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Podstawa  prawna  działań  profilaktycznych  w szkołach 

 

1. Ustawa  o  systemie  oświaty  z  7  IX  1991 r. wraz  z  późniejszymi  zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 lutego 2007 zmieniające rozporządzenie  

w sprawie statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół 

3. Rozporządzenie  dotyczące  Podstawy  Programowej  (najnowsze)  i  planów  nauczania. 

4. Rozporządzenie  MEN  z  dn.  12  VIII  1999 r. w  sprawie  sposobu  nauczania  oraz  

zakresu  treści  dotyczących  wiedzy  o  życiu  seksualnym  człowieka, o  zasadach  

świadomego  macierzyństwa  i  odpowiedzialnego  rodzicielstwa, o  wartościach  rodziny, 

życia  w  fazie  prenatalnej  oraz  metodach  i  środkach  świadomej  prokreacji  zawartych  

w  Podstawie  Programowej  kształcenia  ogólnego (Dz. U. Nr 67  z  1999 r., poz. 756). 

 

Dokumenty  wewnętrzne: 

1. Statut  Szkoły.  

2. Plan  Rozwoju  Szkoły  spójny  z  programem  wychowawczym i programem 

naprawczym. 

 

Przepisy  pozaoświatowe: 

1. Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej. 

2. Konwencja  o  Prawach  Dziecka. Dziennik  Ustaw  z  1991 r. nr  120  poz. 526. 

3. Ustawa  o  powszechnym  ubezpieczeniu  zdrowotnym  wraz  ze  zmianami. 

4. Narodowy  Program  Zdrowia  na lata 2016 – 2020. 

5. Ustawa  z  dn. 26  X  1982 r. o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi. 

6. Ustawa  z  dn. 19  VIII  1994 r. o  ochronie  zdrowia  psychicznego. 

7. Ustawa  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  z  dnia  29 lipca 2005 r. 
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WSTĘP 

 

Szkolny Program Profilaktyczny to integralna część planu pracy szkoły ściśle 

związana z programem wychowawczym. Program powstał jako odpowiedź na wyniki 

przeprowadzonych obserwacji, ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki z ubiegłych lat 

oraz rozmów z  uczniami, rodzicami i nauczycielami. Jest on skierowany do uczniów  

(a przede wszystkim do tej młodzieży, która jest zagrożona poprzez brak nadzoru ze strony 

rodziców, zwłaszcza przebywających za granicą i znajduje się pod dużym wpływem grup 

rówieśniczych), rodziców i nauczycieli.  

Wdrożenie programu ma spowodować zmiany ilościowe i jakościowe  

w środowisku uczniowskim, a także promować: życie jako fundamentalną wartość, model 

życia bez agresji, palenia tytoniu, picia alkoholu, brania dopalaczy i narkotyków, uczyć 

współodpowiedzialności za poczęcie dziecka przez chłopca i dziewczynę, szacunku dla życia 

od chwili poczęcia. Pragniemy mobilizować młodzież poprzez stosowanie różnorodnych form 

oddziaływań zarówno informacyjnych, edukacyjnych oraz interwencyjnych. Bardzo ważne 

będą wiedza i  kompetencje nauczycieli, którzy będą wdrażać ten program. 

Poszczególne zadania i działania będą realizowane w ramach godzin do 

dyspozycji wychowawcy, zajęć z określonych przedmiotów, oraz różnych form działalności 

pozalekcyjnej szkoły. Planuje się uczestnictwo  uczniów w kółkach, spektaklach, festynach, 

konkursach zgodnie z tematyką programu. 

W obszarze działania programu jest młodzież: agresywna, paląca papierosy, 

dewastująca mienie społeczne, sięgająca po alkohol i narkotyki, zagrożona wczesną 

aktywnością seksualną oraz pozostawiona przez rodziców przebywających za granicą.  

W wyniku wszystkich oddziaływań przewidzianych w programie uczeń powinien umieć 

rozstrzygnąć, co dla niego jest dobre, a co złe, potrafi współżyć w grupie, radzić sobie  

w sytuacji dłuższej nieobecności rodziców, pomagać innym, szanować rówieśników  

i starszych, siebie i swoje ciało. 
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Tematyka 

 

Cele 

 

Sposób  realizacji 

 

 

Odpowiedzialni 

 

I. 
C

zy
ja

 jest szk
o

ła
?
 

 

- Uświadomienie  sobie  przez  

uczniów  dobra  wspólnego. 

