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WSTĘP 

 

 Profilaktyka rozumiana jest jako proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie  

z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu a także 

ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla zdrowia i życia człowieka. 

Realizowana jest między innymi na gruncie szkolnym we współpracy ze środowiskiem 

lokalnym.  

Działania profilaktyczne stanowią wyspecjalizowaną część działań 

wychowawczych zawartych w szkolnym Programie Wychowawczym. Szkolny Program 

Profilaktyki jest skorelowany z podstawowymi dokumentami wyznaczającymi zakres działań 

edukacyjno- wychowawczych oraz opiekuńczych. 

 Szkolny Program Profilaktyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II jest wynikiem 

diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, wymagania rodziców oraz 

potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska. Stanowi integralną część statutu szkoły, jest 

skorelowany z Programem Wychowawczym Gimnazjum.  

 

 

CEL NADRZĘDNY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

 Ochrona uczniów przed zagrożeniami związanymi z zażywaniem narkotyków, piciem 

alkoholu i paleniem papierosów. 

 Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE – CZYNNIKI RYZYKA 

Diagnozy obszarów problemowych dokonano  w oparciu o następujące dokumenty: 

 Analiza dokumentów szkolnych. 

 Obserwacja funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

 Rozmowy indywidualne z rodzicami i  nauczycielami. 

W diagnozie skoncentrowano uwagę na uczniach z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem  

alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Lista zachowań problemowych powstała w trakcie diagnozy zachowań uczniów w naszej 

szkole i obejmuje: 

 agresję i przemoc, 

 brak kultury osobistej, 
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 małe zainteresowanie nauką. 

 zjawisko cyberprzemocy, zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania  

z Internetu. 

 niewystarczająca wiedza na temat zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna, właściwe 

odżywianie, higiena pracy umysłowej osób w wieku szkolnym). 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

Biorąc pod uwagę wyniki obecnych doświadczeń pedagogicznych w naszej szkole, 

propagujemy realizację następujących celów szczegółowych: 

 

1. Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole.  

2. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.  

3. Wzajemne poznawanie się i budowanie zaufania. 

4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.  

5. Podkreślanie roli zachowań asertywnych.  

6. Wzbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.  

7. Rozpoznanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nimi.  

8. Propagowanie zdrowego stylu życia i wartościowych rozrywek. 

9. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.  

10. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie aktywności rodziców we 

współpracy z nauczycielami. 

11. Przeciwdziałanie cyberprzemocy. 

 

Niniejszy program adresowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

 

Plan działań profilaktycznych 
 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Przewidywane 

efekty 

Bezpieczeństwo 

ucznia w szkole.  
 Kontrola osób 

wchodzących do 

szkoły. 

 Dyżury nauczycieli na 

korytarzach i w szatni. 

 Ostrożność w 

kontaktach z 

nieznajomym                      

( mówienie „nie”  

w określonych 

 dyrektor szkoły 

 

 

 nauczyciele 

dyżurni 

 

 

 

 wychowawcy 

 

Wszyscy uczniowie 

są bezpieczni w 

szkole. 

Wiedzą jak 

zachowywać się poza 

nią, aby nie stać się 

ofiarą przestępstw. 
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sytuacjach). 

 Zorganizowanie 

spotkania z 

policjantem. 

 

 wychowawcy  

  

Troska o własne 

zdrowie i rozwój 

fizyczny. 

 Utrwalanie nawyków 

dbania o rozwój 

fizyczny i psychiczny, 

higienę osobistą. 

 Dostosowanie 

wielkości krzeseł i 

stolików do wzrostu 

ucznia. 

 Zwracanie uwagi na 

prawidłowe siedzenie 

uczniów przy stolikach 

szkolnych. 

 Propagowanie sportu             

i aktywnego 

wypoczynku 

         (uczestnictwo uczniów 

w  różnorodnych 

zajęciach                       

sportowych                                                                    

i rekreacyjnych   

         organizowanych przez            

         szkołę, aktywny   

udział uczniów w  

szkolnych rajdach,  

wycieczkach). 

wychowawcy, 

nauczyciele w-f  

 

 

 wychowawcy 

 

 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 

 

nauczyciele w-f 

Uczniowie znają               

i przestrzegają zasady 

higieny osobistej. 

