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    Podstawy prawne działań profilaktycznych podejmowanych w szkołach : 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. 

2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 120, poz. 526, z 

późniejszymi zmianami) . 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. 

Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111 

poz. 535 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w trzeźwości   

i  przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 70 poz. 473  

z późniejszymi zmianami)  

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r ( Dz. U. z 2012 r. poz. 

124; Dz. U. Nr 179, poz.1485 ze zmianami)) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych( dz. U. nr 0, poz.262  

8.  Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 29 lipca 

2011 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 191, poz. 1134) 

9. Ustawa z dn. 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późniejszymi 

zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej                     

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U z dnia 7 maja 2013 r.)   

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia o z dnia 29 lipca 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi         

i młodzieżą( Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) 

12. Uchwała Rady Powiatu w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2013-2015 
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I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

Zadaniem profilaktyki w szkole jest inicjowanie, uruchamianie takich 

 działań, które wprowadza pożądane zmiany w funkcjonowaniu młodego 

 człowieka- ucznia.  

      Program Profilaktyki jest spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczym, programem 

nauczania, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Programem objęta jest młodzież 

wszystkich klas w ramach godzin wychowawczych,  lekcji oraz zajęć  pozalekcyjnych. 

  

II.    IDENTYFIKACJA PROBLEMU 

 

     Obserwacja środowiska szkolnego dała nam obraz występujących problemów, którymi są: 

 wysoka absencja uczniów, szczególnie w klasach programowo wyższych, 

 spóźnienia na lekcje, 

 brak motywacji do nauki,   

 niepowodzenia szkolne, 

 trudna sytuacja materialna rodzin, 

 zagrożenie uzależnieniami (w tym nikotynizm , alkoholizm , narkomania, 

uzależnienie od komputera, od telefonu komórkowego), 

 zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia,  

 niewłaściwe zachowania na tle seksualnym, 

 niski procent udziału  uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych - 

przedmiotowych oraz zajęciach rozwijających zainteresowania. 

 niska frekwencja rodziców na zebraniach nie sprzyja dobrej współpracy ze 

szkołą. 
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                III.   DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO.  

     WSKAŹNIKI DO ZBUDOWANIA  PROGRAMU PROFILAKTYKI 

  

      Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki były wnioski płynące z 

analizy sytuacji wychowawczej w szkole, dokonanej w oparciu o: 

 

 wyniki ankiet dotyczących ,, używek '' , WSO 

 wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami, 

 obserwacje zachowania uczniów, 

 analizę dokumentacji szkolnej, 

 wyniki ewaluacji wewnętrznej   w roku szkolnym 2013/14, 

 sprawozdania m.in.: pedagoga szkolnego, pielęgniarki,  realizacja Programu 

Profilaktyki  za rok szkolny 2013/14, realizacja Programu Wychowawczego 2013/14 

                   

 

IV. CELE  PROGRAMU  PROFILAKTYKI 

 

             Ogólny cel to wspieranie młodzieży w rozwoju psychofizycznym oraz eliminowanie 

czynników ryzyka z jednoczesnym wzmacnianiem czynników chroniących. 

 
 
Grupy ryzyka: 
 

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

 Grupa podwyższonego ryzyka – osoby, które podjęły choć jedno zachowanie 

ryzykowne (eksperymentatorzy). 

 Grupa wysokiego ryzyka – osoby, u których zachowania ryzykowne są utrwalone,     

i które odczuwają negatywne konsekwencje tych zachowań. 

 
 



6 

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

 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. 

 
 Profilaktyka drugorzędowa, skierowana do grupy podwyższonego ryzyka, 

polega na ograniczaniu podejmowania zachowań ryzykownych     i zachęcaniu do 

wycofania się. 

 

 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  drugorzędowa. 

 

Szczegółowe cele: 

 

 wspieranie uczniów we właściwym zachowaniu i postępowaniu na terenie szkoły     

i poza  szkołą, 

 określenie czynników wpływających na niską frekwencję w szkole, 

 kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych, przeciwdziałających agresji   

i przemocy w szkole.  

 przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży, w tym od internetu i gier 

komputerowych, 

 budowanie więzi emocjonalno-społecznych, 

 organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z nowym 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, 

 pomoc uczniom klas pierwszych w adaptacji do nowego środowiska szkolnego, 

 przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, 
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 uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z przemocą seksualną, 

 walka ze stresem, 

 zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków nauki, 

 zapobieganie patologiom społecznym, 

 preorientacja zawodowa i planowanie kariery, szczególnie pod kątem nowej 

podstawy programowej, 

 uświadamianie młodzieży , że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym.  

 propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

 przekonanie ucznia, że niebezpieczeństwo, ryzyko dotyczy również Jego,                    

i równocześnie, że w Jego mocy leży skuteczna ochrona siebie i innych.  