- Kształtowanie poczucia  

odpowiedzialności  za  wspólne  

dobro, także  szkołę. 

- Kształtowanie u uczniów 

postaw reagowania na przejawy 

dewastacji  mienia szkolnego.  

- Wyrobienie nawyku 

przestrzegania  elementarnych 

przepisów bezpieczeństwa  

w szkole. 

 

 

 

Prowadzenie  lekcji  

wychowawczych 

poświęconych 

zagadnieniom:  

- Wartość  dobra  

wspólnego. 

- Zapobieganie 

dewastacjom mienia  

szkolnego. 

- Szanujemy mienie  

szkolne     i  nie  tylko.  

- Stosowanie 

 i przestrzeganie zasad 

BHP. 

 

wychowawcy klas 

 

 

Informowanie rodziców 

podczas zebrań o problemie 

niszczenia mienia  szkolnego. 

Angażowanie rodziców do prac 

związanych z naprawą 

zniszczonego przez uczniów 

mienia szkolnego. 

 

 

 

-Nawiązanie  współpracy 

z rodzicami w walce 

z dewastacją mienia 

szkolnego  

i nie tylko. 

-Podjęcie wspólnego 

działania. 

 

 

wychowawcy klas 

. 

 

Uświadomienie uczniom: 

-ich odpowiedzialności  za 

wygląd szkoły, 

-ich dbałości o wystrój  

i sprzęt szkolny. 

 

Wdrażanie uczniów do pracy 

nad  wystrojem szkoły.  

 

 

 

Angażowanie uczniów  do 

pracy nad wystrojem 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel plastyki, 

wychowawcy 
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II. 
C

zy
 p

o
tra

fisz sk
u

teczn
ie k

o
m

u
n

ik
o

w
a

ć się?
  

                           B
ą

d
ź a

serty
w

n
y

. 
 

 

-Zapoznanie uczniów ze 

sposobami prawidłowej 

komunikacji. 

-Uświadomienie uczniom 

konieczności kształtowania  

w sobie postaw asertywnych. 

 

 

- Uświadomienie uczniom 

potrzeby stosowania zasad 

dobrego wychowania  

w codziennych relacjach  

z otoczeniem. 

 

 

 

 

 

 

-Trening asertywności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zwrócenie uczniom uwagi na 

konieczność zachowania zasad 

kultury i poszanowania 

godności drugiego człowieka 

(wpisy na portalach np. nk, 

facebook, komentarze, 

korespondencja). 

- Zwrócenie uwagi na zjawisko 

cyberprzemocy  

i jego skutki.  

- Uświadomienie potrzeby 

odpowiedzialności za słowo 

(konsekwencje). 

 

 

 

. 

 

 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na temat: 

-Właściwego 

komunikowania się. 

- Asertywności i tolerancji. 

-Zasad właściwego 

zachowania się  

w miejscach publicznych, 

oraz szkole. 

 

Zajęcia na świetlicy 

szkolnej na temat: savoir – 

vivre. 

 

Wskazówki nauczycieli, 

skierowane do uczniów 

odnośnie prawidłowej 

komunikacji. 

 

Prezentowanie postaw 

asertywnych . 

Ćwiczenie asertywności 

poprzez odgrywanie na 

lekcjach wychowawczych 

scenek sytuacyjnych  

i rodzajowych. 

 

 

Przeprowadzenie rozmów 

i pogadanek  z uczniami na 

temat właściwego 

korzystania z Internetu. 

Wyeksponowanie jego roli 

we współczesnym świecie 

 i zagrożeń wynikających  

z niewłaściwego 

posługiwania się nim . 

Zjawisko cyberprzemocy.  

Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

informatyki 

pedagog szkolny 
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III. 
R

a
d

zim
y
 so

b
ie z a

g
resją

 . 

 
 

 

-Zrozumienie znaczenia 

wpływu otoczenia  na ludzkie 

reakcje i zachowania. 

-Dostrzeganie i rozumienie  

przyczyn własnych zachowań. 

-Wskazanie na tolerancję jako 

czynnik warunkujący właściwe  

współżycie w klasie, szkole, 

rodzinie  

i społeczeństwie. 

-Eliminowanie przemocy 

z relacji międzyludzkich, 

zastępowanie jej kompromisem. 

-Kształtowanie postawy 

kulturalnego wypoczynku 

i rekreacji. 

-Ukazanie przyczyn przemocy 

 i nietolerancji. 

