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WWssttęępp    

  
 Czas nauki w gimnazjum to „wiek niepokojów dojrzewania (za:Debesse). 

Młodzież przekraczając próg dzieciństwa podejmuje często zachowania 

ryzykowne, które mogą przynieść negatywne skutki dla ich rozwoju. 

Program Profilaktyczny ma na celu wspieranie rozwoju osobowości młodego 

człowieka, poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń, wskazywanie pozytywnych 

wzorców, wzmacnianie poczucia własnej wartości, a tym samym pośrednią             

i bezpośrednią ochronę przed zagrożeniami jak i reagowanie w sytuacjach,            

w których uczeń podjął działania niesprzyjające jego zdrowiu psychicznemu           

i   fizycznemu. 

 

  

  

  

  

  

  

                                    

  

  

  

  
  

                                                              



 

                                                                                                                                                                                         3 

II..    

 Podstawy prawne dla  

działań profilaktycznych  

w szkołach: 

 

 

 

 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 23grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem. 

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków i trybu 

dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania. 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. O przeciwdziałaniu narkomanii 

6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych 

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. O ochronie zdrowia psychicznego 

8. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty 

9. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

 

Założenia programowe są zgodne z : 

 Statutem szkoły 

 Programem wychowawczym szkoły 



 

                                                                                                                                                                                         4 

II. 

 Psychospołeczna diagnoza  

środowiska szkolnego. 
 

 

 

 

 

     Zespół wychowawczy wraz z gronem pedagogicznym opracowuje           

i przeprowadza diagnozę środowiska szkolnego przez: 

   

 

 analizę dokumentacji szkolnej 

 analizę dokumentacji psychologa, analizę sytuacji 

wychowawczej klas, analizę frekwencji uczniów, analizę 

opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

 obserwację zachowania uczniów w sytuacjach typowo 

szkolnych  i pozalekcyjnych 

 rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami                         

i rodzicami 

 konsultacje z dyrektorem szkoły 

 ankiety dla uczniów, wychowawców i rodziców 

uwzględniające sytuację szkolną i domową ucznia 
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IIIIII..    

IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  pprroobblleemmuu..  
  

  

Problemy i potrzeby uczniów zdiagnozowano w oparciu                               

o wymienione w punkcie II źródła informacji  oorraazz  wwyynniikkii  

nnaassttęęppuujjąąccyycchh  aannkkiieett::  

1. ”Diagnoza zachowań agresywnych”- ankieta skierowana do 

uczniów, nauczycieli, rodziców. 

2. „ Alkohol, dopalacze, narkotyki” - ankieta dla uczniów 

3. „ Czy uczniowie prowadzą zdrowy styl życia?”- ankieta dla 

uczniów 

4. „Wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu” - ankieta dla uczniów 

kl III 

5. „Jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu” – ankieta 

skierowana dla uczniów. 

  

  

  

WW  ooppaarrcciiuu  oo  ddiiaaggnnoozzęę  ii  eewwaalluuaaccjjęę  ssttwwiieerrddzzoonnoo  wwyyssttęęppoowwaanniiee  ttaakkiicchh  

zzjjaawwiisskk  pprroobblleemmoowwyycchh  jjaakk::  

 trudności adaptacyjne uczniów klas I do nowych warunków 

 występowanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym 

 zagrożenie uzależnieniem od alkoholu i środków 

psychoaktywnych 

 zagrożenia związane z niewłaściwym  korzystaniem z komputera   

i Internetu 

 niska świadomość konieczności racjonalnego i korzystnego                  

dla zdrowia psycho-fizycznego wykorzystania czasu wolnego  

 trudności w świadomym planowaniu przyszłości zawodowej przez 

uczniów 
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IIVV..  

Podstawy teoretyczne. 
 

1. Adaptacja uczniów w środowisku szkolnym. 
 

Zdroworozsądkowe rozumienie adaptacji sugeruje, iż przebiega ona  

w formie dostosowywania się jednostki do warunków zewnętrznych. 

