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Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa uzu-

pełnia Program Wychowawczy. Skierowany jest do każdego ucznia, zarówno

zdolnego, jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Formy

i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów. Pro-

gram odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w naszej szko-

le, klasie szkolnej i w naszym środowisku. W związku z tym w działaniach edu-

kacyjno – profilaktycznych zmierzamy do wspomagania wszechstronnego i har-

monijnego rozwoju ucznia, wzmacniania czynników ochronnych przy jednocze-

snej  redukcji  czynników ryzyka Zakładamy,  że dzięki  zaangażowaniu  całego

środowiska szkolnego nasi uczniowie poradzą sobie w trudnej sytuacji i osiągną

sukces zgodnie ze swoimi możliwościami. 

I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.

1. Współdziałanie  z rodzicami przy realizacji  zadań edukacyjno- profilak-

tyczno - wychowawczych.

2. Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych działań i za-

mierzeń – rozwijanie idei samorządności i współodpowiedzialności.

3. Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw. 

4. Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych, rozwijanie empatii, tole-

rancji, asertywności, wyrabianie zachowań prospołecznych.

5. Diagnozowanie potrzeb uczniów. Stworzenie warunków do rozwoju indy-

widualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspieranie  ich dążeń

i aspiracji.

6. Niwelowanie niepowodzeń szkolnych.

7. Budowanie przyjaznego klimatu szkoły. Wzmocnienie więzi ze szkołą.

8. Monitorowanie  poziomu  bezpieczeństwa  i  przeciwdziałanie  przejawom

niepożądanych  zachowań. Eliminacja zachowań agresywnych i dyskry-

minacyjnych.
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9.  Monitorowanie sytuacji i podejmowanie działań z zakresu przeciwdziała-

nia używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środ-

ków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplemen-

tów diet i leków w celach innych niż medyczne.

II. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej  i 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  odurzających  i  substancji

psychoaktywnych,  a także suplementów diet i leków;

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 psychoaktywnych

lub  występowania  innych  zachowań  ryzykownych,  które  nie  zostały

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

W szczególności zaś działania profilaktyczne obejmują:  

1)  realizowanie  wśród  uczniów  i  rodziców  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
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szczególności  potrzebę  podniesienia  samooceny,  sukcesu,  przynależności  i

satysfakcji życiowej;

3)  kształtowanie  i  wzmacnianie  norm  przeciwnych  używaniu  środków

odurzających i substancji psychoaktywnych,  a także suplementów diet i leków

przez  uczniów,  a  także  norm  przeciwnych  podejmowaniu  innych  zachowań

ryzykownych;

4)  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  w  zakresie  realizacji  szkolnej

interwencji  profilaktycznej  w  przypadku  podejmowania  przez  uczniów

zachowań ryzykownych;

5)włączanie,  w  razie  potrzeby,  w  indywidualne  programy  edukacyjno-

terapeutyczne,  działań  z  zakresu  przeciwdziałania  używaniu  środków

odurzających i substancji psychoaktywnych,  a także suplementów diet i leków.

III. STRATEGIE PROFILAKTYCZNE.

Działania  profilaktyczne  realizowane  są  przez  następujące  strategie

profilaktyczne:

1. Strategia informacyjna

Celem jest  dostarczenie adekwatnych informacji  na temat skutków zachowań

ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów. U podstaw

tej  strategii  leży  przekonanie,  że  ludzie,  zwłaszcza  młodzi,  zachowują  się

ryzykownie,  ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstw takich

zachowań.

2. Strategia edukacyjna

Strategia ta ma pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych  

i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem

czy rozwiązywanie konfliktów itp.). U podstaw tej strategii leży przekonanie, że

ludzie,  nawet  dysponujący  odpowiednią  wiedzą,  podejmują  zachowania

ryzykowne z powodu braku umiejętności niezbędnych w życiu społecznym.

3. Strategia działań alternatywnych
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Celem jest  pomoc w zaspakajaniu  ważnych   potrzeb psychologicznych (np.

sukcesu,  przynależności)  i  osiąganie  satysfakcji  życiowej  przez  ułatwianie

angażowania się w działalność akceptowaną społecznie (artystyczną, społeczną,

sportową).  U  podstaw  tej  strategii  zakłada  się,  że  wielu  ludzi  podejmuje

zachowania ryzykowne ze względu na brak możliwości rozwoju zainteresowań i

osiągania sukcesów pozytywnych.