 

       Zadania realizowane będą we współpracy z rodzicami, instytucjami wspierającymi 

działania szkoły m.in.: Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, Gminną   Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Sądem.            

V. KIERUNKI  DZIAŁAŃ  INTERWENCYJNYCH                         
I PROFILAKTYCZNYCH 

 

1)  Realizacja zadań szkoły wynikających z przepisów prawnych, Koncepcji Pracy 

szkoły,  Statutu Szkoły , Programu Wychowawczego . 

2) Działania szkoły w kierunkach wskazanych w wyniku diagnozy: 

 realizacja współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami  

wspierającymi  szkołę (w tym Policja , Sąd Rejonowy  w Kwidzynie, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie i inne)  

 doskonalenie umiejętności nauczycieli, rozszerzanie ich wiedzy na takie 

tematy jak : 

a) wagary – określanie czynników wpływających na niską frekwencję           

w szkole, 

b) uzależnienia wśród młodzieży, używki, 

c) problemy młodzieży związane z wiekiem dojrzewania, 

d) problemy rodzinne uczniów, 

e) rola wychowawcy i nauczyciela we wspieraniu ucznia  oraz jego 

rodziny  
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VI. OBSZARY  DZIAŁAŃ 
 

1. Obowiązek szkolny uczniów. Edukacja włączająca uczniów 
niepełnosprawnych.   

 

Lp. Działania, sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 
1. Kontrola obecności uczniów na 

lekcjach i analiza frekwencji. 
Konsekwentne stosowanie procedur 
szkolnych wobec uczniów 
opuszczających zajęcia szkolne.  
Integracja rodziców                             
i nauczycieli warunkiem dobrej 
współpracy oraz lepszego poznania 
ucznia . 
 
Zapoznanie uczniów                           
i rodziców z Programem 
Profilaktyki 
 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Rodzice 

Cały rok 
szkolny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX 

Zapoznanie lub przypomnienie 
procedur oraz przestrzeganie 
ich ( załącznik nr 1) 
Prowadzenie odpowiednich 
adnotacji w dzienniku 
klasowym   
 
 

2. Ustalenie z rodzicami zasad 
usprawiedliwiania nieobecności 
- stosowanie procedur 
postępowania w przypadku absencji 
ucznia zgodnie z przepisami .  
Ścisła współpraca z Rodzicami 
w  zakresie zapobiegania absencji 
ucznia w szkole 
 Analiza frekwencji uczniów, klas. 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
dyrekcja 
 
 
wychowawcy , 
dyrekcja  
nauczyciele 
Zespół ds. 
wychowawczych        
A. Drzewiecka 
 

I półrocze 
IX 

 
 
 
 

Cały rok 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. Organizowanie różnych form 
pomocy w nauce uczniom słabszym 
 

 nauczyciele 
wychowawcy 

Cały rok    

4. Porady, stałe konsultacje dla 
rodziców i uczniów  
(w tym również specjaliści PPP). 
 

Nauczyciele 
pedagog 

cały rok 
wg ustaleń 

Informacje zawarte na stronie 
internetowej szkoły,                    
w gablotach na korytarzu. 
Prowadzenie odpowiednich 
adnotacji       
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5. Pedagogizacja rodziców m.in.: 
- czynniki wpływające na niską 
frekwencję uczniów, 
- dopalacze, inne środki 
uzależniające (narkotyki). 

wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotu, pedagog 
we współpracy            
z pracownikami PPP 
 

cały rok Informacje na stronie 
internetowej szkoły, artykuły, 
spotkania indywidualne, 
dodatkowe konsultacje dla 
rodziców  wg harmonogramu 
 

6. Zajęcia na temat technik uczenia 
się, motywacji , odpowiedzialności 
za własne postępowanie . 
 

nauczyciele, 
pedagog 
 
 
 
 
 

wg ustaleń   Zajęcia we wszystkich klasach 
pierwszych 
 
 

7. Zwiększenie intensywności 
stosowania metod 
aktywizujących.   
Wykorzystanie multimedialnych 
środków dydaktycznych: 

 stosowanie technologii 
informacyjnej na lekcjach 

 
 

nauczyciele 
 
 
 