Ujęcie proponowane przez Piageta (za: Suchora, 1982) rozszerza 

definicję procesu adaptacji i wskazuje, iż adaptacja jest procesem 

dwustronnym, który polega na zmianach w obrębie jednostki a także 

w obrębie otoczenia. Napływające bodźce zewnętrzne będące 

elementami nowej sytuacji takiej jak początek nauki w nowym 

środowisku wpływają na zachowania ucznia, a on może modyfikować 

otoczenie w zależności od swoich potrzeb i możliwości. Osiągnięcie 

adaptacji na pewnym poziomie prowadzi do zaistnienia stanu 

równowagi. W momencie zadziałania kolejnych bodźców następują 

dalsze zmiany we wzajemnej relacji jednostka – otoczenie, efektem, 

których osiągnięta zostaje równowaga na wyższym poziomie. 

Działania zaplanowane w programie profilaktycznym maja na celu 

wsparcie ucznia w osiągnięciu jak najwyższego stopnia adaptacji                

w nowym otoczeniu. 

  

22..    ZZaacchhoowwaanniiaa  aaggrreessyywwnnee..  

Na potrzeby programu profilaktycznego spośród wielu różnorodnych 

definicji pojęcia „ agresja” przyjęto, że agresja to takie zachowania,  

w których przynajmniej jednym z celów działania jest sprawienie 

dolegliwości drugiej osobie (Kosewski, 1996).  

Wyróżniono agresję:  

fizyczną - przyjmującą postać fizycznego ataku na druga osobę w 

formie uderzenia, szarpania, popychania, niszczenia cudzej odzieży 

itp. 

werbalną – przejawiającą się w postaci wulgaryzmów, wyzwisk, obelg 

wyśmiewania, poniżania grożenia 

pośrednią – czyli podburzanie innych do agresji, lekceważenie 

odmowa wykonania próśb i poleceń, różne formy agresji 

przeniesionej np. trzaskanie drzwiami, rzucanie przedmiotami itp. 
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 Działania profilaktyczne opierają się na przekonaniu, że jednym 

z podstawowych praw człowieka jest prawo do życia w poczuciu 

bezpieczeństwa(...) (za: Moczydłowska, Pełszyńska, 2004), oraz brane 

są w nich pod uwagę mechanizmy społecznego uczenia się – 

bezpośrednie doświadczenie i naśladownictwo (Bandura, Walters) 

 

3.Uzależnienia, zdrowy styl życia. 

 

Uzależnienie to „proces lub stan zależności fizycznej, psychicznej,               

a niekiedy społecznej danej jednostki. Stan ten charakteryzuje się 

systematycznym, niekontrolowanym braniem środka od którego, 

osoba się uzależniła”(Cekiera,1993). Wyróżnia się uzależnienie: 

fizyczne, psychiczne i społeczne.  

Działania profilaktyczne programu zwracają uwagę na znaczenie 

grupy rówieśniczej w modelowaniu zachowań zmierzających do 

uzależnienia oraz wskazują na alternatywne sposoby spędzania 

wolnego czasu bez sięgania po używki.  

 

-Zagrożenia w Internecie  

Coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu, w którym 

stale rosnący udział mają dzieci i młodzież, ma nie tylko aspekty 

pozytywne (np. łatwość dostępu do informacji i wiedzy), ale niesie za 

sobą bardzo poważne zagrożenia. Występują one w trzech 

podstawowych obszarach: 

- uzależnienia (infoholizm), 

- moderowanie postaw i zachowań agresywnych, 

- dostęp do treści niebezpiecznych (pornografia, pedofilia, 

infoterroryzm). 

 Współczesny człowiek od kilkudziesięciu lat żyje już nie tylko           

w świecie rzeczywistym, ale także w świecie wirtualnym. Ten ostatni, 

mimo wielu zalet, zapewniony jest dzięki najnowszym technologiom  

i jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.  

 Rozwój najnowszych technologii tworzących świat wirtualny 

pozwala na wytwarzanie coraz bardziej interesujących interaktywnych 

gier komputerowych, których stosowanie bez kontroli i w nadmiarze,            

a także niedozwolonych do pewnego wieku, powoduje nieodwracalne 

zmiany w rozwoju osobowości dzieci.  
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                                                     ( Za: Ilona Durślewicz; artykuł opracowano w oparciu o kurs "Zagrożenia  

                                                       w cyberprzestrzeni -mit czy rzeczywistość -program współfinansowany przez   

                                                      Ministerstwo Zdrowia) 

 

