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PODSTAWĘ PRAWNĄ DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
STANOWIĄ:  

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)  

3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół.  

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., poz. 96  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej 

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).  

6. 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 

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

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

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

10. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

11. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii  

12. Konwencja o Prawach Dziecka.  

13. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

 

14. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

15. Rządowy programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

 

      

 



             Szkolny Program Profilaktyki jest to program działań dydaktycznych i wychowawczych obejmujących całą społeczność szkolną ( 

uczniów, rodziców, nauczycieli) w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, skonstruowany dla naszej szkoły i dostosowany do jej 

potrzeb, oparty na diagnozie, stanowiący spójną całość z programem nauczania i programem wychowawczym szkoły, realizowany przez całą 

kadrę dydaktyczną szkoły. W ramach realizacji programu profilaktyki chcemy przygotować młodzież do zdrowego, beznałogowego, twórczego 

życia.  

Niniejszy Program Profilaktyki powstał, by przeciwdziałać negatywnym zjawiskom. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie  ilości i 

jakości oddziaływań profilaktycznych, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i redukcji antyspołecznych zachowań 

młodzieży. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących 

 

            W przygotowaniu programu wzięto pod uwagę wyniki dotychczasowej pracy wychowawczej, zjawiska, z którymi stykali się nauczyciele 

i wychowawcy w ramach lekcji, wycieczek oraz na które wskazywały wyniki ankiet, wywiadów środowiskowych, obserwacje oraz wszelkie 

formy pracy pedagogicznej. 

 

 

 

 

Powyższe doświadczenia wskazują na występowanie takich niepożądanych zjawisk jak: 

 

 

 lekceważenie obowiązków szkolnych (w tym: wagary i spóźnienia) 

  brak motywacji do nauki. 

  palenie papierosów, 

  agresja fizyczna i słowna, przemoc psychiczna (wymuszanie, ośmieszanie, zaczepki, izolowanie itp.) 

 wulgaryzacja języka 

  eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi (dopalaczami, narkotykami, lekami, alkoholem), 

 uzależnienie od komputera, od telefonów komórkowych 

  braki w kulturze osobistej (aroganckie i niestosowne zachowania) 

  brak szacunku dla cudzej własności, 

  problemy zdrowotne takie jak: bulimia, anoreksja, otyłość, depresja 

 wczesna inicjacja seksualna 

 

 



Pracą profilaktyczną należy objąć: 

 

- całą społeczność uczniowską 

- rodziców i całe rodziny 

- kadrę pedagogiczną 

 

 Realizacja programu winna spoczywać w rękach wszystkich nauczycieli, wychowawców, którzy przy pomocy pedagoga i psychologa 

szkolnego, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych instytucji wspomagających prace szkoły będą realizować treści ujęte 

w programie. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

 Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich 

środków i substancji; 

2)  w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3)  w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub 

występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Działania profilaktyczne obejmują w szczególności: 

 

1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w 

ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej; 

3)  kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji, przez uczniów i wychowanków, a także norm 

przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych; 



4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych; 

5)  włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu 

środków i substancji. 

 

Szkoła przy prowadzeniu działalności profilaktycznej, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno--

epidemiologicznymi, Policją, Miejskim/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, PCK, Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi z innych szkół. 

 

 

 

 Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów cechy 

środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i 

zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka. 

Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty 

ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub 

funkcjonowania społecznego. 

 

 
Grupy ryzyka: 

 

1. Grupa niskiego ryzyka – osoby, które nie podjęły jeszcze zachowań ryzykownych. 

 

2. Grupa podwyższonego ryzyka – osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne (eksperymentatorzy). 

 

 

3. Grupa wysokiego ryzyka – osoby, u których zachowania ryzykowne są utrwalone i które odczuwają negatywne konsekwencje tych 

zachowań. 

 

 



W zależności od adresata, do którego skierowane są działania profilaktyczne, rozróżnia się w literaturze trzy poziomy profilaktyki : 

 

1. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do grupy niskiego ryzyka, polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w 

szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Jej celem jest opóźnianie inicjacji lub zachęcanie do abstynencji. 