 
 
 

cały rok  

8. Realizacja lekcji dotyczących: 
a) motywacji 
b) funkcjonowania w grupie 
c) tworzenia zespołu klasowego,  
d) techniki pracy umysłowej- 

zachęcanie uczniów do 
racjonalnego wykorzystania 
czasu nauki  

e) moje mocne strony – 
zainteresowania, umiejętności, 

f) wartości w życiu człowieka 
kim jestem - moje cele w życiu 
(budowanie poczucia własnej 
wartości) 

g)  umiejętność właściwego   
     komunikowania się młodego 
     człowieka z ludźmi  
 
h)  umiejętność radzenia sobie ze 
     stresem i negatywnymi 
    emocjami. 
 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog,  
godziny 
wychowawcze 
 
 
 
Pracownicy szkoły, 
zajęcia na godzinach 
wychowawczych 
 
 
Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praca 
ciągła 
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9. Mobilizowanie zespołów 
klasowych do wzajemnej pomocy 
koleżeńskiej  w sytuacjach 
problemowych. 
 
Zorganizowanie zespołów pomocy 
w nauce z poszczególnych 
przedmiotów                       
Podejmowanie działań w celu 
poprawy słabych wyników             
w nauce.  
 
 
 

  
wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog 
 

Samorząd 
Uczniowski,  

 M. Chrześcijańska  
 

wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok 
 
 
 
 

wg  
ustaleń 

 
 
 
 
 
Informacja na stronie 
internetowej szkoły, tablica 
ogłoszeń 

10. 2014/15 ,, Rok zawodowców”- 
doradztwo zawodowe  
Preorientacja zawodowa wśród 
uczniów Technikum ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na 
kierunki zawodowe (zgodnie              
z podstawą programową) 
-  spotkania z doradcą zawodowym, 
-  konsultacje z psychologiem. 

 
 

Dyrekcja, pedagog,  
 

nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych, 

pedagog w 
porozumieniu        
z rodzicami          

( w przypadku 
ucznia 

niepełnoletniego). 
 

 
 

Cały rok 

 

11. Analiza opinii o dysfunkcjach 
ucznia na podstawie opinii                  
i orzeczeń PPP. 
Organizacja pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej             
w sprawie zasad udzielania                 
i organizacji pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej .   
 
 
 

 
pedagog szkolny, 

nauczyciele, 
  PPP, 

rodzice 

cały rok     
wg ustaleń 

 Stała współpraca z PPP 
 
  

12. Organizowanie pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej dla 

pedagog                       
w porozumieniu          

cały rok  
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uczniów potrzebujących (bez 
orzeczenia i opinii) na podstawie 
ustaleń nauczycieli. 
 
 
 
Opieka nad uczniami mającymi  
nauczanie indywidualne, 
kształcenie specjalne, 
posiadających opinię o 
specyficznych trudnościach            
w uczeniu się. 
Edukacja włączająca uczniów 
niepełnosprawnych. 
 

z wychowawcami 
klas, 
Rodzice 
 
 
 
pedagog , 
pielęgniarka, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
 
 
wszyscy nauczyciele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współpraca z pielęgniarką      

13. Zaspokajanie potrzeby sukcesu 
poprzez różne formy: 

• angażowanie uczniów   
w przedsięwzięcia szkolne        
i pozaszkolne, 
• nagradzanie  każdej 
formy aktywności, 
• motywowanie 
poprzez pochwały. 

 
 

 
 
nauczyciele 

 
 

cały rok 

 
 
Prezentacje uczniów, 
przedstawianie ich działalności 
na stronie internetowej szkoły, 
w prasie lokalnej 

14. Kształtowanie właściwych postaw 
wobec osób niepełnosprawnych 
 

wychowawcy, 
nauczyciele 

Cały rok  

15. Warsztaty zawodowe dla uczniów 
klas maturalnych liceum                     
i technikum. 

Pedagog szkolny , 
PPP, doradca 
zawodowy 
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2. Zagrożenie uzależnieniami wśród młodzieży.   

      Dojrzewanie młodzieży a skutki używek 

  

 

Lp. Działania, sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1.  Diagnoza uczniów pod kątem używek 

( ankieta, wywiady)-analiza.  
Wnioski i podjęcie kroków naprawy. 
  