4. Trzy poziomy profilaktyki.  

 

a) profilaktyka pierwszorzędowa  

 adresowana jest do ogółu dzieci i młodzieży 

 jej celem jest promocja zdrowego stylu życia i opóźnianie wieku 

inicjacji np. alkoholowej, narkotykowej 

 zwiększa odporność uczniów na oddziaływania niekorzystnych 

czynników i sytuacji 

b) profilaktyka drugorzędowa   

 adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka 

 jej celem jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych 

zachowań 

 niezbędna jest głębsza interwencja poprzedzona specjalistyczną 

diagnozą 

 formy pomocy ustala się na podstawie diagnozy 

 pomoc może być organizowana i realizowana przez psychologa, 

pedagoga lub nauczyciela posiadającego specjalistyczne 

przygotowanie 

c) profilaktyka trzeciorzędowa  

 adresowana jest do młodzieży z grup wysokiego ryzyka 

(uzależnionych), którzy ponoszą już poważne konsekwencje 

swoich zachowań 

 jej celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania zaburzeń, 

a także zmniejszenie szkód związanych z ich ryzykownym 

trybem życia 

 podejmowane działania ( odtrucie, leczenie odwykowe, 

psychoterapia, rehabilitacja, resocjalizacja) organizowane są już 

nie przez szkoły czy poradnie, lecz instytucje należące do innych 

resortów, głównie zdrowia. 
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V. 

 Strategie programu profilaktyki. 
 

 

 

1. Strategia informacyjna – jej celem jest dostarczenie informacji 

na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym 

umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. 

 

2. Strategia edukacyjna – jej celem jest pomoc w rozwijaniu 

ważnych umiejętności życiowych tj. nawiązywanie i 

utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych, radzenie sobie 

z emocjami i stresorami, przeciwstawianie się naciskom 

otoczenia (asertywność). 

 

3. Strategia alternatyw – wskazywanie alternatywnych sposobów 

dotyczących kształtowania swojego życia poprzez pomoc w 

zaspokajaniu potrzeby przynależności, sukcesu przez 

zaangażowanie w działalność artystyczną, społeczną, sportową. 

 

4. Strategia interwencji – udzielanie pomocy uczniom znajdującym 

się w sytuacjach kryzysowych, wskazywanie sposobów 

rozwiązywania problemów. 

 

Przedstawione strategie programu obejmują poszczególne kierunki 

działań profilaktycznych. 
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VI. 

Cele programu. 
 

 

 

 

Cel główny: Podniesienie poziomu dojrzałości społecznej, 

emocjonalnej i moralnej uczniów, wspomaganie ich 

rozwoju psychofizycznego. 

 

Cel szczegółowe: 

 

1. Budowanie zaufania, kształtowanie prawidłowych relacji 

interpersonalnych uczeń-uczeń, uczeń –nauczyciel. 

2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów. 

3. Wsparcie ucznia w zmianie dysfunkcyjnego zachowania 

(agresja) na terenie szkoły i poza nią – kształtowanie 

umiejętności zastępowania agresji konstruktywnymi sposobami 

reagowania. 

4. Kształtowanie postawy świadomej rezygnacji z używek takich 

jak papierosy, alkohol, narkotyki, właściwego korzystania z 

komputera– wybór zdrowego stylu życia i alternatywnych 

sposobów spędzania wolnego czasu. 

5. Wsparcie ucznia w wyborze szkół i zawodu, rozwijanie 

zainteresowania rynkiem pracy, rozpoznawaniem własnych 

predyspozycji. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

                                                                                                                                                                                         11 

VVIIII..  

DDzziiaałłaanniiaa  

  wwyycchhoowwaawwcczzoo--pprrooffiillaakkttyycczznnee  sszzkkoołłyy::  
  

  

  

  

 stwarzanie przyjaznego klimatu 

 wypracowanie wspólnej polityki szkolnej wobec korzystania z 

komputera, Internetu, telefonów komórkowych, palenia, picia 

alkoholu i zażywania narkotyków i dopalaczy, przemocy, agresji 

w szkole oraz konsekwentne jej wdrażanie 

 budowanie dobrej współpracy z rodzicami 

 udzielanie pomocy uczniom mającym duże trudności w nauce 

 rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do 

psychologa, pedagoga 

 udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej 

pomocy poza szkołą 

 nauczyciele stanowiący pozytywne wzorce 

 szkolenie kadry pedagogicznej 
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VIII.  

Kierunki działań profilaktycznych. 

 
  

1. Analiza sposobu realizacji zadań szkoły, wynikających                

z przepisów prawnych, Statutu Szkoły i Programu                    

Wychowawczego Szkoły. 