-Zastosowanie profilaktyki 

zapobiegającej przemocy  

i nietolerancji. 

 

 

 

Na lekcjach 

wychowawczych, 

wychowawcy wraz z 

uczniami podejmują  próby 

odpowiedzi  na pytanie: 

Czy słuszne jest 

stwierdzenie: „Agresja 

rodzi agresję, uśmiech 

rodzi uśmiech”? 

Dyskusja na temat 

przyczyn przemocy 

 i nietolerancji. 

Jak stać się 

odpowiedzialnym za siebie 

i innych? 

 

Zajęcia profilaktyczne na 

świetlicy szkolnej na temat: 

,,Nie rób drugiemu co tobie 

niemiłe”. 

 

 

wychowawcy klas, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

świetlicy 

 

-Uświadomienie skutków 

wagarowania.  

 

Zapoznanie uczniów ze 

szkolnym systemem 

oceniania zachowania 

 i karami za wagary. 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

-Pokazanie  zalet szkoły, 

w której nie ma przemocy. 

-Wskazanie sposobów 

rozsądnego zagospodarowania 

wolnego czasu.  

 

 

Udział uczniów w 

zajęciach kół zainteresowań 

jako alternatywnego 

sposobu spędzania wolnego 

czasu. 

 

 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

-Wskazanie na alternatywne  

formy zagospodarowania 

wolnego czasu. 

 

Organizowanie zajęć 

sportowych  - UKS 

Udział uczniów 

w międzyszkolnych  

zawodach sportowych. 

 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

-Uświadomienie rodzicom 

skutków wagarowania. 

-Określenie definicji agresji 

zachowania agresywnego. 

-Uświadomienie przyczyn 

 

Profilaktyczne rozmowy          

z rodzicami na temat 

skutków wagarowania, 

przemocy           

i agresji wśród młodzieży, 

 

wychowawcy klas ,  

nauczyciele 

informatyki, 

pedagog szkolny 
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zachowań agresywnych. 

-Dostrzeganie i rozumienie 

przyczyn własnych zachowań. 

-Uświadomienie konieczności 

zapobiegania  trudnym 

sytuacjom na płaszczyźnie 

dziecko - rodzic.    

- Ukazanie zagrożeń 

wynikających       

z niewłaściwego korzystania  

z Internetu. 

 

zjawiska cyberprzemocy. 

 

Dyrekcja szkoły, 

 

 

-Integracja środowisk: uczniów, 

nauczycieli, rodziców 

. 

Organizowanie: 

- imprez szkolnych  

z udziałem uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

 – podsumowanie realizacji 

projektów, prezentacja 

dorobku szkoły, dyskoteki, 

wycieczki, dzień sportu, 

-spotkań integracyjnych 

nauczycieli z rodzicami, 

imprez środowiskowych 

 

nauczyciele 
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IV
. J

a
k

 ra
d

zić so
b

ie p
o
d

cza
s d

łu
ższeg

o
 p

o
b

y
tu

 

ro
d

zicó
w

 za
 g

ra
n

icą
?
 

 

-Dostrzeganie problemu dziecka 

pozostawionego na dłuższy czas 

bez rodziców. Uświadomienie 

zagrożeń wynikających z braku 

kontroli rodziców. 

- Wskazanie możliwości 

uzyskania pomocy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na temat 

odpowiedzialności za swoje 

postępowanie oraz 

wskazanie osób i instytucji, 

do których można zwrócić 

się o pomoc. 

 

 

 

 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 
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V
. C

o
 to

 jest zd
ro

w
ie?

 

 

.-Uświadomienie uczniom 

konieczności dbania o swoje 

zdrowie, przekazanie zasad 

zdrowego odżywiania. 

-Poznanie przez uczniów 

skutków palenia tytoniu. 

-Zapoznanie z prawami ludzi 

niepalących. 

-Ukazanie uczniom, jakie 

szkody wywołuje nikotynizm. 

-Ukazanie sposobów odmowy 

wypalenia papierosa. 

- Uświadomienie uczniom 

wielkiego zagrożenia ze strony 

dopalaczy. 

- Uświadomienie uczniom 

zagrożeń  

wynikających z depresji. 

- Uświadomienie uczniom 

potrzeby zdrowego trybu życia, 

badań profilaktycznych celem 

uchronienia się przed 

zagrożeniem chorobą 

nowotworową. 

 

Przeprowadzenie lekcji 

biologii oraz lekcji 

wychowawczych, na 

których omówione zostaną 

problemy:  

-Co to jest zdrowie? 