 

Wychowawcy                  
w porozumieniu              
z pedagogiem 
szkolnym, dyrekcja,   

XI  Przeprowadzenie 
ankiety wśród 
uczniów klas 
pierwszych na 
temat uzależnień 
 

2.  Promocja życia  bez używek 
- negatywne skutki stosowania 
substancji uzależniających w tym 
dopalaczy. 
 
 
 
 
 
 

 Spektakle teatralne dla młodzieży 
 Konkurs na najciekawsze hasło 

mówiące o szkodliwości nałogów. 
 Wolontariat jako bezinteresowna 

forma   pracy i wysiłku na rzecz 
innych .     
 

  Tworzenie pozytywnych grup 
rówieśniczych. 

 

pielęgniarka, pedagog, 
wychowawcy, 
Samorząd Uczniowski,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Dziedowicz 
B. Ostrowska  Nenczak 
  
 
 
Nauczyciele 
Przedstawiciele 
Samorządu 
Uczniowskiego 
 

Zajęcia według 
programu 

pielęgniarki 
szkolnej        
i ustaleń        

z instytucjami 
wspierającymi 

działania   
 
 

uczniowie 
 
 

Cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próba nagrania 
filmu  

3.  Realizacja tematyki mówiącej             
o szkodliwości uzależnień na 
godzinach wychowawczych, lekcjach 
biologii , innych zajęciach  
 
 
 

wychowawcy, 
nauczyciel    
pielęgniarka szkolna, 
pedagog  
nauczyciele, 
wychowawcy, 

Cały rok 
 

 
XI 
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- Dzień Bez Papierosa 
- Dni Profilaktyki                                  
- Dzień pn. ,, Integracja na zdrowo'' 
Przygotowanie młodzieży do 
świadomego korzystania  
ze środków multimedialnych 
( problem uzależnienia od komputera, 
telefonu komórkowego ) 
Higiena pracy z komputerem. 
 
  

 

pedagog, pielęgniarka, 
nauczyciele    
 
Nauczyciele 
informatyki 
wychowawcy , 
 pedagog  

 
III 

wg ustaleń  
 
 
Cały rok 

 
Inne wg planu 
pracy  pielęgniarki 
(załącznik do 
Programu 
Profilaktyki)  

4.  Zagrożenia uzależnieniami, 
odpowiedzialność prawna . 
 
 
Asertywność 

Spotkania klas I               
z kuratorem sądowym. 
 
 
Spotkanie uczniów klas 
pierwszych                       
z  przedstawicielami 
policji 
 
 
 
 
 

I 

 
                
          X 

 

5. Edukacja antynarkotykowa                 
w ramach warsztatów.  
Dopalacze i ich szkodliwość 
Projekcje filmów edukacyjnych 
podczas zajęć na godzinach 
wychowawczych , lekcjach                   
z pedagogiem ( gazetki tematyczne, 
wystawy prac plastycznych oraz 
innych ) 
 

Wychowawcy, pedagog  
psycholog PPP 

wg ustaleń      
z PPP 

 
 
 

cały rok 
szkolny 

 

6.  Uaktualnienie  wykazu instytucji, 
które pomagają w sprawie uzależnień    

Zespół przedmiotowo- 
zadaniowy ds. 
wychowawczych             
 

 Informacje             
w bibliotece, 
tablica ogłoszeń 
pedagoga    

7.  Zebrania z rodzicami dotyczące 
problemów uzależnień wśród 
młodzieży 
− stała współpraca z rodzicami, 
 
− praca indywidualna z uczniem        

i rodziną 

dyrektor, wychowawcy, 
pedagog , psycholog 
PPP 
oraz instytucje  
wspomagające 
wychowawca, pedagog 
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- zajęcia warsztatowe dla rodziców na 
temat uzależnień wśród młodzieży  
 

Wg potrzeb 
Podczas 

Dni 
Profilaktyki     

w szkole 
8.  Edukacja nauczycieli w zakresie 

profilaktyki uzależnień 
 

dyrektor, PPP 
 

 Luty 2015 

 

9.  Spotkania profilaktyczne  z młodzieżą 
m.in. w zakresie zapobiegania 
uzależnieniom zgodnie                           
z planami wychowawczymi klas oraz 
w zakresie innej tematyki .  

Wychowawcy, pedagog 
przy współpracy  z 
Gminną Komisją 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych              
w Sztumie,  
PPP  
 

 
 

wg ustaleń 

 

10.  Udział w zajęciach pozalekcyjnych   
jako forma spędzania wolnego czasu 
zgodnie z zainteresowaniami uczniów 
. 

Nauczyciele  

 

Wykaz zajęć na 
tablicach,                   
w gablotach, strona 
internetowa szkoły 

 

3.   Profilaktyka agresji i przemocy w szkole . Zachowania w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia lub życia.  