 

2. Profilaktyka drugorzędowa, skierowana do grupy podwyższonego ryzyka, polega na ograniczaniu podejmowania zachowań ryzykownych i 

zachęcaniu do wycofania się. 

 

 

3. Profilaktyka trzeciorzędowa jest interwencją w sytuacji pojawienia się uzależnienia, leczeniem , które ma ograniczyć negatywne skutki uzależnienia 

i umożliwić powrót do normalnego życia. 

 

W szkole prowadzona będzie profilaktyka pierwszorzędowa i profilaktyka drugorzędowa. 

 

 

 
W ramach programu podjęte zostaną: 

 

1. Działania informacyjne i interwencyjne adresowane do uczniów: 

 

- Zapoznanie z punktami statutu szkoły zakazującymi używania środków odurzających, stosowania agresji i przemocy, opuszczania szkoły   

podczas zajęć oraz procedurami w sytuacjach ryzykownych zachowań. 

- Informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień. 

- Zwalczanie mitów na temat zachowań ryzykownych. 

- Promowanie sukcesów młodzieży na forum klasy, szkoły, lokalnego środowiska. 

 - Zajęcia integracyjne. 

- Spotkania z pedagogiem szkolnym, dzielnicowym, kuratorem sądowym, których przesłaniem nie jest wzbudzanie lęku, ale kształtowanie 

postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywanie wybory i postępowanie. 

 

 

    2. Działania edukacyjne skierowane do uczniów, np. zajęcia z komunikacji interpersonalnej. 



 

     3. Działania alternatywne adresowane do uczniów: 

 

- Praca w organizacjach działających na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, które kreują świadomą pracę na rzecz innych, tym samym 

rozwijają zainteresowania i wzbogacają rozwój osobowości. 

- Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych. 

- Organizacja imprez szkolnych, wycieczki, biwaki, ogniska. 

- Organizacja i propagowanie olimpiad, konkursów i zawodów. 

 

4. Działania adresowane do rodziców: 

- Monitorowanie potrzeb i oczekiwań wobec systemu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. 

- Zapoznanie ze statutem szkoły. 

- Współudział rodziców w opracowaniu szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktycznego. 

- Rozwijanie i doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców. 

- Umożliwienie aktywnej działalności i współdecydowania o życiu szkoły. 

- Spotkania informacyjne i wspierające z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

 

5. Działania skierowane do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły. 

- Bieżąca aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego. 

- Monitorowanie potrzeb w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych. 

- Psychoedukacja. 

- Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. 

- Rozwijanie i doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
 
1. Dyrektor, Wicedyrektor  

 

 Monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki. 

 Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki. 

 Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki.. 

 Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Programie Profilaktyki Szkolnej .  

 Dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych; 

 

 

2.  Rada  Pedagogiczna 

 

 Określa zadania w zakresie profilaktyki.  

 Określa zapotrzebowanie na  realizację programów profilaktycznych. 

 Dokonuje analizy działalności profilaktycznej. 

 Opiniuje i zatwierdza Program Profilaktyczny 

 

3.  Nauczyciele/wychowawca 

 

 Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych. 

 Wykonują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP. 

 Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych. 

 Jest wzorem konstruktywnych zachowań; 

 Rozpoznaje trudności ucznia; 

 Diagnozuje oczekiwania ucznia w zakresie profilaktyki; 

 Integruje zespół klasowy; 

 Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie; 

 Wspiera rodziców w działaniach wychowawczych; 

 Współpracuje z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym w realizacji zadań profilaktycznych; 

 Wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 Realizuje zadania  w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów. 



4. Pedagog i psycholog szkolny 

 

 Rozpoznaje  indywidualne  potrzeby  uczniów  oraz  analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.                                         

 Określa formy i sposoby  udzielania  uczniom,  w  tym  uczniom uzdolnionym, pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb.                                     

 Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.        

 Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu wychowawczego szkoły  i Programu profilaktyki szkolnej w 

stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.                                                          

 Wspiera działania nauczycieli i rodziców, wynikające z Programu profilaktyki szkolnej. 

 Doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje w zakresie działań profilaktycznych. 