2. Działania szkoły w kierunkach wskazanych w wyniku diagnozy: 

 

a) realizacja współpracy z instytucjami i osobami, które mogą 

udzielić pomocy w realizacji programu ( Poradnia                 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowa Komenda Policji, 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów          

Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Młodzieżowe Centrum 

Kariery ) 

b) doskonalenie umiejętności nauczycieli - rozszerzenie wiedzy   

nauczycieli, a przede wszystkim wychowawców klas, o takie 

zagadnienia jak: 

- adaptacja w nowym środowisku 

- wiedza na temat uzależnień 

- zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem             

z komputera Internetu, cyberprzemocą  

- przemoc i agresja 

- stres i techniki relaksacyjne 

- zdrowy styl życia  

- preorientacja zawodowa 

- sposoby postępowania w sytuacjach problemowych           

i stosowanie różnych form pomocy 

c) stała współpraca z rodzicami w celu zapoznania ich                    

z  działaniami szkoły, wspomaganie rodziców w prawidłowym 

pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych, poprzez          

zaangażowanie ich w realizację zaplanowanych działań         

profilaktycznych 
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d) wzbogacanie biblioteki szkolnej i biblioteczki psychologa           

w literaturę fachową oraz filmy wideo 

e) organizowanie systematycznych zajęć edukacyjnych w ramach 

godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć z psychologiem i 

doradcą zawodowym oraz spektakli profilaktycznych 

f) realizowanie programów profilaktycznych przez specjalistów 

ds. profilaktyki i psychologa szkolnego  

g) omawianie w ramach w rady pedagogicznej efektów realizacji 

planu profilaktycznego w szkole 

h) stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych 

grup rówieśniczych i zapewnienie alternatywnych możliwości 

spędzania wolnego czasu: kółka zainteresowań, Szkolny Klub 

Wolontariatu, Samorząd Uczniowski, zajęcia rekreacyjno-

sportowe, wycieczki, rajdy, biwaki 

i) promocja zdrowego stylu życia (kształtowanie umiejętności 

samodzielnego dokonywania właściwych wyborów zachowań) 

j) wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie 

norm, wartości i autorytetów) 

k) udział uczniów w imprezach profilaktycznych: 

- uczestnictwo w spektaklach teatralnych połączonych         

z warsztatami profilaktycznymi 

- udział w konkursach organizowanych przez szkołę             

i placówki kulturalno- oświatowe 

- uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze         

profilaktycznym 

- udział w imprezach środowiskowych promujących zdrowy 

styl życia 

- udział uczniów w półkoloniach zimowych 
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IIXX..    

PPrrzzeewwiiddyywwaannee  eeffeekkttyy    

ddzziiaałłaańń  pprrooffiillaakkttyycczznnyycchh..  
  

  

  

1. Zmniejsza się wskaźnik występowania agresji i przemocy, coraz 

więcej uczniów radzi sobie ze stresem oraz z innymi sytuacjami 

trudnymi, potrafi zachowywać się w sposób aprobowany            

społecznie, bez użycia siły. 

2. Szkoła staje się atrakcyjniejsza dla ucznia - zmniejsza się liczba 

uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne, wagary i ucieczki        

przestają być sposobem na problemy rodzinne i  szkolne. 

3. W szkole prowadzone są programy profilaktyczne dla uczniów,  

rodziców i nauczycieli. 

4. Nauczyciele wzbogacają posiadaną wiedzę z zakresu profilaktyki 

oraz umiejętności postępowania w konkretnych przypadkach           

i stosowania różnorodnych form pomocy (również w porozumieniu 

z odpowiednimi osobami i instytucjami). 

5. Następuje poprawa w relacjach uczeń – nauczyciel - rodzic. 

6. Uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia odpowiednich,    

wyspecjalizowanych instytucji. 

7. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w promowaniu         

zdrowego stylu życia (promowanie abstynencji tytoniowej,           

alkoholowej  i narkotykowej).  

8. Biblioteka szkolna i biblioteczka psychologa, a także filmoteka 

wzbogacają się w nowe pozycje. 

9. Stopniowo poprawia się samorządność i aktywność uczniów. 

10. Uczniowie są wyposażeni w wiedzę o środkach uzależniających,                            

      wiedzą gdzie szukać pomocy. 