4. Strategia interwencyjna

Celem jej jest wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób mających trudności

w identyfikowaniu i  rozwiązywaniu  problemów  osobistych.  Elementem

interwencyjnym  jest  towarzyszenie  ludziom  w  krytycznych  momentach  ich

życia. Formą realizacji tej strategii może być poradnictwo, skrzynka sekretów

czy zajecia terapeutyczne.

IV. CELE GŁÓWNE PROGRAMU.

1. Kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia, przeciw-

działanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.

2. Zapobieganie agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.

V. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU.

1. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.

2. Eliminacja  zachowań agresywnych, zwłaszcza agresji słownej.

3. Promowanie uniwersalnych wartości.

4. Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego, zachowań 

prospołecznych, postaw patriotycznych.

5. Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia.

6. Profilaktyka uzależnień – rozszerzenie działań na rzecz propagowania

życia wolnego od nałogów i  wszelkich używek.

7. Podejmowanie działań mających  na celu wzmocnienie motywacji do

własnego rozwoju.
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8. Wdrażanie metod  i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

trudnych, kryzysowych, problemowych, stresogennych. 

9. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy frekwencji oraz 

zmniejszenia liczby spóźnień. 

VI. STRUKTURA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH.

Zadania nauczycieli (nauczycieli wychowawców):

1.  Zapewniają  uczniom  i  ich  rodzicom  wszechstronną  informację  na  temat

stawianych  przez  szkołę  wymagań,  podejmowanych  przez  nią  działań

edukacyjno  –  profilaktycznych,  zapoznają  z  obowiązującymi  dokumentami

szkolnymi, realizowanymi programami oraz na bieżąco informują o postępach

uczniów.

2.  Promują  wśród  uczniów  oraz  rodziców  zdrowy  styl  życia  i  wartościowe

formy spędzania wolnego czasu.

3. Umacniają pozytywne relacje z uczniami. Dbają o integrację uczniów.

4. Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

problemowych, zagrażających zdrowiu i życiu.

5.  Rozpoznają  indywidualne  potrzeby  uczniów,  analizują  przyczyny

niepowodzeń  szkolnych  oraz  udzielają  wszechstronnej  pomocy  w  ich

przezwyciężaniu

6.  Dbają  o  pozytywne  relacje  z  rodzicami,  potrafią  pozyskać  rodziców  do

współpracy.

7.  Realizują  zadania  w  zakresie  profilaktyki  we  współpracy  z  rodzicami

uczniów.

8. Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań

profilaktycznych.

  

 Zadania pedagoga szkolnego:
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1. Diagnozowanie w zakresie występowania w środowisku szkolnym czynników

chroniących oraz czynników ryzyka.

2. Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji szkolnego programu 

profilaktyki.

3. Wspieranie nauczycieli i pozostałych pracowników w realizacji zadań 

profilaktyczno – edukacyjnych.

4. Praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami.

6. Monitorowanie realizacji zewnętrznych programów profilaktycznych.

Zadania rodziców:

1. Dbają o dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem 

dziecka.

2. Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane

wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.

3. Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń współczesnego świata i 

sposobów przeciwdziałania im.

4. Stanowią wzór osobowy – model dla dziecka.

Zadania uczniów:

1. Aktywnie uczestniczą w realizacji zadań programu profilaktyki szkoły.

2.  Swoją  postawą  i  właściwym  zachowaniem  modelują  pożądane  wzorce

zachowań  swoich  kolegów  oraz  promują  uniwersalne  wartości  (edukacja

rówieśnicza).

VII. FORMY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI.

W realizacji programu łączącego wychowanie, nauczanie i rozwijanie 

umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju 

uczniów wykorzystuje się:

1) zajęcia edukacyjne,

2) godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,
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3) apele, prelekcje, warsztaty,

4) konkursy przedmiotowe i artystyczne,

5) zajęcia i zawody sportowe,

6) gry i zabawy integracyjne,

7) zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań,

8) uroczystości klasowe, szkolne, wycieczki, wszelkiego rodzaju akcje,

9) kino, teatr, wystawy,

10) imprezy lokalne i ogólnopolskie.
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VIII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH.