 

5. Pielęgniarka szkolna 

 

 Dba o propagowanie zdrowego trybu życia; 

 Współpracuje z Radą Pedagogiczną w zakresie działań profilaktycznych; 

 Współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie działań profilaktycznych; 

 Współpracuje z rodzicami w zakresie profilaktyki;     

  Obejmuje opieką uczniów z problemami zdrowotnymi.                          

 

6. Rada Rodziców  

 

 Opiniuje Program profilaktyki szkolnej. 

 Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki. 

 Współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, pedagogiem, psychologiem , Samorządem Uczniowskim. 

 Korzystają z pomocy i wsparcia Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego, psychologa i pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktyki; 

 Aktywnie współpracują ze szkołą; 

 

 

Organ prowadzący –Urząd Miasta w Kołobrzegu 

 

 Współuczestniczy w  wyposażaniu szkoły w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do realizacji Programu. 

 



 

ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
 

Bezpieczeństwo uczestników 

 

 Respektowanie podmiotowości uczestników. 

 Poszanowanie ich godności i indywidualności. 

 Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji. 

 Uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników. 

 Uwzględnianie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczestników. 

 Realizatorzy działań profilaktycznych powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne. 

 

Adekwatność oddziaływań  

 

 Działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego 

adresata. 

Skuteczność 

 

 Działania powinny  być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą.  

 Działania powinny wykorzystywać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania.  

 Działania powinny uwzględniać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. 

Rzetelność 

 

 Informacje powinny być rzetelne. 

 Informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego adresata, do jego możliwości 

percepcyjnych.  

 Informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy (zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może 

podsuwać pomysły na niepożądane zachowania). 

 Informacje powinny być rzeczowe (odwoływanie się do emocji, np. straszenie, może powodować obronne odrzucanie zagrażających 

informacji lub też pobudzać ciekawość).  

 Informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe (aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań). 



 

Czas trwania 

 

 Najbardziej skuteczne są działania zintegrowane z programem szkolnym (dydaktycznym i wychowawczym).  

 Czas trwania oddziaływań i ich intensywność zależą od zdiagnozowanego wcześniej stopnia zagrożenia.  

 

 

ROZPOZNANE   CZYNNIKI  RYZYKA 
Poprzez rzetelną diagnozę środowiska szkolnego wyodrębniono czynniki ryzyka. 

Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych. To różne działania niosące ryzyko negatywnych 

konsekwencji zarówno 

dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego jednostki i jej otoczenia społecznego. Do zbadanych czynników ryzyka należą: 

 Środowisko społeczne i  normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań. 

 Modelowanie  zachowań w domu i w szkole. 

 Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne. 

 Słabe wyniki w nauce. 

 Brak celów życiowych. 

 Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych. 

 Wczesna inicjacja  w zachowaniach ryzykownych. 

 

 

ZACHOWANIA  RYZYKOWNE I    ICH      PRZYCZYNY 
   

W tworzeniu programu profilaktycznego szkoły wyodrębniliśmy tzw. zachowania ryzykowne, które stanowią nieodzowny czynnik 

profilaktyki. 

 

Zachowania ryzykowne,  to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, 

społecznych i zdrowotnych.  
 

 

 



Rodzaj zachowania 

ryzykownego 
 

Przyczyny 

wulgaryzmy, brak kultury 

osobistej 
 obyczaj środowiskowy 

 wzorce wyniesione z domu 

 chęć zaimponowania 

 wyraz buntu, manifestowanie dorosłości 

 wzorce w mediach 

 złe relacje nauczyciel-uczeń 

 brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych 

 ubóstwo językowe 

 

 

lekceważenie 

obowiązków szkolnych 

(w tym: wagary i 
spóźnienia)  

 

 trudności w nauce 

 uległość wobec kolegów 

 strach przed sprawdzianem 

 brak zainteresowania 

 niemożność sprostania ambicjom rodziców i wymaganiom nauczycieli 

 nuda na lekcjach 

 brak dyscypliny 

 chęć zaimponowania 
 

brak zainteresowania i 

motywacji do nauki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów 

 niejasne kryteria oceniania 

 jakość  programów nauczania 

 lenistwo 

 osoba nauczyciela 

 nudne lekcje 

 negatywny wpływ grupy rówieśniczej 

 brak zainteresowania ze strony rodziców 

 