 

Lp. Działania, sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1.  Integracja uczniów w klasie oraz         

w szkole. Bezpieczeństwo na terenie 
szkoły.    
 
Przeprowadzenie debaty na której 
będą obecni: 
• pedagog 
• RPU 
• psycholog 
• policjant 
• przedstawiciel sądu 
• pracownik ośrodka pomocy 

społecznej 
• rodzice 
Spotkania z młodzieżą, rodzicami, 
nauczycielami, mające na celu 

Wszyscy nauczyciele , 
pracownicy szkoły  
 
 
 
 
wychowawcy, 
dyrekcja, 
pedagog,  
Rzecznik Praw Ucznia, 
Instytucje wspierające 
działania szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 luty 2015 
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uświadomienie problemu agresji            
i przemocy w szkole. 
Angażowanie rodziców do 
współpracy ze szkołą. 
 
 

2.  Działania zmierzające do 
opracowania zestawu bibliografii, 
ulotek, informacji dotyczących 
instytucji zajmujących się przemocą, 
agresją. 
- Zapoznanie młodzieży                         
z procedurami zachowania w sytuacji 
zagrożenia. 
-  Umiejętność udzielania pierwszej 
pomocy  
 

 
Pracownicy biblioteki  
P. Szczuchniak 
pedagog, pielęgniarka, 
wychowawcy 
 
 
 
nauczyciel edukacji 
dla bezpieczeństwa, 
dyrekcja szkoły   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.  Zagrożenia związane z chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. 
Spotkanie z lekarzem ginekologiem 
na temat zagrożeń wynikających         
z niewłaściwych zachowań 
seksualnych . 
 
Wizyta dziewcząt klas pierwszych         
w gabinecie ginekologicznym 
   

pielęgniarka, pedagog, 
wychowawcy, 
nauczyciel biologii 
Zgodnie                          
z Programem 
Wychowawczym 
Pielęgniarka, pedagog  

cały rok 
 
 
 
 
 
       X-XI 

 
  

4.  Zapoznawanie młodzieży  
z przyczynami i skutkami  
zaburzeń łaknienia.  
Zdrowe odżywianie się (pogadanki, 
projekcja filmu, dyskusje). 
Przeprowadzenie zajęć dla klas 
maturalnych z cyklu ,, Stres pod 
kontrolą” 
 
 
 

pielęgniarka, pedagog, 
wychowawcy, 
nauczyciel biologii 
 
 
pedagog , 
pielęgniarka  
 
 
 

Cały rok 
 
 
 

I półrocze roku 
szkolnego 
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Promocja aktywnego trybu życia oraz 
właściwej diety. 
 
 
 
 
 
 
 
Choroby współczesnej cywilizacji. 
 
 
Transplantacje –Zajęcia                         
z przedstawicielem Stowarzyszenia  
,, Życie po przeszczepie" 
 

wychowawcy, 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 
 
 
nauczyciele, 
pielęgniarka 
 
Pedagog 
 

Cały rok 
 
 

 
 
 
 
 
      Cały rok 
 
 
wg ustaleń ze 
Stowarzyszeniem 

5.  Organizowanie czasu wolnego 
młodzieży 

 imprezy integracyjne młodzieży, 
 wyjazdy do teatru,   
 zajęcia pozalekcyjne (koła 

zainteresowań) 
 uczestnictwo w projektach 

edukacyjnych 
 

 
 
wychowawcy, 
nauczyciele 
 

cały rok  

6.  Procedury postępowania                    
w razie wystąpienia różnych form 
przestępczości we współpracy                
z policją 

 informowanie wychowawcy             
i dyrektora szkoły, 

 informowanie rodziców, 
opiekunów, 

Zastosowanie uzgodnień statutowych 
 
 
Profilaktyka agresji i przemocy          
w szkołach 
 
 
Cyberprzemoc. 
 
 
 

 
 
 
wychowawcy , 
pedagog szkolny we 
współpracy    z policją, 
dyrekcja, PPP  
 
 
 
 pedagog, pielęgniarka 
 nauczyciele 

 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajęcia na 
godzinach          
z wychowawcą, 
zajęcia podczas 
Dni Profilaktyki  

Załącznik Nr 2 do 
Programu 
Profilaktyki 
 
 
 
 
 
 
 
Współpraca             
z policją, 
kuratorami 
 

7.  Stała kontrola zachowań pozytywnych 
i negatywnych uczniów (wpisy             
w dziennikach i inne). 
 
Zachowanie w szkole i miejscach 
publicznych. 

wychowawcy, dyrekcja
 
 
 
 

cały rok Omawianie 
wystawiania ocen    
z zachowania. 
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Kultura osobista jako forma 
przeciwdziałania agresji .   
 