11.  Uczniowie podnoszą świadomość zagrożeń niewłaściwego korzy  

       stania z komputera i Internetu – wiedzą gdzie szukać pomocy           

       w  sytuacji zagrożenia 

12. Uczniowie poznają alternatywne sposoby radzenia sobie z agresją. 

13. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. 
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14. Uczniowie klas pierwszych szybko adaptują się w nowym  

      środowisku. 

15. Właściwe postawy wychowawców wpływają na właściwą postawę 

       uczniów, ich dążenie do bycia lepszymi, wolnymi od przemocy,  

       agresji, nałogów. 

16. Uczniowie wzmacniają poczucie własnej wartości, dzięki czemu   

świadomi są własnych zasobów chroniących ich przed 

podejmowaniem zachowań ryzykownych. 
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X. 

 Plan działań profilaktycznych  

w poszczególnych obszarach 
  

  

OBSZAR I   Adaptacja 

 

 

 
  

L.p. Działania i sposób realizacji Osoby  

odpowiedzialne 

Termin 

1. Spotkania z rodzicami wychowawcy klas wrzesień 

2. Przygotowanie i udział  

w Dniu Gimnazjalisty 

wychowawcy  

klas I i II 

wrzesień 

3. Święto Pieczonego Ziemniaka – spotkanie  

integracyjne dla uczniów klas I 

wychowawcy klas I październik 

4. Zajęcia kształtujące odpowiednie  

stosunki pomiędzy uczniami, opierające się na 

poszanowaniu i akceptacji drugiego człowieka oraz 

rozwijanie prospołecznych postaw uczniów  

i kulturalnego współżycia w grupie 

wszyscy  

nauczyciele 

cały rok 

5. Współorganizowanie i udział w  

imprezach szkolnych 

wszyscy  

nauczyciele 

cały rok 

6. Popularyzowanie i wspieranie  

pomocy koleżeńskiej 

wszyscy  

nauczyciele,  

Samorząd 

Uczniowski, 

Szkolny Klub 

Wolontariatu  

cały rok 
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OOBBSSZZAARR  IIII::  PPrrzzeemmoocc  ii  aaggrreessjjaa  
  

  

L.p. Działania i sposób realizacji Osoby  

odpowiedzialne 

Termin 

1. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat  

własnych praw i obowiązków.  

Wprowadzenie fragmentów ważnych  

dokumentów opisujących prawa  

człowieka. 

nauczyciele  

historii, WOS – u 

Zgodnie 

 z 

programem 

nauczania 

2. Zajęcia warsztatowe „Jak radzić sobie  

z agresją i przemocą?” 

psycholog szkolny  październik- 

listopad  

3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania  

konfliktów – pogadanki, projekcje filmów. 

wychowawcy klas  

i wszyscy  

nauczyciele 

cały rok 

4. Zajęcia warsztatowe   

rozwijające umiejętność współdziałania  

w grupie, rozwiązywania problemów 

grupowych.  

 

psycholog szkolny Cały rok, 

zgodnie 

 z 

potrzebami  

5. Rozmowy indywidualne z ofiarami 

oraz sprawcami przemocy i ich rodzicami 

Dyrektor, w-ce dyrektor  

psycholog szkolny, 

wychowawcy klas 

cały rok 

6. Zwracanie uwagi na kulturę zachowań  

podczas trwania lekcji, podczas przerw. 

wszyscy  

nauczyciele  

i pracownicy  

administracji szkoły 

cały rok 

7.  Projekcje filmów fabularnych dla młodzieży   Karolina Zacharyasz  2 razy w 

roku 

szkolnym 

8. Cykl godzin wychowawczych dotyczących 

zasad dobrego wychowania 

wychowawcy wszystkich 

klas 

na bieżąco 

9. Zajęcia uczące selektywnego doboru  

informacji w środkach masowego przekazu, 

literatury, czasopism, korzystania z mediów 

wychowawcy klas, 

nauczyciele,  psycholog 

szkolny 

cały rok 
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OOBBSSZZAARR  IIIIII::  UUzzaalleeżżnniieenniiaa  ––  aallkkoohhooll,,  śśrrooddkkii  ppssyycchhooaakkttyywwnnee,,  ppaappiieerroossyy,,  

IInntteerrnneett,,  kkoommppuutteerr  
 

L.p. Działania i sposób realizacji Osoby  

odpowiedzialne 

Termin 

1. Szkolny konkurs na najlepszą prezentację 

multimedialną dotycząca uzależniania od 

alkoholu. 