Wszyscy nauczyciele 

dbają o rozwój 

fizyczny i psychiczny 

uczniów. 

Korygowanie wad 

postawy. 

 

Nauczyciele czuwają 

nad prawidłowym 

sposobem siedzenia 

uczniów w czasie 

zajęć. 

 

Uczeń chętnie spędza 

czas aktywnie i bierze 

udział w zajęciach 

sportowych. 

 

Szerzenie 

wiedzy na temat 

wpływu 

środowiska na 

zdrowie i życie 

człowieka. 

 Udział uczniów w akcji 

„Sprzątanie świata”. 

 Projekcje filmów 

wideo o tematyce 

ekologicznej. 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

Dbają o środowisko 

naturalne. 

Podnoszenie 

kultury osobistej, 

eliminowanie 

wulgaryzmów            

i zwrotów 

obraźliwych w 

stosunku do 

innych osób. 

 Pogadanki z uczniami               

i rodzicami. 

 Rozmowy z 

pedagogiem. 

 Organizacja zajęć 

warsztatowych 

dotyczących „savoir – 

vivru”. 

 Konsekwentne 

stosowanie kar 

zawartych w statucie 

szkoły (wpisy do 

zeszytów). 

 Kontakty z rodzicami – 

informowanie 

wychowawcy, 

dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

 

 

Uczeń przestrzega 

norm i zasad 

obowiązujących w 

szkole i klasie, dba o 

otoczenie . 

Kulturalnie 

zachowuje się w 

stosunku do 

pozostałych uczniów 

jak również 

pracowników szkoły.  

 

Prawidłowo 

funkcjonuje w grupie, 

jest koleżeński, 

potrafi i udziela 
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rodziców  o 

zachowaniu dzieci. 

 Wypracowanie 

klasowej listy 

prawidłowych 

zachowań. 

Egzekwowanie stroju 

ucznia na co dzień i na 

uroczystościach 

szkolnych.  

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

pomocy innym 

uczniom. 

 

Rodzic wspiera 

ucznia w 

podejmowanych 

pozytywnych 

działaniach i koryguje 

niewłaściwe. 

 

Uczeń chętnie 

angażuje się w 

działania 

ogólnoszkolne                  

i klasowe. 

Przeciwdziałanie 

przemocy                 

i agresji wśród 

uczniów. 

 Integracja uczniów na 

poziomie szkoły 

(organizacja 

wycieczek, ognisk, 

dyskotek). 

 Konsekwentne                        

i systematyczne 

reagowanie na każdy 

przejaw agresji                           

i przemocy. 

 Organizacja zajęć 

warsztatowych 

dotyczących przemocy                  

i agresji (godz. z 

wych.) 

 Zwiększenie czujności 

podczas dyżurów 

pedagogicznych.                      

Zajęcia w klasach 

zrealizowane przez 

pedagoga na temat 

przejawów przemocy, 

sposobów 

przeciwdziałania temu 

zjawisku. 

 Współpraca z 

pedagogiem szkolnym 

oraz rodzicami. 

 Premiowanie 

właściwych relacji 

(zachowań) na forum 

klasy i szkoły (apele).  

 Wyrabianie nawyku 

poszanowania dla 

ogólnodostępnych 

przedmiotów, sprzętów 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele 

dyżurni 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy,  

nauczyciele 

 

dyrektor, 

nauczyciele,  

wychowawcy 

Uczniowie potrafią 

rozwiązywać bez 

przemocy konflikty, 

są asertywni. 

 

Wiedzą do kogo 

zwrócić się w 

trudnych sytuacjach        

i otrzymują pomoc. 

 

Na terenie szkoły nie 

ma przejawów 

agresji.  
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itp. 

Podejmowanie 

działań 

profilaktycznych 

zapobiegających 

nałogom. 

 Informowanie uczniów 

o skutkach palenia 

tytoniu. 

 Lekcje wychowawcze            

i przedmiotowe na 

temat skutków picia i 

nadużywania alkoholu 

oraz innych środków 

psychoaktywnych. 

 Prezentacje filmów na 

temat różnych 

uzależnień, ich 

skutków i 

zapobiegania. 

 Przeglądanie                               

i omawianie artykułów 

z prasy na godzinach 

wychowawczych. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Uczniowie znają 

problematykę 

szkodliwości palenia 

papierosów. 

