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I. Wprowadzenie  

 

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym 

zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników 

zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi 

zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie 

hierarchii, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie. 

Działania profilaktyczne w szkole będą polegały na zrealizowaniu zadań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, skoordynowanej z działaniami 

wychowawczymi.  

Program przewiduje działania, które mają przeciwdziałać marginalizacji, 

dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu.  

 

 

II. Podstawa prawna: 

 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572: obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.  

z późn. zm.). 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

z dnia 26 października 1982 r. – nowelizacja z dnia 28 marca 2005 r.  

(Dz.  U. Nr 80, poz. 719 z późn. zm.). 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.  

(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). 

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dna 26 października 1982 r. (tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 11 z 2002 r., poz. 109 z późn. zm.). 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 10, z 1996 r., poz. 55 

z późn. zm.). 

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

poz. 535 z późn. zm.). 



 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.  

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

 

 Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletniego  

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii (Dz. U. Nr 178 z 2004 r., poz.  1833 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19 z 2005 r., poz. 167 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2013r., poz. 532). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. 

U z 7 sierpnia 2015 r., poz. 957).   

 Rozporządzenie MEN 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  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1249). 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2015r. poz.357). 

 Statut Szkoły. 

 Koncepcja pracy szkoły. 

 

 



III.  Diagnoza 

 

Diagnozy zagrożeń dotyczących uczniów naszej szkoły dokonano na podstawie: 

 

– badań ankietowych wśród uczniów i rodziców (badania dotyczyły przemocy i poczucia 

bezpieczeństwa w szkole), 

 

– wniosków z przeglądu szkoły w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz 

sprawowania nad nimi prawidłowej opieki, 

 

– wniosków wychowawców klas, 

 

– obserwacji  dokonanych przez nauczycieli i pracowników szkoły.   

  

IV.  Cele i założenia działań profilaktycznych 

 

Program wspomaga wychowawczą rolę rodziny i prawidłowy rozwój uczniów. 

Jednocześnie wskazuje sposób działań interwencyjnych dotyczących zdiagnozowanych 

zagrożeń. 

Opracowany program profilaktyki jest zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem 

Wychowawczym. 

W szkole prowadzona jest profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa.  

 Profilaktyka pierwszorzędowa skierowana jest do wszystkich uczniów i rodziców.  

Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia. Działaniom prewencyjnym objęci 

zostaną uczniowie z grup niskiego ryzyka. Realizatorami tych działań będą wszyscy 

nauczyciele wspierani przez specjalistów. 

 Profilaktyka drugorzędowa skierowana jest do grup podwyższonego ryzyka. Celem 

działań jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań oraz pomoc 

uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, 

wspieranie tych osób w sytuacjach trudnych.  

 

 

 



Cele główne programu: 

 

1. Promowanie zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. 

2. Zapobieganie przemocy i agresywnym zachowaniom. 

3. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. 

4. Zapobieganie uzależnieniom. 

5. Kształcenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie  

z przejawami przemocy. 

2. Wdrażanie do prawidłowego podejmowania norm zachowania przyjętych przez 

społeczeństwo. 

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie. 

4. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.  

5. Stworzenie możliwości udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. 

6. Organizacja czasu wolnego. 

7. Uświadomienie uczniom skutków picia alkoholu i zażywania nikotyny oraz substancji 

psychoaktywnych. 

8. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowania się  

w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych. 

9. Wyrabianie i wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości. 

10. Kształtowanie umiejętności świadomego decydowania o sobie. 

11. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych. 

12. Podnoszenie poziomu kultury osobistej. 

13. Kształtowanie przekonań wśród dzieci i rodziców o konieczności przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy. 



14. Tworzenie atmosfery sprzyjającej wizerunkowi i integracji szkoły. 

 

V. Sposób realizacji programu 

 

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach: 

1. Zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli 

i wychowawców. 

2. Wycieczek, warsztatów profilaktycznych, spotkań okolicznościowych i akcji 

charytatywnych. 

3. Zajęć pozalekcyjnych. 

 

4. Spotkań z rodzicami lub opiekunami. 

 

5. Współpracy z różnymi organizacjami lub instytucjami działającymi na terenie Gminy 

Zagnańsk. 