Maria Schneider, Jacek 

Woroch   

listopad/ 

grudzień 

2. Podnoszenie świadomości dotyczącej  

zagrożeń związanych z niektórymi 

 uzależnieniami – problem HIV i AIDS  – 

pogadanka, konkurs 

higienistka, nauczyciel 

biologii  

 

   

     grudzień   

3. Udział w kampanii Stop cyberprzemocy 

 

Psycholog szkolny, 

nauczyciel świetlicy, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego  

styczeń, luty 

 4. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu  psycholog szkolny, 

nauczyciel świetlicy 

luty 

  5. Happening z okazji „Dnia wiosny” psycholog szkolny, 

Beata Szafraniak, 

Samorząd Uczniowski, 

Szkolny Klub 

Wolontariatu 

marzec 

 6. Światowy Dzień Zdrowia  nauczyciel biologii kwiecień 

 7. Popularyzacja wiedzy dotyczącej  

uzależnień i zachowań ryzykownych wśród 

młodzieży – pogadanki dla rodziców 

zespół wychowawczy, 

psycholog szkolny 

listopad lub 

kwiecień 

 8. Substancje uzależniające – projekt edukacyjny 

w klasach trzecich dotyczący narkomani, 

lekomani, nikotynizmu i alkoholizmu 

Maria Schneider  maj  

 9. Wycieczka z programem profilaktycznym dla 

młodzieży  

Jacek Woroch  

współorganizator 

MGKRPA 

czerwiec 

10. Bulimia i anoreksja jako konsekwencja 

nieprawidłowego odżywiania. – zajęcia w 

ramach lekcji chemii w klasach III 

Maria Schneider  czerwiec  

11. Prezentowanie filmów edukacyjnych na temat 

wszelkich uzależnień. 

wychowawcy klas, 

nauczyciel świetlicy, 

psycholog szkolny 

na bieżąco  

12. Konkurs plastyczny dotyczący zdrowego stylu 

życia  

nauczyciel plastyki według 

programu 

nauczania  

13. Zajęcia warsztatowe, rozmowy i dyskusje w 

ramach godzin wychowawczych na temat form 

spędzania wolnego czasu, bezpiecznego 

korzystania z Internetu i komputera  

wychowawcy klas 

psycholog szkolny, 

nauczyciel świetlicy  

cały rok 

14. Zajęcia warsztatowe o alkoholu, narkotykach, 

papierosach i ich działaniu. 

 

wychowawcy klas 

psycholog szkolny 

cały rok 
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OOBBSSZZAARR  IIVV::  ZZddrroowwyy  ssttyyll  żżyycciiaa  
  

L.p Działania i sposób realizacji Osoby  

odpowiedzialne 

Termin 

1. Przygotowanie i udział uczniów  

w Dniu Gimnazjalisty 

wychowawcy  

klas I i II 

wrzesień 

2. Zasady prawidłowego żywienia  

– pogadanki dla uczniów 

higienistka szkolna listopad 

3. Zaznajomienie z zagadnieniami pierwszej pomocy 

– projekcja filmu  

„Pierwsza pomoc” 

wychowawcy klas luty 

4. „Tydzień dla serca”- pomiary ciśnienia  higienistka szkolna kwiecień 

5. Rajdy rowerowe, piesze, wycieczki, biwaki wszyscy  

nauczyciele 

zgodnie z 

harmonogra

mem 

wycieczek   

6. Udział uczniów w zajęciach sportowych: zawody, 

gry, biegi zgodnie z kalendarzem imprez 

sportowych 

mgr B. Królak 

mgr M. Dworczyk 

cały rok 

7. Realizacja tematów dotyczących promocji  

zdrowia psychicznego   

 

wychowawcy klas   

psycholog szkolny 

cały rok 

8. Edukacja zdrowotna na lekcjach wychowania 

fizycznego- pogadanki dla uczniów kl III 

mgr B. Królak 

mgr M. Dworczyk 

II półrocze 
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OOBBSSZZAARR  VV::  PPrreeoorriieennttaaccjjaa  zzaawwooddoowwaa  
  

  

L.p Działania i sposób realizacji Osoby  

odpowiedzialne 

Termin 

1. Organizacja „Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery” 

doradca zawodowy, 

psycholog szkolny, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego,  

wrzesień/ 

październik 

2. Udział uczniów w targach edukacyjnych na 

terenie Śremu  

wychowawcy klas III październik  

3. Udział uczniów w ”Drzwiach otwartych” 

organizowanych przez szkoły 

doradca zawodowy, 

wychowawcy klas  

marzec/ 

kwiecień 

4. Przeprowadzenie cyklu zajęć  

mających na celu: 