Zadania Sposób realizacji Osiągnięcia ucznia Termin realizacji Osoby odpowiedzialne

Promowanie zdrowego stylu życia

- wskazywanie uczniom wartości życia i 

zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia 

poprzez udział w różnego typu akcjach  

pozaszkolnych  oraz szkolnych: „Mleko w 

szkole”, „Warzywa i owoce w szkole”, 

„Śniadanie daje moc”, fluoryzacja zębów ;

- uświadamianie uczniom, że warto 

"inwestować" we własne zdrowie

-promowanie aktywnego sposobu spędzania 

wolnego czasu poprzez udział uczniów w 

zajęciach SKS-u, organizowanie wyjść na 

spacery do parku, wycieczek połączonych z 

aktywnym wypoczynkiem,

- poszerzenie wiedzy rodziców, uczniów i 

nauczycieli w zakresie prawidłowości rozwoju

zaburzeń zdrowia psychicznego, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania

środków odurzających i substancji  

psychoaktywnych, a także suplementów diet i 

leków oraz postępowania w tego typu 

przypadkach;

- kształtowanie u uczniów umiejętności 

- uczeń wie, iż życie i zdrowie to

największe wartości

- uczeń unika zagrożeń dla 

zdrowia i życia

- uczeń wie, że ma być 

przyjacielem dla siebie, 

akceptuje siebie, zna swoje 

mocne i słabe strony, potrafi 

poradzić sobie ze stresem, 

rozpoznaje własne emocje i wie 

jak sobie radzić z emocjami 

negatywnymi,

- uczeń umie aktywnie spędzać 

czas wolny, 

- potrafi myśleć krytyczne, 

podejmować konstruktywne 

decyzje w sytuacjach trudnych, 

stresowych, zagrażających życiu 

i zdrowiu

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Zespól ds. promocji zdrowia, 

pedagog, wszyscy nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna
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życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i 

wyrażania własnych emocji;

- kształtowanie krytycznego myślenia i 

wspomaganie uczniów w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu.

- przeprowadzenie we współpracy z 

dietetykiem  warsztatów dla uczniów oraz  

informowanie rodziców  poprzez informacje 

zamieszczane na stronie internetowej szkoły, 

na gazetce , podczas rozmów indywidualnych 

na temat zdrowego i racjonalnego odżywiania.

Promowanie pożądanych wzorców

zachowań

- kształtowanie odpowiedniej kultury osobistej

uczniów poprzez systematyczną kontrolę i 

ocenę zachowania (wyróżnianie na forum 

klasy, na apelach, przyznawanie tytułów: 

Ambasadora Kultury, Ambasadora Dobrego 

Zachowania ( wspólne wypracowanie z 

uczniami kryteriów przyznawania 

wyróżnienia), wręczanie pochwał dla 

rodziców).  

- kształcenie nawyku szacunku dla osób i 

mienia

- uczeń odnosi się z szacunkiem 

do każdego człowieka

- uczeń umie życzliwie 

traktować innych ludzi

- uczeń zna umiejętności 

potrzebne w kontaktach z innymi

- uczeń stosuje zwroty 

grzecznościowe wobec innych

- umie zachować się adekwatnie 

do zaistniałej sytuacji

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Pedagog, wszyscy nauczyciele, 

zaproszeni goście (policja, 

pracownicy PPP)
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- kształtowanie postaw życzliwości i dobroci 

wobec innych- doskonalenie umiejętności 

potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi

-uczenie szacunku dla odmienności, 

-wyrabianie nawyku stosowania zwrotów 

grzecznościowych i zachowania adekwatnego 

do sytuacji

- eksponowanie na gazetce samorządu 

szkolnego oraz samorzadziku nazwisk 

uczniów, którzy są wzorem do naśladowania.

- kształtowanie odpowiedzialności za 

podejmowane działania i pełnione funkcje

- rozwijanie postaw patriotycznych, miłości 

szacunku dla Polski oraz  tzw. małej 

Ojczyzny, kształtowanie poczucia tożsamości 

narodowej

- promowanie wartości uniwersalnych.