Monitoring w szkole. 
 

Wszyscy pracownicy 
szkoły  
 
pracownicy szkoły 

8.  Przestrzeganie regulaminu 
zachowania i oceniania (WSO): 
 
- uzasadnianie ocen ze wskazaniem na 
mocne i słabe strony  
Wykorzystywanie różnych 
możliwości oceniania ucznia za Jego 
pracę 
 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, RPU 
 
wszyscy nauczyciele 
 

 
 
Cały rok 

Odpowiednie 
adnotacje              
w dzienniku   

9.  Współudział młodzieży i rodziców     
w nowelizowaniu dokumentów 
szkolnych (Statut Szkoły, Program 
Wychowawczy, Program 
Profilaktyki). 
 
Ewaluacja pracy szkoły 

Samorząd Uczniowski 
Rada Rodziców 
 
 
 
Zespół  
ds. ewaluacji 
 

cały rok 
 
 
 
 
 drugie półrocze 

 

10.  Realizacja zajęć wychowania do życia 
w rodzinie  
− Kształtowanie poczucia 
    oparcia w rodzinie  
    i wartościach wyniesionych 
    z domu. 
 
 
 

  B.Bogdańska 
 

cały rok  

11.  Zapewnianie młodzieży 
bezpieczeństwa w trakcie  
pobytu w szkole. 
 
  
 
- Zapoznanie uczniów klas 
pierwszych z drogami ewakuacji. 
- Próbna ewakuacja uczniów                 
i pracowników z budynku szkoły 

nauczyciele, dyrekcja, 
koordynator do spraw 
bezpieczeństwa, 
społeczny inspektor 
pracy. 
 
 
wychowawcy, 
nauczyciele, dyrekcja   
  

cały rok 
 
 
 
 
  
 
wg ustaleń IX  

 

12.   Udział w pracy Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

Rzecznik Praw Ucznia 
pedagog  
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13.  Współpraca z instytucjami 
wspomagającymi rodzinę                  
w przeciwdziałaniu przemocy 
domowej ,, Niebieska Karta ”  
 

dyrekcja, nauczyciele 
pedagog 
 

cały rok wg potrzeb 

14.  Realizacja Zajęć zgodnie                        
z Powiatowym Programem Poprawy 
Zdrowia Psychicznego 
 

nauczyciele 
pielęgniarka 

wg ustaleń  

 

 

3.  Trudna sytuacja materialna uczniów 

 

Lp. Działania, sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1.  Poznanie warunków domowych 

ucznia na podstawie rozmów, 
wywiadów, ankiet, wizyt 
domowych. 
 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
pielęgniarka 

 
cały rok 

Prowadzenie 
odpowiednich 
adnotacji                 
w dokumentacji 
klasy, pedagoga, 
pielęgniarki 

2.  Informacje dotyczące możliwości 
uzyskiwanej pomocy finansowej. 
 

wychowawcy, 
pedagog 

cały rok  

3.  Współpraca z Radą Rodziców 
m.in. 

 dofinansowanie imprez 
szkolnych 

 zasiłki losowe 
 
 

Rada Rodziców, 
dyrektor 

cały rok  

4. Kiermasz używanych 
podręczników. 

nauczyciele biblioteki 
pedagog 

IX  

5.  Stypendia, zasiłki losowe - 
przyznawanie w ramach 
przydzielonych środków,  bądź 
przy pomocy instytucji 
wspierających szkołę, sponsorów. 
 

pedagog, 
wychowawcy, 
MGOPS, OPS 
Starostwo Powiatowe 

cały rok  

6.  Rządowy program pomocy 
uczniom „Wyprawka szkolna”- 
uczniowie klasy trzeciej 

Dyrektor szkoły, 
pedagog (współpraca      
z Miejsko- Gminnym 
Zespołem Oświaty        

 
 
       IX 

 

7.  Pozyskiwanie sponsora dla ucznia 
znajdującego się w trudnej 

Zespół ds. Cały rok  
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sytuacji materialnej (stypendium 
doraźne, celowe) 

wychowawczych, 
nauczyciele 

 

 

 

VII.   PRZEWIDYWANE  EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 
PROFILAKTYCZNYCH  

 

 W szkole jest niższy wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne. 