- Zasady zdrowego 

odżywiania. 

-Jak kontrolować stan 

swojego organizmu? 

-W jaki sposób palenie 

papierosów wpłynie na 

zdrowie młodego 

człowieka? 

- Jakie są prawa ludzi 

niepalących? 

- Czym są dopalacze? 

- Czym jest depresja, jak 

sobie z nią radzić i gdzie 

szukać pomocy? 

 

 

Zajęcia na świetlicy 

szkolnej na temat:  

,,W zdrowym ciele zdrowy 

duch”. 

 

Konkurs profilaktyczny na 

gazetkę klasową – 

bezpieczeństwo. 

 

Realizacja zaleceń 

Europejskiego Kodeksu 

Walki z Rakiem. 

Światowy Dzień Walki 

z Rakiem 

  

 

nauczyciel biologii, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

świetlicy 

 

-Ukazanie przyczyn  

i skutków picia alkoholu. 

-Kształtowanie nawyku 

racjonalnego zagospodarowania  

wolnego czasu. 

-Uświadomienie uczniom, jak 

szkodliwy jest wpływ alkoholu 

na zdrowie człowieka.  

- Uwrażliwienie uczniów na 

poważne zagrożenie jakim są 

 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych 

poświęconych tematom:  

-Co powinniśmy wiedzieć 

o alkoholu i problemach 

alkoholowych? 

-Miłe złego początki 

 a koniec żałosny, czyli 

 o skutkach nadużywania 

alkoholu.  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 
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dopalacze. 

 

 

 

Uświadomienie uczniom, że 

noszenie elementów 

odblaskowych jest przejawem 

troski o własne zdrowie  

i bezpieczeństwo. 

 

 

- Czym są dopalacze i jakie 

są skutki ich 

przyjmowania? 

 

Rozmowy na temat 

bezpiecznego poruszania 

się po drodze , 

konieczności noszenia 

elementów odblaskowych.  

Konkursy dotyczące 

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

V
I. J

a
k

 p
o
k

o
n

a
ć tru

d
n

o
ści o

k
resu

 

d
o

ra
sta

n
ia

?
 

 

- Uświadomienie uczniom 

oddziaływania czytanej prasy  

i oglądanych programów 

telewizyjnych na kształtowanie 

się ich obrazu świata i systemu 

wartości. 

- Wskazanie uczniom skutków 

 i zagrożeń związanych 

z przedwczesną inicjacją 

seksualną. 

- Promowanie pozytywnej 

postawy wobec macierzyństwa. 

- Zapoznanie ze skutkami 

aborcji i przedwczesnego 

macierzyństwa. 

 

 

Przeprowadzenie lekcji 

biologii, lekcji 

wychowawczych oraz zajęć 

z zakresu wychowania do 

życia w rodzinie, na 

których omówione zostaną 

problemy:  

- Telewizja i prasa a presja 

seksualna i zaburzenia 

rozwoju 

psychoseksualnego, 

- Relacje dziewczyna - 

chłopak. 

- Zagrożenia związane  

z wczesną aktywnością 

seksualną. 

 

 

wychowawcy klas 

drugich i trzecich,  

nauczyciel biologii  

 

 

- Zwrócenie uczniom uwagi na 

skutki okazywania swoich 

uczuć we właściwy sposób. 

- Promowanie postawy 

szacunku wobec starszych. 

 

 

 

 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych 

poświęconych: 

- sposobom okazywania 

uczuć, 

- poszanowaniu godności 

człowieka, szacunku wobec 

rówieśników i starszych. 

 

Zajęcia na świetlicy 

szkolnej na temat: 

Uświadomienie miejsca   

w życiu miłości, przyjaźni, 

szacunku, tolerancji. 

 

nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie, 

wychowawcy 

świetlicy 
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-Uświadomienie konieczności 

wczesnego zapobiegania 

uzależnieniom od nikotyny, 

alkoholu, dopalaczy. 

-Wie, jakie środki uzależniają. 

- Rozumie przebieg 

mechanizmu uzależniania się. 

.  

 

Popularyzacja wiedzy 

dotyczącej uzależnień 

(narkotyki, alkohol, 

dopalacze, nikotyna), oraz 

sposobów ich 

zapobiegania. 

- Zajęcia o tematyce 

profilaktycznej szczególnie 

dotyczącej problemu 

dopalaczy. 

 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 