Zmniejszanie ilości zachowań

agresywnych oraz stosowania

wulgaryzmów 

- monitorowanie zachowań agresywnych  

(zeszyty uwag, zeszyty wzmożonej 

obserwacji),

- nauka samokontroli, radzenia sobie ze 

stresem i własnymi emocjami,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych, problemowych, 

konfliktowych

- uczeń potrafi bez 

wulgaryzmów komunikować się 

z innymi

- uczeń wie jak zachować się w 

sytuacjach trudnych, 

stresogennych

- uczeń zna negatywne skutki 

zachowań agresywnych

- uczeń rozumie, iż agresja ma 

charakter narastający

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Zespól wychowawczy, pedagog, 

wszyscy nauczyciele, zaproszeni 

goście (policja, pracownicy PPP)
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- uświadomienie uczniom czym jest agresja i 

przemoc słowna, omówienie negatywnych 

skutków zachowań agresywnych, przybliżenie 

mechanizmu narastania agresji  poprzez 

przeprowadzanie pogadanek, organizowanie 

apeli wychowawczych, przeprowadzenie akcji 

„Tydzień bez agresji”

- uczenie radzenia sobie z przykrymi 

emocjami prowadzącymi do zachowań 

agresywnych,

- rozwijanie i wzmacnianie umiejętności 

psychologicznych i społecznych uczniów

- zacieśnić współpracę z PPP – w razie 

konieczności zorganizować warsztaty dla 

uczniów sprawiających problemy 

wychowawcze, zachęcać rodziców do udziału 

w warsztatach organizowanych przez PPP. 

- uściślić współpracę z Komendą Policji – 

przeprowadzić 2 razy w roku spotkania z 

policjantem ds. nieletnich  dla uczniów 

sprawiających problemy wychowawcze;

- zacieśnić współpracę z MOPS oraz 

Kuratorami (powiadamiać asystentów rodzin 

oraz kuratorów rodzin tych uczniów, którzy 

sprawiają problemy wychowawcze

- uczeń potrafi radzić sobie z 

własnymi uczuciami i emocjami 

innych
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Bezpieczne zachowania

- opracowywanie kontraktów zachowania na 

lekcjach

- zapoznanie i przypomnienie  obowiązujących

w szkole regulaminów, 

- wychowawcy klas w sposób rzetelny i 

konsekwentny wyciągają konsekwencje w 

stosunku do uczniów, którzy nie przestrzegają 

klasowych kontraktów zachowania, 

obowiązujących w szkole regulaminów, 

- przygotowywanie gazetek tematycznych w 

klasach,

-  wdrażanie nawyków bezpiecznych 

zachowań w  sytuacji zagrożenia, podczas 

drogi do i ze szkoły, zapoznawanie z zasadami

ruchu drogowego poprzez pogadanki, 

spotkania z Policją, organizację apeli: 

Bezpieczne ferie", "Bezpieczne wakacje",  

przeprowadzanie cyklicznych apeli 

wychowawczych, udział w Regionalnej 

Zabawie Edukacyjnej „Bezpieczna droga do 

szkoły”(klasy II);

- wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej

pomocy – ćwiczenia z fantomem

- upowszechnianie programów wczesnej 

interwencji opartych na naukowych 

- uczeń zna zasady ruchu 

drogowego, 

- uczeń czuje się 

współodpowiedzialny za 

bezpieczeństwo innych, 

- wie jak udzielić pierwszej 

pomocy, 

- wie jak bezpiecznie się  

zachować w sytuacji zagrożenia

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Pedagog,  nauczyciele zajęć 

technicznych, wszyscy 

nauczyciele,  zaproszeni goście 

(policja, pielęgniarka szkolna)
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podstawach lub o potwierdzonej skuteczności.

Zapobieganie niepowodzeniom

dydaktycznym i wychowawczym

-  wdrażanie uczniów do systematycznego 

uczestnictwa w  zajęciach organizowanych w 

ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i w zajęciach świetlicowych, 

- udzielanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w zakresie profilaktyki 

uzależnień w szczególności do uczniów 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym - 

- opracowywanie  indywidualnych planów 

poprawy,

-  promowanie i gratyfikowanie pożądanych 

zachowań,

- ścisła współpraca z  rodzicami uczniów 

mających problemy z nauką w celu 

eliminowania zaistniałych problemów 

(zawieranie tzw. kontraktów),

-organizowanie pomocy koleżeńskiej

- integrowanie zespołu uczniowskiego poprzez

angażowanie uczniów do działań na rzecz 

klasy i szkoły,

- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań oraz 

pasji uczniów

- uczeń chętnie korzysta z 

proponowanych mu zajęć 

dodatkowych, 

- uczeń wie jak zagospodarować 

swój czas wolny

- potrafi określić swoje 

zainteresowania i pasje

-uczeń czuje się częścią zespołu 

klasowego i szkolnego

- rodzice utrzymują stały kontakt

ze szkołą i współpracują z 

nauczycielami przedmiotu i 

pedagogiem

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Zespół wychowawczy, 

wychowawcy klas, pedagog, 

wszyscy nauczyciele
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- współpraca z PPP – indywidualne 

konsultacje specjalistów, 

- zacieśnić współpracę z instytucjami 

wspierającymi szkołę w realizacji jej zadań: 

MOPS, PPP, Kuratorzy, Policja.