- Wspomaganie uczniów w rozpoznawaniu 

własnych uzdolnień i zainteresowań w celu 

świadomego wyboru zawodu oraz 

odpowiedniego typu szkół ponadgimnazjalnych 

- Zdobywanie informacji o  wielu zawodach, 

typach szkół i poziomach kształcenia,      

zasadach rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych,  zapotrzebowaniu danego      

zawodu na rynku pracy 

wychowawcy klas, 

doradca zawodowy, 

 psycholog szkolny  

cały rok 

5. Prowadzenie gazetki ściennej z bieżącymi 

informacjami dotyczącymi szkół              

ponadgimnazjalnych w naszym regionie 

doradca zawodowy  

w-ce dyrektor 

cały rok 

6. Organizowanie spotkań z przedstawicielami 

szkół ponagimnazjalnych. 

dyrektor, w-ce dyrektor, 

doradca zawodowy 

II półrocze 

roku 

szkolnego 

7. Współpraca z Mobilnym Centrum Kariery w 

Śremie 

doradca zawodowy  na bieżąco 

8. Prowadzenie teczki z informacjami          

dotyczącymi danej szkoły  

(zasady rekrutacji, podania itp.) 

doradca zawodowy  cały rok 
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XXII..    

EEwwaalluuaaccjjaa  pprrooggrraammuu  pprrooffiillaakkttyykkii..  
 

1. Przewiduje się ewaluację bezpośrednią i odroczoną. 

 

2. Informacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane poprzez: 

- bezpośrednią rozmowę z uczniami i rodzicami, wywiady, 

dyskusje 

- obserwację uczniów przez wychowawców klas 

- wymianę uwag, spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń  

w zakresie działań profilaktycznych w pracy z uczniami     

i rodzicami w czasie spotkań Rady Pedagogicznej 

- analizę dokumentów istniejących w szkole (notatki, plan 

pracy, rejestr działań, dzienniki lekcyjne, dziennik           

psychologa szkolnego) 

- ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców 

 

3. Mierzalne wskaźniki ewaluacji: 

- liczba uczniów z problemami adaptacyjnymi 

- liczba aktów agresji 

- liczba ofiar agresji 

- liczba uczniów korzystających w bezpieczny sposób z 

Internetu , telefonów komórkowych, komputera 

- częstotliwość kontaktów uczniów – ofiar i sprawców   

agresji z osobami wspomagającymi: dyrektor,                

wychowawca, psycholog szkolny 

- liczba uczniów palących papierosy, pijących alkohol,      

zażywających narkotyki 

- częstotliwość korzystania przez uczniów z 

konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, 

zdrowych i korzystnych dla rozwoju młodego człowieka 

- liczba uczniów samodzielnie korzystających z informacji 

dotyczących szkół ponadgimnazjalnych i poszukujących 

nowych źródeł informacji. 
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4. Dzięki mierzalnym wskaźnikom ewaluacji uzyska się odpowiedzi na 

pytania : 

- Czy uczniowie klas I zaadaptowali się w nowym            

środowisku ? 

- Czy spadła liczba uczniów palących papierosy, pijących 

alkohol ? 

- Czy uczniowie wzbogacili wiedzę nt. zagrożeń 

związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, 

alkoholu, korzystaniem z sieci? 

- Czy uczniowie wiedzą gdzie szukać pomocy w przypadku 

zagrożeń w sieci? 

- Czy zmniejszyła się liczba aktów agresji i przemocy         

na terenie szkoły? 

- Czy zwiększyła się liczba uczniów propagujących zdrowy 

styl życia, korzystających z aktywnych form spędzania 

czasu wolnego ? 

- Czy uczniowie rozwijają zainteresowanie wyborem       

szkoły, zawodu ?   

 

5. Metody ewaluacji: 

- Ankiety 

- Obserwacje 

- Rozmowy 

- Analiza dokumentów (dzienniki lekcyjne, dziennik 

psychologa, zeszyty pochwał i uwag) 

- Wywiady 
                                                        

Szkolny Program Profilaktyki opracował zespół w składzie: 

                                                           mgr Anna Chuda 

                                                           mgr Joanna Kaptur - Konieczna 

                                                           mgr Joanna Galler-Włodarczak 