 

6. Współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka: Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogogiczna w Bodzentynie, Komenda Miejska Policji, Sąd Rodzinny, Fundacja 

Pomóżmy Marzeniom, Stowarzyszenia: Formacja oraz Nadzieja Rodzinie. 

 

VI.  Metody realizacji programu 

1. Metody aktywizujące uczniów, środowisko rodzinne i lokalne. 

 – indywidualna rozmowa z uczniem, 

– projekty edukacyjne, 

– apele, prelekcje, 

– szkolenie rodziców i nauczycieli, 

– konkursy plastyczne, 

– teatrzyki, 



– zawody sportowe, 

– koła zainteresowań, 

– wycieczki, 

– quizy. 

2. Metody eksponujące: 

– inscenizacje, 

– wystawy prac,  

– gazetki szkolne, 

– informacje na stronie internetowej. 

3. Metody podające: 

– mini wykłady, 

– pogadanki i dyskusje, 

– rozmowy kierowane, 

– warsztaty profilaktyczne, 

– debaty. 

 

 

VII. Struktura oddziaływań profilaktycznych 

 

1. Rada Pedagogiczna: 

   

– określa zadania i sposoby ich realizacji w zakresie profilaktyki, 

– określa zapotrzebowanie na realizację programu profilaktycznego, 

– dokonuje analizy działań profilaktycznych. 

 

2. Wychowawca klasy: 

 

– realizuje zadania dotyczące profilaktyki (lekcje, postawy, działania na terenie szkoły i poza 

nią),  



– integruje zespół klasowy, 

– dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, 

– realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami, 

– rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń 

szkolnych, 

– wspiera działania zespołu uczącego klasę. 

 

3.  Pedagog 
– podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze szkolnego 

programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów 

i rodziców z udziałem nauczycieli. 

 
 

4. Dyrektor: 

 

–    monitoruje pracę wychowawców w zakresie profilaktyki, 

– współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspierającymi działania 

profilaktyczne. 

 

5. Rada Rodziców: 

 

– zatwierdza program profilaktyki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

– współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim. 

 

6. Rodzice: 

 

– przedstawiają Radzie Rodziców opinię na temat profilaktyki, 

– współpracują i korzystają z pomocy pedagoga i wychowawców, 

– wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach dostosowania warunków 

nauki do potrzeb dziecka. 

 

 

 



7. Samorząd Uczniowski: 

 

– pomaga w realizacji działań profilaktycznych szkoły, 

– inicjuje działania służące profilaktyce przeciwko uzależnieniom. 

 

8. Pielęgniarka: 

 

– promuje zdrowy tryb życia, 

– udziela porad uczniom z problemami zdrowotnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Zadania programu i sposób ich realizacji 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni  

Przeciwdziałanie 

zachowaniom 

ryzykownym. 

1. Zajęcia integracyjne. 

2. Zajęcia z wychowawcą. 

3. Dyżury nauczycieli podczas przerw. 

4. Szybkie reagowanie na przejawy agresji  

i przemocy. 

5. Realizacja tematyki dotyczącej cyberprzemocy.  

6. Opracowanie regulaminu korzystania z pracowni 

komputerowej. 

7.Wdrażanie do ponoszenia odpowiedzialności   

za zniszczone mienie lub popełnione czyny. 

8. Pozyskiwanie informacji na temat potencjalnych 

zagrożeń w środowisku szkolnym. 

9. Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania  

w sytuacji zagrożenia. 

10. Warsztaty profilaktyczne z psychologiem lub 

przedstawicielami instytucji zajmujących się 

profilaktyką.  

11. Akcje przeciwpożarowe. 

12. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział 

w różnorodnych projektach, konkursach, zajęciach 

pozalekcyjnych. 

13. Udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

14. Prewencyjne spotkania z policjantem na temat 

cyberprzemocy, odpowiedzialności nieletnich za 

swoje czyny, bezpieczeństwa oraz dopalaczy. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele,  

specjaliści, 

policjanci. 



Upowszechnia- 

nie informacji  

o skutkach 

uzależnienia od 

narkotyków 

i różnorodnych 

środków 

uzależniających. 