Zapobieganie niskiej frekwencji

uczniów na zajęciach lekcyjnych

- systematyczne kontrolowanie frekwencji 

przez wychowawców oraz zespól ds. 

frekwencji, podejmowanie działań zgodnie z 

obowiązującą w szkole procedurą w 

przypadku niewłaściwego realizowania 

obowiązku szkolnego przez ucznia,

- wprowadzenie zeszytów wzmożonej 

obserwacji w stosunku do uczniów 

sprawiających problemy wychowawcze i 

opuszczających zajęcia lekcyjne

- przyznawanie dyplomów i nagród za 100% 

frekwencję na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

własną edukację, wyrabianie nawyku 

solidności i sumienności, 

- zacieśnić współpracę z MOPS oraz 

Kuratorami (powiadamiać asystentów rodzin 

oraz kuratorów rodzin tych uczniów, którzy 

nie realizują systematycznie obowiązku 

- uczeń  nie opuszcza zajęć 

szkolnych bez poważnej 

przyczyny

- sumiennie uczęszcza na 

zajęcia, nie spóźnia się

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Pedagog, zespół ds. frekwencji 

wszyscy nauczyciele

15



szkolnego).

Właściwe wypełnianie obowiązków

uczniowskich

- motywowanie uczniów do wytężonej pracy 

dydaktycznej w celu zdobycia wiedzy i 

opanowania umiejętności niezbędnych do 

kontynuowania nauki w kolejnym etapie 

edukacyjnym poprzez wzmacnianie 

właściwych postaw;

- zapewnianie uczniom pomocy w 

przezwyciężaniu trudności dydaktycznych 

poprzez udział w zajęciach organizowanych w

ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej;

-  angażowanie uczniów w życie szkoły, 

pomoc w organizacji imprez szkolnych i 

klasowych (Dzień Chłopaka, Wigilia, Dzień 

Matki i Tatki, Dzień Babci, Dzień Dziadka, 

Dzień Kobiet, Mikołajki, festyn rodzinny itp.)

- budzenie wśród uczniów odpowiedzialności 

za organizowanie i prowadzenie akcji 

charytatywnych (zbiórka żywności dla 

schroniska, zbiórka zakrętek);

- nauka samorządności poprzez udział w 

działaniach Samorządu Uczniowskiego

-uczeń wie jak ważna jest 

systematyczna nauka, rozumie 

potrzebę zdobywania wiedzy i 

umiejętności

- uczeń chętnie angażuje się w 

życie klasy i szkoły

- rozumie potrzebę działania na 

rzecz  innych 

- uczeń sumiennie wywiązuje się

z przydzielonych mu 

obowiązków

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Wychowawcy, pedagog, 

wszyscy nauczyciele

Zapobieganie sięganiu uczniów po

- monitorowanie sytuacji związanych ze 

stosowaniem używek,

- uczeń zna przyczyny i skutki 

uzależnień

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

Zespól ds. promocji zdrowia, 

pedagog, wszyscy nauczyciele
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środki uzależniające - zintensyfikować edukowanie uczniów o 

skutkach działania środków uzależniających 

celem wyeliminowania problemu palenia 

papierosów.

- zapoznanie uczniów z podstawowymi 

pojęciami dotyczącymi problematyki 

uzależnień i zagrożeń współczesnego świata, 

omawianie skutków uzależnień, wskazanie 

placówek udzielających  pomocy 

uzależnionym poprzez pogadanki, prezentacje 

multimedialne, gazetki tematyczne, apele 

wychowawcze

- wdrażanie programów profilaktyki 

uzależnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej 

rekomendowanych np. przez MEN

- zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

rozwijanie  ich zainteresowań,

- podnoszenie kompetencji nauczycieli w 

zakresie profilaktyki uzależnień

- postępowanie zgodnie z procedurą 

postępowania w sytuacjach kryzysowych,

- wdrażanie systemu wsparcia 

psychologicznego dla nauczycieli z zakresu 

poprawy jakości systemu oddziaływań 

- uczeń wie gdzie może zgłosić 

się po pomoc

pracy szkoły
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profilaktycznych, 