 



eksperymentowanie ze 

środkami 

psychoaktywnymi 

(dopalaczami, 

narkotykami, lekami, 

alkoholem) ,palenie 

papierosów 

 

 

 

 ciekawość 

 wpływ reklamy w mediach 

 wzorowanie się na dorosłych 

 sposób na odreagowanie 

 moda, szpan 

 nuda, przekora, bunt 

 sytuacja domowa 

 negatywny wpływ grupy rówieśniczej 

 

agresja fizyczna i 

słowna, przemoc 

psychiczna 

(wymuszanie, 

ośmieszanie, zaczepki, 

izolowanie itp.);  brak 

szacunku dla cudzej 
własności 

 

 negatywne wzorce, także w mediach 

 sposób na odreagowanie stresu i załatwienie sprawy 

 chęć dominowania, zaistnienia  w grupie 

 moda na agresję w grupie rówieśniczej 

 nieumiejętność radzenia sobie z problemami 

 odpowiedź na prowokację 
 

uzależnienie od 

komputera, od 

telefonów 

komórkowych 
(fonoholizm) 

 

 niskie poczucie własnej wartości, 

 nieumiejętność nawiązywania kontaktów, 

 potrzeba oderwania się od rzeczywistości, która jest trudna dla dziecka, np.: między członkami 

rodziny trwa nierozwiązany konflikt, 

 dzieci nie mają z rodzicami bezpiecznej i serdeczniej więzi, zaburzona jest struktura rodziny, 

 dzieci mają problemy w nauce (często na skutek trudności z koncentracją uwagi, impulsywnością 

lub nadruchliwością, zaburzeniami nastroju), 

 dzieci nie radzą sobie z trudnymi emocjami (lękiem, złością, nudą, smutkiem, samotnością). 

 telefon jest pośrednikiem i najważniejszym narzędziem codziennych kontaktów z innymi, 

 odczuwanie przymusu nieustannego kontaktowania się z kimś, odruchowym wykonywaniem dużej 

liczby bezproduktywnych połączeń 
 



problemy zdrowotne 

takie jak: bulimia, 

anoreksja, otyłość, 

depresja 

 niskie poczucie własnej wartości, 

 zaburzone postrzeganie obrazu własnego ciała 

 niezadowolenie z figury 

 negatywny stosunek do dojrzewania 

 lęk przed "dorosłością" 

 niska samoocena i brak wiary w siebie 

 stresujące wydarzenia życiowe (kłótnie,  

choroby, śmierć w rodzinie) 
 

wczesna inicjacja 
seksualna 

 

 negatywne wzorce, także w mediach 

 ciekawość 

 chęć zaimponowania 

 wyraz buntu, manifestowanie dorosłości 

 negatywny wpływ grupy rówieśniczej 
 

 

 

 

 

 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE 

 

Czynniki chroniące,  to wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka.  

Są to: 

 

 silna więź emocjonalna z rodzicami, opieka dorosłych 

 zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność, ciekawość poznawcza 

 poszanowanie prawa, norm, wartości 

 konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety 

 angażowanie się w działania prospołeczne 

 



 

 

Biorąc pod uwagę wyniki obecnych doświadczeń pedagogicznych w naszej szkole, proponujemy realizację następujących celów: 
 

 

CELE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 
 

 

1. CEL I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI: 

 
Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka, polegającej na promowaniu zdrowego stylu 

życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Jej celem jest opóźnianie 

inicjacji lub zachęcanie do abstynencji. 

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodych ludzi przed zagrożeniami przez działania wychowawczo-profilaktyczne, a także 

reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej 

pomocy. 

Celem i zadaniem profilaktyki w szkole jest podejmowanie wszelkich działań nie tylko chroniących młodzież przed zakłóceniami w 

rozwoju ale i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń. 