1.Warsztaty profilaktyczne z terapeutami na temat 

zagrożeń związanych z dopalaczami, zażywaniem 

narkotyków, nikotyny i spożywaniem alkoholu. 

2. Realizacja programów profilaktycznych „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” i „Nie pal przy mnie proszę”. 

3. Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej 

Unplugged, programu Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

4. Określenie skutków prawnych oraz konsekwencji 

zachowań ryzykownych. 

5. Pogadanki na zajęciach z wychowawcą dotyczące 

skutków stosowania używek. 

6. Wzbogacanie biblioteki szkolnej w materiały 

dotyczące profilaktyki uzależnień. 

7. Prezentowanie działań profilaktycznych na stronie 

internetowej szkoły. 

8. Wskazywanie przydatnych stron internetowych 

zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów i ich 

rodziców, opiekunów. 

Wychowawcy, 

zaproszeni 

terapeuci, 

bibliotekarz, 

pedagog. 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

1. Spotkania z pielęgniarką. 

2.Zwiększenie oferty sportowo – ruchowych zajęć 

pozalekcyjnych. 

3. Organizowanie zawodów sportowych. 

4. Organizowanie wycieczek, rajdów pieszych. 

5. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 

6. Realizacja programu „Trzymaj Formę”. 

7. Zdrowa żywność w sklepiku szkolnym. 

8. Udział w programach „Warzywa i owoce”, 

„Mleko w szkole”. 

Pielęgniarka, 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele. 



9. Fluoryzacja zębów. 

10.Propagowanie turystyki pieszej. 

11. Wyjazdy na basen. 

12. Wyjazdy na zielone szkoły. 

Kształtowanie 

ważnych 

umiejętności 

psychologicz-

nych i spolecz-

nych. 

1. Realizacja treści programu wychowawczego. 

2. Opracowanie planu wychowawcy klasy wraz 

z koniecznością dokonywania bieżących aktualizacji 

wynikających ze zmian w prawie oświatowym. 

3. Zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów,  

z Konwencją Praw Dziecka. 

4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem. 

5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

6. Omówienie asertywnego odmawiania. 

7. Respektowanie norm społecznych. 

8. Możliwość korzystania z zamieszczonej na 

korytarzu skrzynki zaufania oraz ze skrzynki 

pomysłów. 

Wychowawcy, 

pedagog. 

Wzmacnianie 

poczucia własnej 

wartości  

i tożsamości. 

1. Realizacja treści programu wychowawczego. 

2. Właściwa postawa wychowawcy i nauczycieli. 

3. Stosowanie norm społecznych, form 

grzecznościowych. 

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 

społecznemu.  

5. Wszyscy zasługują na szacunek, wyrabianie 

właściwej postawy do innych ludzi, osób 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele. 



niepełnosprawnych oraz starszych. 

6. Przykłady właściwego zachowania nauczycieli. 

7. Organizacja i prezentowanie uroczystości 

szkolnych. 

8. Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

9. Promowanie postawy Patrona Szkoły – Janusza 

Korczaka. 

10. Zorganizowanie „Dnia tolerancji w naszej 

szkole”. 

11. Dbanie o miejsca pamięci narodowej. 

12. Udział w akcjach charytatywnych, np. „Góra 

Grosza”, „Szlachetna paczka”, „I ty możesz zostać 

św. Mikołajem”.  

Tworzenie 

atmosfery 

sprzyjającej 

pozytywnemu 

wizerunkowi 

i integracji 

szkoły. 

1. Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim. 

2. Organizowanie uroczystości świątecznych 

 i rodzinnych. 

3.Organizowanie uroczystości klasowych. 

4. Budowanie właściwych relacji w zespole. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele. 

Wyrównywanie 

szans rozwoju 

społecznego 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

2. Pomoc materialna, w tym dofinansowanie 

obiadów, zapomogi losowe, wnioskowanie 

o pomoc do GOPS-u. 

3. Wnioskowanie do sądu o wgląd w sytuacją 

Dyrektor, 

wychowawca, 

pedagog. 



rodzinną w uzasadnionych przypadkach. 

4. Rodzice otrzymują wsparcie przy rozwiązywaniu 

problemów. 

