniów w autobusach. 

5. Uwrażliwienie uczniów na odmienność, niepełnosprawność. 

6. Nauka asertywnego rozwiązywania problemów: 

 nauka umiejętnej oceny własnych zachowań, 

 umiejętność okazywania uczuć i opanowywania emocji.  

7. Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich:  

 wpajanie nawyków kulturalnego zachowania; 

 kształtowanie kultury języka;  

 promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia.  

 poznanie zasad prawidłowej komunikacji międzyludzkiej               

 uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka  

 uczenie się umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy 

 rozwijanie empatii 

 poznawanie swoich mocnych stron 

8. Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring szkoły.  

9. Aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli i pracowników szkoły. 

10. Akcje na rzecz bezpieczeństwa: 

- Bezpieczne ferie 

- Bezpieczne wakacje 

 

Pedagog, wychowawcy 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Nauczyciele, pedagog 

 

Nauczyciele, pedagog 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół 

nauczyciele i pracownicy  

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół  

Dyrektor Zespołu Szkół  

Dyrektor Zespołu Szkół  

 

Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

1. Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego agresją i przemocą.  

2. Rozpoznawanie środowiska pozaszkolnego uczniów, którzy zachowują się 

agresywnie  

 wywiady, konsultacje z rodzicami, 

 ustalenie rodzaju i form pomocy, których oczekuje uczeń i jego rodzina.  

Pedagog 

Pedagog, wychowawcy 
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3. Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji poprzez: 

 przeprowadzenie lekcji wychowawczych poruszających problematykę zachowań 

agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi połączone z projekcją filmów 

profilaktycznych, 

 przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat efektywnego rozwiązywania 

konfliktów, negocjacji, asertywności, rozładowywania napięć, 

 przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat konieczności unikania 

wulgaryzmów, 

 przeprowadzenie zajęć w klasach pierwszych na temat  reagowania na zjawiska 

przemocy , 

 przeprowadzenie konkursu plastycznego na plakat „Stop agresji i przemocy”, 

 zwrócenie uwagi na zagrożenia wypływające ze świata wirtualnego  – zajęcia  

„Internet źródłem zagrożeń”, 

 organizowanie indywidualnych konsultacji i opieki psychopedagogicznej nad 

osobami będącymi ofiarami przemocy i agresji, 

 wdrożenie szkolnych procedur postępowania w wypadku zachowań agresywnych 

uczniów przemocy i agresji, 

 przeprowadzenie rozmowy z rodzicami na pierwszym z nimi spotkaniu na temat 

zapobiegania przemocy i agresji,  

 współpraca z kuratorami sądowymi, asystentami rodzin, Sądem Rodzinnym i 

innymi odpowiednimi instytucjami wspomagającym rodziców i uczniów 

zagrożonych niedostosowaniem.   

4.  Indywidualna pomoc rodzicom uczniów szczególnie agresywnych.  

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

Nauczyciele zajęć 

komputerowych 

 

 

Pedagog 

Dyrektor, nauczyciele, 

pedagog 

pedagog 

 

Wychowawcy 

 

 

pedagog 

 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

1. Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego uzależnieniami - ankieta dla uczniów 

dotycząca uzależnień.   

2. Dokonanie analizy wyników ankiety i opracowanie planu działań w celu rozszerzenia 

tematyki przeciwdziałania uzależnieniom na dany rok szkolny. 

 

Zespół  wychowawczy 

 

Zespół wychowawczy 
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3. Przeprowadzenie  lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki : 

 antyalkoholowej  

 antynikotynowej;  

 antynarkotykowej i AIDS 

 antydopalaczowej  

 przynależności do sekt . 

4. Przeprowadzenie zajęć dotyczących profilaktyki AIDS. 

5. Zorganizowanie dla uczniów klas trzecich  zajęć psychoedukacyjnych na temat 

uzależnień oraz poczucia własnej wartości. 

6. Konkurs szkolny na przygotowanie przez każdą klasę gazetki ściennej  „Stop 

dopalaczom”. 

7. Realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

8. Przygotowanie biblioteczki dla rodziców o tematyce  uzależnień,  

9. „Co wiem o AIDS” – przeprowadzenie klasowych konkursów wiedzy z zakresu 

profilaktyki AIDS, 

10.  Wykonanie gazetki profilaktycznej w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel wdż,  

 pedagog 

 

 

 

Nauczyciel wdż  

 

Psycholog Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej w Żarach 

Opiekun SU 

Pedagog 

Pedagog, nauczyciele   

Nauczyciel wdż  

Nauczyciel biologii 

Ochrona i promocja 

zdrowia 

1. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w formie sportowych 

zajęć pozalekcyjnych.  

2. Organizacja Dnia Sportu. 

3. Zorganizowanie co najmniej jednej wycieczki turystyczno – krajoznawczej (rajdu, 

wyjazdu integracyjnego w roku szkolnym). 

4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych propagujących zdrowy styl życia – 

zapobiegania otyłości i nadwadze. 

5. Zapoznanie z problematyką anoreksji i bulimii. 

6. Profilaktyka próchnicy zębów. 

7. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych „Szanujmy seniorów”  - uczenie szacunku,     

i tolerancji wobec człowieka starszego, chorego, niedołężnego, niepełnosprawnego. 

8. Dyskusje na lekcjach na temat sensu życia i jego wartości (samobójstwo, aborcja, 

eutanazja, choroby cywilizacyjne). 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas  

Wychowawcy klas, 

nauczyciel wdż 

Pielęgniarka  

 

Wychowawcy klas  

Nauczyciel religii 
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9. Pogadanki na temat wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży oraz przedstawienie 

jej skutków. 

10. Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym.  

11. Zorganizowanie spotkania z prowadzącym szkolenia BHP dla uczniów klas III w 

ramach zajęć edukacja dla bezpieczeństwa.  

12. „Jak uczyć się uczenia” zajęcia dla uczniów klas I -III 

 

Nauczyciel wdż 

 

Wychowawcy  

Nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa 

Pedagog 

Indywidualizacja 

pracy wychowawczej 

z uczniem 

Pomoc uczniom 

zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym 

(wagary, oceny ndst., 

używki) 

i pochodzących            

z rodzin 

patologicznych. 

1. Konsekwentne stosowanie zasad WSO dotyczących frekwencji oraz procedur 

postępowania w sytuacji wagarowania.  Systematyczna kontrola obecności uczniów 

wagarujących w porozumieniu z rodzicami. 

2. Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych. 

3.  Organizowanie pomocy koleżeńskiej.  

4. Współpraca z rodzicami, PPP, KPP, instytucjami wspomagającymi wychowanie. 

5. Organizowanie pomocy materialnej, w tym darmowych posiłków dla uczniów 

potrzebujących. 

Pedagog, wychowawcy 

klas 

 

Wychowawcy, pedagog 

Pedagog, wychowawcy 

Wychowawcy 

Pedagog 

Rozbudzanie aspiracji 

życiowych 

i przeciwdziałanie 

bierności społecznej. 

1. Rozwijanie motywacji uczniów do nauki. 

2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów z uwzględnieniem indywidualnych 

predyspozycji uczniów – organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, 

zachęcanie do udziału w konkursach.  

3. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych mających na celu dokonywanie przez 

uczniów świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, w tym doradztwo zawodowe. 

Nauczyciele, pedagog, 

Pedagog,  wychowawcy 

 

 

Wychowawcy klas 

 

Termin realizacji programu 

 Program będzie realizowany w latach 2015-2016. 

Planowane efekty 
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 Zmniejsza się liczba przypadków zachowań agresywnych, łamania regulaminu szkolnego, ulegania negatywnym wpływom rówieśników. 

 Uczeń stara się być dobrym kolegą, umie nawiązywać więzi z rówieśnikami, potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji, radzi sobie z 

porażkami i niepowodzeniami, posiada swój własny punkt widzenia i potrafi go bronić, przejawia troskę                  o innych, jest 

aktywny, kreatywny, śmiało wyraża swoje myśli, swobodnie wypowiada się na tematy dotyczące najbliższej społeczności. 

 Zmniejsza się zagrożenie sięgania przez młodzież po środki uzależniające. 

 Uczeń zna konsekwencje zażywania narkotyków, picia alkoholu i wpływu używek na własne zdrowie oraz zna konsekwencje innych 

uzależnień. 

 Wzrasta zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi. 

 Wśród uczniów podwyższa się poziom poczucia kontroli nad własnym życiem i swoimi reakcjami. 