 Więcej uczniów radzi sobie ze stresem oraz innymi trudnymi sytuacjami. 

 Uczniowie, rodzice, nauczyciele korzystają z pomocy instytucji wspierających rodzinę, 

szkołę ( GOPS, PPP, PCPR, Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi ,  Policja, Sąd). 

  Następuje poprawa zachowania w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami. 

 Uczniowie wyposażeni są w wiedzę o szkodliwości środków uzależniających. 

 W szkole realizuje się kalendarz imprez profilaktycznych, prozdrowotnych. 

 Uczniowie chętniej uczestniczą w programach z zakresu profilaktyki. 

  Rozwój wolontariatu w szkole . 

 Nastąpiła poprawa wyników w nauce. 

 Uczniowie czują się współgospodarzami szkoły. 

 Wzmacnia się więź emocjonalno – społeczna. 

 Zwiększył się stopień współpracy z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki. 

 

 

VIII.   PROCEDURY I METODY EWALUACJI PROGRAMU 
PROFILAKTYKI   

 

          

          Przewiduje się ewaluację roczną .  Informacje będą uzyskiwane poprzez rozmowy, 

wywiady,  obserwację, analizę dokumentacji szkoły, analizę wyników  ankiet.  
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      Mierzalne wskaźniki ewaluacji : 

 

1. Frekwencja uczniów na lekcjach . 

2. Liczba spóźnień . 

3. Liczba uczniów zażywających narkotyki . 

4. Liczba uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych . 

5. Udział młodzieży w zajęciach profilaktycznych, prozdrowotnych . 

6. Wyniki w nauce . 

 

Metody : 

1. ankieta 

2. obserwacje 

3. rozmowy 

4. wywiady 

5. analiza dokumentacji szkolnej 

 EWALUACJA zakończy się sporządzeniem raportu . 

Analiza  zawierać będzie wnioski i zalecenia do dalszej pracy w zakresie profilaktyki.  

Odpowiedzialny  za dokonanie ewaluacji będzie zespół ds. ewaluacji. 

 

Załącznik nr 1 

 

Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku 
szkolnego  i wagarowania: 

 

1. Indywidualna rozmowa z uczniem w celu poznania przyczyny wagarów, ucieczki                

z lekcji oraz świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji dokonywanych wyborów              

i podejmowanych decyzji.  

2. Kontakt wychowawcy z rodzicami, udzielanie informacji o frekwencji. 

3. Wychowawca prowadzi rozmowę z uczniem w obecności rodziców,  w trakcie której 

zawiera kontrakt określający warunki poprawy frekwencji ucznia na zajęciach. 
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4. Wychowawca informuje rodziców o sporządzaniu zestawienia frekwencji i potrzebie 

dokonywania podpisów przy informacji wpisów o wagarach i ucieczkach z lekcji. 

5. Dalsza obserwacja ucznia. 

6. W przypadku wyeliminowania problemu uczeń powinien być nagrodzony np. 

pochwała do rodziców , na forum klasy, oceną z zachowania. 

7. W przypadku braku poprawy zaistniałej sytuacji wychowawca przekazuje do 

pedagoga: 

• wykaz uczniów z podaną informacją o skali problemu, 

• podjętych przez siebie działań i efektach, 

• sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

8. Kolejna rozmowa z uczniem, rodzicami i pedagogiem szkolnym. 

9. Po wyczerpaniu możliwości, wdrożyć postępowanie według regulaminu szkolnego.  

 

 

  
 Załącznik 2 
 
Działania interwencyjne i formy współpracy szkoły z Policją w sytuacjach 
zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją  
 
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI: 
 
   
      Działania profilaktyczne w szkole będą kierowane równolegle do młodzieży zagrożonej            

i niedostosowanej przy współpracy nauczycieli rodziców oraz Policji. 

 
 Cele: 
 
-   zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży  

     przestępczością i demoralizacją, 

-    ścisła współpraca szkoły z Rodzicami i Policją. 
 
Działania interwencyjne: 
 

 Na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania, sprzedawania i używania papierosów, 

alkoholu i narkotyków, bądź innych środków odurzających 
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 Zakaz obowiązuje wszystkich uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych 

odbywających się w szkole i na terenie szkoły   

 W szkole prowadzone będą zajęcia, w czasie których uczniowie i nauczyciele 

zapoznają się z ryzykiem używania środków uzależniających. 