 

IX.  Postawy wychowawców, nauczycieli i osób realizujących zadania profilaktyczne 

1. Nie osądza wypowiedzi, choć nie musi się z nimi zgadzać. 

2. Akceptuje i docenia uczniów, ale wyraża swoje uczucia i oczekiwania. 

3. Buduje zaufanie grupy, sprawiając, że każdy uczeń czuje się pełnowartościowym jej 

członkiem. 

4. Analizuje przyczyny różnych zachowań uczniów. 

5. Jest stanowczy wobec agresywnych zachowań. 

6. Podkreśla pozytywne relacje i zachowania uczniów. 

7. Jest zintegrowany wewnętrznie, tzn. szanuje pytania i zarzuty, dotrzymuje obietnic, 

przyznaje się do błędów, jest otwarty na propozycje uczniów. 

8. Stosuje komunikację werbalną, która jest spójna z komunikacją niewerbalną. 

9. Jest elastyczny, styl i organizację zajęć dostosowuje do etapu rozwojowego ucznia. 

 

X. Przewidywane efekty działań profilaktycznych 

W wyniku zastosowania szkolnego programu profilaktycznego: 

Uczniowie:  

– mają wiedzę na temat uzależnień i negatywnych skutków z nimi związanych, 

– deklarują podejmowanie właściwych wyborów, 

– wiedzą gdzie można zwrócić się o pomoc, 



– nie stosują przemocy wobec kolegów i koleżanek, 

– stosują zasady dobrego i kulturalnego zachowania, 

– posiadają wiedzę na temat zachowań zagrażających bezpieczeństwu, 

– rozumieją na czym polega niewłaściwe korzystanie z internetu, 

– są tolerancyjni, szanują innych, 

– odnoszą sukcesy wynikające z ich mocnych stron, 

– uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia, 

– świadomie rezygnują z niezdrowej żywności oraz spożywają warzywa i owoce, 

– wzmacniają poczucie własnej wartości i samoocenę, 

– potrafią być asertywni, 

– znają swoje prawa i obowiązki,  

– respektują normy społeczne. 

Rodzice: 

– posiadają wiedzę na temat mechanizmów agresji, przemocy, uzależnień, 

– wspierają dzieci w postawach asertywnych wobec popadania w uzależnienia i stosowania 

przemocy, 

– wspierają nauczycieli w kształtowaniu postaw tolerancji i szacunku dla innych, 

– korzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych. 

Nauczyciele i wychowawcy: 

– uwzględniają zagadnienia profilaktyczne w planach wychowawcy klasy, 

– realizują zadania wynikające z programu profilaktyki szkoły, 

– zapewniają dzieciom właściwe warunki do kształtowania postaw asertywnych, 

– zachowują postawy zgodne z założonym programem profilaktyki szkoły, 



– wykonują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznych, 

– podwyższają kompetencje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań 

profilaktycznych. 

Wychowawca klasy: 

– odpowiada za opracowanie, na podstawie programu wychowawczego  

i profilaktyki planu wychowawcy klasowego na dany rok szkolny, 

– zapoznaje na początku każdego roku szkolnego uczniów klasy i ich rodziców z klasowym 

planem wychowawczym, 

– odpowiada za właściwą realizację planu wychowawcy klasy. 

 

XI.  Ewaluacja programu profilaktycznego: 

– analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

dotyczących różnych zagadnień profilaktycznych, poglądów uczniów, 

– analiza wniosków nauczycieli wynikających z obserwacji zachowania uczniów w czasie 

lekcji, przerw, wycieczek, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, 

– ocena efektywności działań podejmowanych przez uczniów dokonana przez osoby 

odpowiedzialne za poszczególne inicjatywy, 

– analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych  

i postępów w tym zakresie, dokonana przez wychowawców, 

– analiza wytworów pracy uczniów, dokonywana na bieżąco w trakcie realizacji 

poszczególnych zadań, 

– efekty działalności samorządowej na terenie klasy, szkoły i poza nią, 

– informacje zbierane podczas rozmów i wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

– podsumowanie udziału uczniów w konkursach, turniejach, 

– analiza informacji zawartych w dziennikach lekcyjnych i zeszytach uwag. 