- współpraca z rodzicami przy realizacji zadań 

programu profilaktyki,

- współpraca z instytucjami wspierającymi 

szkołę w działaniach na rzecz 

przeciwdziałania narkomanii środowisku 

lokalnym

Ochrona uczniów przed

niepożądanymi treściami w

Internecie oraz brutalnymi

programami i grami

komputerowymi

- pobudzanie uczniów do aktywności 

ruchowej, promowanie aktywnego sposobu 

spędzania czasu wolnego,

- rozwijanie zainteresowań, pasji, 

wskazywanie uczniom innych możliwości 

spędzenia czasu wolnego,

- uświadamianie uczniom zagrożeń 

wynikających z surfowania po Internecie, 

długotrwałego siedzenia przed komputerem; 

omawianie zagadnień związanych z 

cyberprzemocą  - apele, pogadanki, warsztaty.

-instalowanie filtrów w komputerach 

szkolnych

- pedagogizacja rodziców.

- uczeń korzysta tylko z 

dozwolonych programów i gier 

komputerowych

- uczeń potrafi bezpiecznie 

korzystać z portali 

społecznościowych, 

- potrafi racjonalnie 

gospodarować swoim czasem, 

- rozwija swoje zainteresowania,

potrafi aktywnie spędzać czas 

wolny

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Nauczyciel zajęć 

komputerowych, wychowawcy, 

pedagog, wszyscy nauczyciele

Integracja społeczności klasowej i

szkolnej

- rozwijanie u uczniów odpowiedzialności, 

idei samorządności, wdrażanie do udzielania 

sobie wzajemnej pomocy, zachęcanie do 

inicjowania działań, aktywizowanie uczniów 

- uczeń chętnie bierze udział w 

imprezach klasowych i 

szkolnych, pomaga w ich 

organizacji

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy klas, opiekunowie 

samorządu uczniowskiego

18



do udziału w uroczystościach i imprezach 

klasowych oraz szkolnych

- wyrabianie poczucia przynależności 

klasowej, szkolnej poprzez prowadzenie zajęć 

integracyjnych,  kultywowanie tradycji  klasy i

szkoły: dyskoteki, spotkania okolicznościowe 

klas - wigilie, Festyn rodzinny, Dzień Patrona 

Szkoły, wycieczki szkolne, wyjścia poza teren 

szkoły.

- zacieśnienie współpracy miedzy rodzicami, 

uczniami i szkołą poprzez inicjowanie 

wspólnych działań np. udział rodziców w 

komisjach konkursowych, uroczystościach, 

wykonanie gazetki. 

- uczeń czuje się dobrze w 

swojej klasie, potrafi 

współpracować w grupie, jest 

odpowiedzialny, jest inicjatorem 

nowych działań

- uczeń czuje że jest częścią 

klasy, szkoły 

Zacieśnianie współpracy szkoły z

rodzicami, wspieranie poprawy

więzi między dziećmi i rodzicami

- angażowanie rodziców do pomocy w 

organizacji imprez i wycieczek klasowych,  

zapraszanie do jury w konkursach

- rozwijanie przy wsparciu rodziców 

profilaktyki rówieśniczej, angażującej 

samorząd uczniowski do działań na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom i promowania

życia bez uzależnień,

- współpraca z rodzicami przy realizacji 

programów profilaktyki selektywnej i 

wskazującej, w szczególności dla dzieci ze 

środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych 

demoralizacją i wykluczeniem społecznym 

oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.

- rodzice pomagają w organizacji

życia szkoły

- uczeń nawiązuje lepsze relacje 

z rodzicami

- rodzice lepiej rozumieją swoje 

dzieci, ich potrzeby, czują się 

współodpowiedzialni za 

realizację działań szkoły w 

zakresie profilaktyki, 

- wiedzą gdzie i jak szukać 

pomocy w sytuacjach 

problemowych, kryzysowych

na bieżąco w ciągu całego roku 

szkolnego, zgodnie z planem 

pracy szkoły

Pedagog, wszyscy nauczyciele
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Działalność informacyjna -  dostarczenie  aktualnych  informacji  nauczy-
cielom i rodzicom na temat skutecznych spo-
sobów prowadzenia działań wychowawczych i
profilaktycznych związanych z przeciwdziała-
niem  używaniu  środków  odurzających,  sub-
stancji  psychotropowych,  środków  zastęp-
czych, nowych substancji psychoaktywnych, a
także suplementów diet i leków w celach in-
nych niż medyczne.
-udostępnienie informacji o ofercie pomocy 
specjalistycznej dla uczniów i rodziców w 
przypadku używania w/w środków i 
substancji, 
- przekazywanie informacji uczniom , 
rodzicom oraz nauczycielom na temat 
konsekwencji prawnych związanych z 
naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
- informowanie uczniów i rodziców o 
obowiązujących procedurach  oraz o metodach
współpracy szkoły z Policją w sytuacjach 
zagrożenia narkomanią