 Uczniowie, którzy eksperymentują ze środkami uzależniającymi bądź ich zachowanie 

narusza regulamin szkoły, muszą liczyć się z konsekwencjami określonymi w 

wewnętrznym regulaminie szkoły. 

 Uczniowie i rodzice, którzy zwrócą się z problemem mogą liczyć na wsparcie                    

i skierowanie do specjalistycznej poradni, gdzie uzyskają fachową pomoc. 

 W sytuacjach kryzysowych podejmowana będzie interwencja celem pomocy  

uczniowi i rodzinie. 

 Decyzje o podjęciu stosowanych działań interwencyjnych podejmuje dyrektor szkoły. 
 
  
Formy współpracy Szkoły z Policją: 
 

 stała współpraca i wymiana doświadczeń dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego              

w zakresie profilaktyki zagrożeń, 

 spotkania dyrektora, pedagoga i nauczycieli ze specjalistami ds. nieletnich i patologii, 

 spotkanie tematyczne młodzieży z udziałem policjantów, kuratorów dla nieletnich  na 

temat  narkomanii, 

 udzielanie przez Policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które 

zaistniały na terenie szkoły, 

 wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach i zdarzeniach występujących na terenie 

szkoły, 

 organizowanie wspólnych szkoleń. 

 
 
 
I.   Procedura postępowania nauczycieli w przypadku uzyskania informacji, 
 
     że uczeń, który nie ma 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu 
 
    wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia  

    inne zachowania świadczące o demoralizacji 
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       Demoralizację rozumiemy jako naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie 

czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych – art. 4 §1 ustawy                       

o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca/pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia  i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami      

i uczniem w ich obecności (w przypadku potwierdzenia informacji, 

wychowawca/pedagog szkolny zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

Może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki). 

4.  Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, dyrektor szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę do 

spraw nieletnich). 

5.  Podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem ) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

6.  Procedurę postępowania w w/w przypadkach z uczniem pełnoletnim określa 

wewnętrzny regulamin szkoły. 

7.  W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu 

przez ucznia, który ukończył 17 lat, dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia 

prokuraturę lub policję. 

 
 
 
 
 
 
 
II.   Procedura postępowania nauczyciela w przypadku, gdy nauczyciel 
       podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem  
      alkoholu lub narkotyku: 
 
1.  Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy/pedagoga szkolnego; 
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2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie ani zdrowie ucznia; 

 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela 

pomocy medycznej. 

 

4.  Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 

odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu go do placówki 

służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy policji – decyduje lekarz 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

5.  Gdy rodzice ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą 

jednostkę policji jeżeli uczeń jest agresywny, swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia 

lub zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

 

6.  Jeżeli w/w przypadki powtarzają się ( przed ukończeniem ucznia 18 lat) dyrektor ma 

obowiązek powiadomić o tym sąd rodzinny lub policję (specjalistę do spraw nieletnich); 

 

7.  Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który skończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie i należy o tym fakcie powiadomić policję. 

 
 
 
 
III.  Procedura postępowania nauczyciela w przypadku, gdy nauczyciel 
         znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem  
         narkotyk: 
 
 
1.  Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 

(o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

 

2.  Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły oraz wzywa policję. 
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3.  Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
IV.   Procedura postępowania nauczyciela w przypadku, gdy nauczyciel  
       podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą  
       narkotyk 
 
1.   Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor ) ma prawo żądać, 

aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we 

własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia! 

 
2.   O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia 

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

 

3.  W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję. 

 

4.  Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję i przekazuje nabyte informacje policji. 
 
 
 
 
V.  Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia- sprawcy czynu  
      karalnego lub przestępstwa: 
 
1.  Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły 

 

2.  Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia 

 

3.  Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę 

 

4.  Powiadamia rodziców ucznia-sprawcy 
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5. Niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna ( rozbój, 

uszkodzenie ciała, art.) lub gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

znana. 

6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmiotów pochodzących                        

z przestępstwa i przekazuje je policji. 

 
 
VI.       Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się   
            ofiarą czynu karalnego: 
 
 
1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnia jej udzielenie poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń 

 

2.   Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły 

  

3.   Powiadamia rodziców ucznia 

 

4.   Niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków. 
 

 
   W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który 
nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny,                    
a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 
rok życia prokuratora lub policję (art.4 Upn i art.304 Kpk) 
  

 

 
  

Zatwierdzono przez Radę Rodziców w dniu 16.09.2014 

Zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski w dniu 17.09.2014 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.09.2014 