 

 

Aby chronić wychowanków przed zagrożeniami należy: 

- uczyć podejmowania przemyślanych decyzji 

- promować zdrowie 

- uczyć krytycznego stosunku do mediów 

- nawiązywać współpracę z domem rodzinnym i instytucjami wspierającymi szkołę w profilaktyce i wychowaniu 

- podsuwać propozycje spędzania wolnego czasu 

- pomagać młodzieży w rozwiązywaniu problemów osobistych i szkolnych 

- zapobiegać niedostosowaniu społecznemu 

- pokazać młodzieży, jak walczyć ze stresem, odreagować emocje 

- kształtować umiejętność powiedzenia NIE 

- pomóc znaleźć miejsce w konstruktywnej grupie rówieśniczej; 



 

Cel główny: 

 
Eliminacja (lub redukcja) czynników ryzyka oraz jednoczesne wzmacnianie czynników chroniących. 

 

Cele szczegółowe: 

 
 - promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego życia młodzieży w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i 

interwencyjnych 
- zwiększanie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów; 

-  rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia i współczesnymi uzależnieniami ( np. uzależnienie od internetu, uzależnienie od 

telefonu ); 

-  kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, aby prawidłowo funkcjonował w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poprzez  budowanie 

poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych, kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, wychowanie do wartości i 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji, zaspokojenie potrzeb psychospołecznych ucznia, naukę umiejętności radzenia sobie z sytuacjami 

problemowymi i rozwiązywanie konfliktów; 

-  podnoszenie autorytetu nauczyciela i rodzica w oczach ucznia; 

-  poznawanie się wzajemne uczniów oraz budowanie zaufania między uczniami a nauczycielami 

-  ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole 

-  uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego 

-  przeciwdziałanie problemom natury psychicznej; 

-  informowanie, zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku z sięganiem przez nich po substancje 

psychoaktywne ( narkotyki, dopalacze, tytoń, alkohol); 

- ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży jak: wagary, agresja i przemoc, wyłudzenia, 

wykroczenia przeciw prawu, przedwczesna inicjacja seksualna; 

-  Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży: zwiększanie kompetencji 

wychowawczych rodziców/ opiekunów prawnych,  porady, konsultacje i zajęcia psychoedukacyjne, informowanie o możliwościach uzyskania 

pomocy specjalistycznej, zaangażowanie rodziców w życie szkoły. 

 

 

 



       2. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: 

 
ZADANIE 1: Zwiększanie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów ( kształtowanie zachowań tolerancyjnych i asertywnych oraz 

umiejętność radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami )   

ZADANIE 2:  Eliminowanie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód.  

ZADANIE 3: Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przestępczym wśród młodzieży. 

ZADANIE 4:  Zwiększanie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia w społeczności szkolonej. 

ZADANIE 5: Bezpiecznie przed komputerem w sieci. Kontynuowanie programu STOP CYBERPRZEMOCY. Racjonalne korzystanie z 

telefonu.  

ZADANIE 6:  Niepełnosprawni są wśród nas.  

ZADANIE 7:  Motywowanie uczniów do nauki. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. 

ZADANIE 8: Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji seksualnej i wczesnemu macierzyństwu.  

ZADANIE 9: Budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole 

ZADANIE 10: Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań  ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego 

wyboru. 

ZADANIE 11: Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych. 

ZADANIE 12: Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną. 

ZADANIE 13: Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą. 

ZADANIE 14: Nawiązanie kontaktu z rodzicami. 

ZADANIE 15: Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii. 

3. METODY PRACY: 
- wykłady, prelekcje, pogadanki 

-  dyskusje i debaty 

-  rozmowy indywidualne, obserwacje, ankietowanie 

-  spektakle profilaktyczno- wychowawcze 

-  warsztaty i szkolenia 

-  plastyczne konkursy profilaktyczne, wystawy prac plastycznych 

-  projekcje filmów profilaktycznych 

- biwaki integracyjne, wycieczki szkolne 

- gry i zabawy psychologiczne, integracyjne 

- prezentacje multimedialne 



     ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE 

 

 

 
CEL ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Kształtowanie 

świadomości 

rodziców i uczniów 

na temat 

negatywnego 

działania środków 

psychoaktywnych 

1. Ukazywanie prawnych i 

moralnych skutków 

posiadania, używania i 

rozprowadzania środków 

psychoaktywnych, tj. 