- przeprowadzanie pogadanek, prelekcji,  

zamieszczanie materiałów szkoleniowych na 

gazetce dla rodziców,  stronie internetowej 

szkoły, gromadzenie  informacji w bibliotece 

szkolnej (segregator z materiałami dla 

rodziców)

- „Skrzynka Sekretów” – zbieranie informacji 

od rodziców, uczniów, nauczycieli na temat 

działań szkoły

- upowszechnianie przykładów dobrych 

praktyk prawidłowo opracowanych 

programów profilaktyki,

- upowszechnianie programów rozwijających 

-uczniowie, rodzice i 

nauczyciele posiadają gruntowną

i rozległą wiedzę w zakresie  

szeroko rozumianej profilaktyki 

na bieżąco w ciągu całego roku 
szkolnego, zgodnie z planem 
pracy szkoły

Dyrektor Szkoły, pedagog, 

nauczyciele wychowawcy, 

nauczyciel informatyki, 

bibliotekarz szkolny, instytucje 

współpracujące ze szkołą 

działające na rzecz dziecka i 

rodziny
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kompetencje wychowawcze i profilaktyczne 

rodziców w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom,
-  opracowanie  i  upowszechnianie  materiałów
kierowanych  do  rodziców  na  temat  ryzyka
używania  środków  odurzających,  substancji
psychotropowych,  środków  zastępczych,  no-
wych substancji psychoaktywnych, a także su-
plementów diet  i  leków w celach innych niż
medyczne.
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IX.  KORELACJA  Z  INNYMI  PROGRAMAMI  I  AKCJAMI

EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNYMI.

Niniejszy  program profilaktyki  koreluje  z  następującymi  programami  i

akcjami szkolnymi i pozaszkolnymi:

1. Program wychowawczy szkoły.

2. Bądź jak „BIZU”- program edukacyjno -profilaktyczny.

3. „Szkolne skrzaty” -  program świetlicy socjoterapeutycznej.

4. Program  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Porządku

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Mysłowice na

lata 2014-2017. 

5. Miejski  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020.

6. Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

7. Program „Czuję się bezpiecznie”.

8. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

9. Program „Owoce i warzywa w szkole”.

10.Program „Mleko w szkole”.

11.Akcja „Tydzień bez agresji”.

12.Akcja „Śniadanie daje moc”.

X. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU 
PROFILAKTYKI.

1. Ewaluacji programu dokonuje zespół wychowawczy raz w roku (na zakoń-

czenie roku szkolnego).

Realizacja zadań edukacyjno – profilaktycznych jest systematycznie monitoro-

wana.

Z ewaluacji sporządzany jest raport, z którym zapoznawani są członkowie Rady

Pedagogicznej na konferencji podsumowującej pracę szkoły. 
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Wnioski z ewaluacji wykorzystywane są do modyfikowania programu profilak-

tyki i opracowania zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły.

2. Ewaluacja przebiega według nakreślonego wcześniej planu:

1) wybór obszaru badań i skonstruowanie narzędzi badawczych,

2) przeprowadzenie badań ankietowych,

3) opracowanie wyników i wniosków z badań,

4) prezentacja wyników na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, analiza proble-

mu i ocena skuteczności realizowania programu.

3. W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 obszarami przeznaczonymi do ewalu-

acji są:

1) postawy uczniów wobec uzależnień oraz zagrożeń związanych z Cyber-

przemocą,

2) poczucie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

…………………..    ………………….    …………………   …………………

Przedstawiciel                         Przedstawiciel                       Przedstawiciel                    Dyrektor Szkoły

Samorządu Uczniowskiego    Rady Pedagogicznej              Rady Rodziców

Program  profilaktyki  uchwalony  przez  Radę  Rodziców  w  porozumieniu  
z Radą Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 14.09.2016r. 
Uchwała Nr 5/2016/2017.
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