 Uczeń radzi sobie w sytuacjach trudnych oraz korzysta z pomocy innych osób. 

 Następuje poprawa relacji między uczniami, uczniami i nauczycielami, nauczycielami i rodzicami. 

 Uczniowie potrafią zachowywać się asertywnie, i tolerancyjnie. 

 Liczba uczniów wagarujących jest znacznie mniejsza. 

 Rozpropagowana jest wiedza o instytucjach wspierających, rodzice korzystają ze wsparcia instytucji profesjonalnych działających na 

terenie miasta Łęknica. 

 Redukcja konfliktów klasowych, brak osób odizolowanych w klasach, pozytywne  opinie uczniów w klasie i szkole, pozytywne opinie 

uczniów nt. zajęć. 

 Brak skarg uczniów klas I na zachowanie starszych kolegów, obserwowalny spadek występowania aktów przemocy fizycznej i 

psychicznej wobec młodszych uczniów, brak uwag dotyczących tego problemu w zeszytach uwag, dobre opinie uczniów klas I o szkole 

(ankiety), pozytywne opinie uczniów na temat zajęć szkolnych. 

 Zmniejszenie liczby konfliktów na terenie szkoły oraz aktów wandalizmu. Kulturalne zachowanie uczniów w każdej sytuacji. 

 Uczniowie chętnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia. Uczniowie są wyposażeni w wiedzę o środkach uzależniających. 

 Coraz więcej uczniów radzi sobie ze stresem i innymi sytuacjami trudnymi, oraz wyborem dalszej drogi kształcenia lub zawodu. 

 Rodzice i uczniowie korzystają ze wsparcia instytucji profesjonalnych. 
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 Rodzice coraz częściej stosują zasady profilaktyki domowej. Coraz więcej rodziców jest przekonanych, że profilaktyka                        

i współdziałanie rodziców, uczniów i szkoły jest drogą do zapobiegania kryzysu i patologiom w rodzinie. 

 Zjawisko przestrzegania norm społecznych ma tendencje wzrostowe, kiedy następuje wzmacnianie uczniów przez wychowawców 

klasowych w zakresie organizacji  licznych pogadanek, udziału w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z dziedziny 

bezpieczeństwa uczniów w szkole, profilaktyki uzależnień. 

 Najlepszą formą eliminacji negatywnych emocji wśród uczniów gimnazjum jest rozmowa z pedagogiem                                  i 

wychowawcą. 

Ewaluacja programu 

Skuteczność programu profilaktycznego, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny osób zaangażowanych                            w 

jego realizację, oceniana będzie w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej - podsumowującej pracę w pierwszym i drugim półroczu. 

Informacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane za pomocą takich narzędzi, jak: 

 bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami, wywiady, dyskusje, kwestionariusze, 

 obserwacje uczniów – prowadzenie dokumentacji przez wychowawców klas, nauczycieli pedagoga, psychologa, 

 hospitacje, 

 ankiety przeprowadzane wśród uczniów, 

 informacje zwrotne, 

 analiza dokumentów istniejących w szkole (notatki, protokoły, plany pracy, sprawozdania), 

 rozmowy z nauczycielami.     

                                                                                                                                  

W celu zobiektywizowania monitoringu i zapewnienia skutecznej ewaluacji stosuje się następujące sposoby sprawdzenia: 

 analizę dokumentacji wychowawców, pedagoga szkolnego, 

 wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami, osobami wspomagającymi szkołę (kontrakty z policją, kuratorami sądowymi), 

 analizę zeszytów informacji wychowawczych, 

 analizę raportów klasowych wychowawców klas, 
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 analizę raportów o stanie bezpieczeństwa koordynatorów w osobach pedagogów szkolnych, 

 ankietę dla uczniów,  

 analizę frekwencji rodziców na zebraniach w szkole, 

 analizę frekwencji uczniów w dziennikach lekcyjnych. 

Uzyskane wyniki, czyli fakty wynikające z ewaluacji, posłużą do analizy przeprowadzonych działań – ich skuteczności, interpretacji 

wyników, słabych i mocnych stron, możliwości i zagrożeń na przyszłość, oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Na podstawie 

wyników i wniosków opracowane zostaną zalecenia – propozycje do przyszłych działań, rodzaju i kierunku zmian. 

 

 