narkotyków, alkoholu, 

papierosów, leków, 

dopalaczy itp. – 

zapobieganie uzależnieniom 

 

 

 

 

 

 

2. Podnoszenie stanu wiedzy 

pedagogicznej i 

psychologicznej rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propagowanie zdrowego 

stylu życia oraz walka z 

nałogami i uzależnieniami 

 

- spotkania dla uczniów z udziałem zaproszonych 

specjalistów, 

- akcja plakatowa UZALEŻNIENIOM STOP 

- lekcje wychowawcze, gazetki tematyczne 

-warsztaty profilaktyczne 

- organizacja Tygodnia Profilaktyki 

- realizowanie programów profilaktycznych 

- kontrola boiska, toalet, okolic szkoły 

- dyżury pełnione przez nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

 - współpraca z PPP oraz poradni specjalistycznych 

- Uczestnictwo w spektaklach profilaktycznych, 

przeglądach sztuk teatralnych i innych formach o 

w/w tematyce. 

 

- spotkania rodziców ze specjalistami (policjant, 

strażnik miejski, terapeuta uzależnień)- 

dostarczenie informacji jak powinni zachowywać 

się rodzice w sytuacjach wymagających interwencji 

przez ulotki. 

- systematyczne poszerzanie zasobów biblioteki 

szkolnej w pozycje psychologiczno-pedagogiczne 

dla rodziców, aktualizacja spisu na stronie 

internetowej 

 

-realizacja programów profilaktycznych  

„NOE I”, „NOE II”, „Jestem wolny” 

- udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła wolna 

od dopalaczy”  

Wychowawcy klas, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

 

 

 

Pedagog 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog 

 

 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz we 

współpracy z pedagogiem  

i psychologiem 

 

 

pedagog 

 

psycholog we współpracy z 

Cały rok szkolny, 

według potrzeb 

 

 

 

Zgodnie z planem 

pracy pedagoga 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

Według potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem 

pracy pedagoga i 

psychologa   

 



 

 

 

 

 

4. Diagnoza skali zjawiska 

zagrożenia uzależnieniami 

wśród uczniów 

- uczestnictwo w Mitingu Antyalkoholowym 

Lekkoatletycznym 

„Krew darem życia” – wizyta w stacji 

krwiodawstwa, walka ze stresem 

- realizacja programu „Trzymaj Formę” 

 

- opracowanie narzędzia i przeprowadzenie  

diagnozy zauważonych negatywnych zjawisk  

pedagogiem 

 

nauczyciele w-f 

pielęgniarka, PCK 

 

nauczyciele w-f, pielęgniarka 

 

zespół ds. diagnozowania 

 

Maj  

 

 

Cały rok szkolny 

 

Według potrzeb 

2. Przekazywanie 

wiedzy na temat 

zagrożeń płynących 

z nieodpowiedniego 

korzystania z 

mediów 

1. Uświadomienie uczniom 

negatywnych skutków 

nieodpowiedniego 

korzystania z komputera i 

telefonu komórkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podnoszenie stanu wiedzy 

pedagogicznej i 

psychologicznej rodziców 

na temat zagrożeń 

płynących z mediów. 

 

- pogadanki na temat uzależnień od komputera i 

telefonu komórkowego 

- dyskusje o negatywnym wpływie gier i 

programów komputerowych ukazujących przemoc i 

agresję 

- pogadanki z uczniami na temat zagrożeń 

płynących z sieci internetowej ( rozmowy na 

czacie, wymiana telefonów i adresów z 

nieznajomymi) 

- zajęcia z cyberprzemocy i fonololizmu 

- organizowanie „Dnia bezpiecznego Internetu”  

 

- spotkania rodziców ze specjalistami 

- spotkania informacyjne i wspierające z 

pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele informatyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Według potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb 

3. Budowanie 

poczucia 

bezpieczeństwa w 

szkole 

1. Eliminowanie zachowań 

agresywnych i przemocy 

wśród uczniów ( 

wymuszanie, zaczepki, 

izolowanie itp.) 