 

 

Uczeń zna negatywne 

skutki stosowania 

używek. 

 

Uczeń potrafi 

prawidłowo reagować 

w sytuacji zetknięcia 

się z używkami w 

szkole lub poza nią. 

 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym                     

i absencji na 

zajęciach 

szkolnych. 

 Ustalenie przyczyn 

trudności w nauce                 

i pomoc w ich 

niwelowaniu. 

 Stworzenie 

odpowiednich 

warunków do nauki 

uczniom w trudnej 

sytuacji życiowej. 

 Współpraca z PPP. 

 Rozmowy z uczniem 

na temat nieobecności, 

uchylania się od 

obowiązków. 

 Podnoszenie poziomu 

wiedzy uczniów na 

temat procesu uczenia 

się (spostrzeganie, 

zapamiętywanie, 

odtwarzanie wiedzy). 

 Wskazywanie metod 

efektywnej nauki. 

 Otoczenie szczególną 

opieką uczniów 

słabych, 

zorganizowanie zajęć 

wyrównawczych, 

pomocy koleżeńskiej. 

 Stworzenie uczniom 

możliwości 

uczestniczenia w 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele,  

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

przedmiotów 

 

Uczeń systematycznie 

pracuje i pogłębia 

samodzielnie wiedzę. 

 

Otrzymuje wsparcie 

w trudnej sytuacji. 

 

 

Wychowawcy często 

kontaktują się z 

rodzicami dzieci z 

problemami. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń poprawia 

swoje wyniki  

w nauce. 

 

 

 

 

 

Uczniowie chętnie 

pomagają sobie  

w nauce. 
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zajęciach kół 

zainteresowań                       

i zajęciach 

wyrównawczych. 

 Indywidualne rozmowy 

z uczniami 

niesystematycznie 

uczęszczającymi na 

zajęcia lekcyjne i ich 

rodzicami. 

 Wyciąganie 

konsekwencji wobec 

uczniów, którzy 

wagarują. 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

dyrektor szkoły 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumie, że 

systematyczna 

obecność na lekcjach 

ma korzystny wpływ 

na jego wyniki w 

nauce. 

Zjawisko 

cyberprzemocy, 

zagrożenia 

płynące z 

niewłaściwego 

korzystania z 

mediów 

(Internetu) 

 Diagnozowanie 

środowiska pod kątem 

zagrożenia 

cyberprzemocą. 

 Organizowanie zajęć  

warsztatowych ,  godzin 

wychowawczych, udział 

w akcjach i kampaniach 

profilaktycznych. 

 Projekcja filmów 

dotyczących omawianego 

zagadnienia. 

 Organizowanie 

wycieczek, rajdów, 

koncertów, wystaw,   

i innych form zajęć 

pozalekcyjnych jako 

alternatywy spędzania 

czasu wolnego. 

 

dyrektor, 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny,  

 

wychowawcy klas, 

 

 Uświadomienie 

zagrożeń 

wynikających  

z przebywania  

w sieci. 

 Poznanie 

alternatywnych, 

pozytywnych 

form spędzania 

czasu wolnego.  

 Nabycie  

umiejętności 

świadomego 

korzystania ze 

środków 

masowego 

przekazu.  

 Zwiększenie 

czujności 

rodziców/ 

opiekunów 

prawnych na 

wszelkie 

niebezpieczeństwa 

wynikające  

z korzystania  

z mediów. 

 Uświadomienie 

rodzicom 

zagrożeń 

wynikających  

z 

niekontrolowaneg

o korzystania  

z mediów przez 

ich dzieci. 
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EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

 Ewaluacja bieżąca, czyli monitorowanie przebiegu realizacji zadań (informacje 

zwrotne od nauczycieli i wychowawców po I i II półroczu).  

 Ewaluacja na podstawie obserwacji, sprawozdań z przeprowadzonych działań, 

rozmów. Osoby objęte ewaluacją to rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej 

szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich 

skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Za działania związane 

z ewaluacją odpowiedzialny jest Szkolny Zespół Profilaktyczny. 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki może być modyfikowany w zależności od potrzeb. 

Wychowawcy klas uwzględnią w swoich planach pracy wychowawczej zadania do realizacji 

w nim zawarte, biorąc pod uwagę specyfikę zespołu klasowego. 

 