 

 

 

 

 

 

- diagnozowanie i obserwacja miejsc oraz sytuacji 

występowania przemocy i agresji w szkole 

- przeprowadzenie zajęć z zakresu kształtowania 

prawidłowych postaw oraz ćwiczeń z zakresu 

zachowania się w sytuacji stresu ,  frustracji oraz 

zagrożenia 

- dyżury nauczycieli oaz pracowników szkoły 

- zajęcia na temat radzenia sobie w sytuacji 

konfliktu – asertywność 

- konsekwentne i systematyczne reagowanie na 

każdy przejaw agresji w szkole 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tworzenie atmosfery 

bezpieczeństwa w szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Współpraca z rodzicami  

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i 

instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa 

uczniów oraz zapobieganiu przemocy: PPP, 

Komisariat Policji, Sąd Rejonowy, MOPS,  

- zorganizowanie konkursu pod hasłem „Agresji i 

przemocy mówimy stop” 

- uświadomienie uczniom skutków prawnych 

czynów przestępczych poprzez spotkania z 

przedstawicielami policji oraz kuratorem. 

 

- zapoznanie uczniów z procedurami postępowania  

w przypadku łamania zasad bezpieczeństwa ( zasad 

BHP, zasad przeciwpożarowych, regulaminu 

szkoły) 

- integrowanie uczniów na poziomach klas poprzez 

organizację imprez szkolnych i uroczystości 

- budowanie relacji opartych na zaufaniu między 

uczniem a pracownikiem szkoły 

- organizowanie zajęć z pierwszej pomocy 

- przypominanie uczniom o konieczności 

zamykania szatani i nie udostępniania klucza 

osobom trzecim  

- pogadanki przeprowadzane przez pracowników 

policji na temat prawnych konsekwencji kradzieży 

- aktualizacja procedur na szkolnej stronie 

internetowej 

- aktualizacja bazy telefonów i adresów pomocnych 

w sytuacjach kryzysowych 

 

- bieżące informowanie rodziców o przejawach 

agresywnego zachowania dziecka 

- współudział rodziców w opracowaniu szkolnego 

programu wychowawczego i programu 

profilaktycznego.  

- rozwijanie i doskonalenie kompetencji 

wychowawczych rodziców- spotkania 

indywidualne z pedagogiem i psychologiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas,  SU, pedagog, 

administrator strony internetowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 



4. Eliminacja 

zachowań 

dysfunkcyjnych w 

grupach 

rówieśniczych 

1. Eliminacja negatywnych 

grup rówieśniczych o 

charakterze patologicznym 

(wulgaryzacja języka, braki 

w kulturze osobistej itp.) 

 

 

 

 

 

 

2. Ograniczenie rozmiaru 

lekceważenia obowiązków 

szkolnych 

 ( w tym wagary i 

spóźnienia) 

 

 

 

3. Motywowanie do nauki 

- przeprowadzenie badań socjometrycznych  

w klasach 

- przeprowadzenie zajęć z asertywności 

 

- przeprowadzenie obowiązkowych zajęć 

wychowawczych integrujących zespoły klasowe- 

szczególnie klasy pierwsze 

- inicjowanie klasowych przedsięwzięć służących 

integracji (wycieczki, wyjścia, imprezy) 

- kontynuacja konkursów pod hasłem „Klasa  

z kulturą” i „Uczeń godny naśladowania” 

 

- zapoznanie uczniów i rodziców z treściami 

Statutu Szkoły dot. praw i obowiązków uczniów, 

zasad usprawiedliwiania nieobecności, systemem 

kar i nagród oraz programem poprawy frekwencji  

- monitorowanie absencji i spóźnień uczniów 

- stały kontakt z rodzicami w celu reakcji na 

wysoką absencję 

- stosować statutowy system kar i nagród 

 

 - stosować metody aktywizujące w pracy  

z uczniem 

-rozwijać i wspierać zainteresowania i pasje 

uczniów w szkole i poza szkołą 

- umożliwić uczniom zdobycie nowych 

umiejętności poprzez szeroką ofertę zajęć 

pozalekcyjnych (sportowych, teatralnych, 

muzycznych i przedmiotowych) 

- docenianie wysiłku uczniów  

w reprezentowaniu szkoły w olimpiadach i 

konkursach ( pochwały, listy gratulacyjne itp.)   

Wychowawcy klas, pedagog 

 

Wychowawcy klas, psycholog 

 

Wychowawcy klas, klasowe Rady 

Rodziców 

 

Samorząd Uczniowski 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

Wychowawcy klas, dyrektor 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog 

 

 

Wychowawcy klas, dyrektor, 

pedagog 

Nauczyciele, wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, dyrektor 

Cały rok szkolny 

5. Przestrzeganie 

uczniów przed 

wczesną inicjacją 

seksualną i jej 

konsekwencjami 

1. Ukazanie uczniom zagrożeń 

płynących z przedwczesnej 

inicjacji seksualnej. 

2. Profilaktyka AIDS 

- pogadanki w klasach, 

- projekcja filmów tematycznych 

- spotkanie z lekarzem  

- pogadanki z rodzicami, przedstawienie problemu 

na tle klasy  

Wychowawcy klas,  

nauczyciele wychowania  

do życia w rodzinie 

Według potrzeb 



6. Problemy 

zdrowotne  wśród 

uczniów (bulimia, 

anoreksja, otyłość, 

depresja) 

1. Uświadomienie uczniom 

zagrożeń płynących ze 

złego odżywiania oraz ich 

eliminacja 

 

 

 

2. Ukazanie uczniom 

problemów związanych ze 

zdrowiem psychicznym 

- pogadanki w klasach 

- projekcja filmów tematycznych 

- spotkania z lekarzem 

- pogadanki z rodzicami – naświetlenie problemu  

- akcja „Trzymaj formę” 

 

- pogadanki w klasach 

- konsultacje indywidualne z pedagogiem i 

psychologiem 

Wychowawcy klas, pielęgniarka 

 

 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

Pedagog, psycholog,  

Na bieżąco 

7. Edukacja 

czytelnicza jako 

proces nauczania 

człowieka 

Propagowanie czytelnictwa 

wśród młodzieży 

 

- Konkurs pięknego czytania 

- Konkurs recytatorski 

- Konkursy plastyczne: 

 „Moja zakładka do książki” 

 „Ilustracja do ulubionej książki” 

- Spotkania autorskie 

-  Wystawy: 

 „Ekslibris wczoraj i dziś” 

 „Ludzie Kołobrzegu” 

 „To warto przeczytać” 

-  Konkursy literackie: 

 „Z literaturą za pan brat” 

 „Z lekturą jest mi dobrze” 

Nauczyciel bibliotekarz we 

współpracy z nauczycielami 

przedmiotowymi, pedagogiem i 

psychologiem  

Zgodnie z planem 

pracy biblioteki 

 

 

 

 

 



EWALUACJA PROGRAMU 

 

      Oceny efektów realizacji Programu profilaktyki szkolnej, obok bieżącego monitorowania przeprowadza dyrektor w trakcie posiedzeń Rady 

Pedagogicznej – podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego. Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są  do 

wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Ocenie poddawane  są następujące elementy: 

 

 funkcjonowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (ankiety), 

 tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas, 

 realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych, 

 realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas, 

 udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki, 

 problematyka profilaktyki w ramach WDN-u, 

 innowacje i projekty wychowawcze w zakresie profilaktyki, 

 realizacja programów profilaktycznych, 

 realizacja programów psychoedukacyjnych, 

 występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych, 

 występowanie czynników chroniących. 

 występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych(ankiety). 

 
Podstawę dla formułowania ocen realizacji Programu profilaktyki szkolnej stanowią: narzędzia stosowane  w ramach wewnętrznego mierzenia 

jakości pracy: sprawozdania z realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w  dokumentacji, badania ankietowe, 

opinie, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy,  scenariusze, wykazy itp. 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki jest dokumentem otwartym i może podlegać modyfikacjom. 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2015 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców w dniu 29.09.2015 
 

Opracowały: Grotto Małgorzata, Kazimierska Aleksandra 



 

 

 

  

 

 

 
 


