
PROGRAM PROFILAKTYKI 
stanowiący integralną część programu wychowawczego 

Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie 

 
 

Program profilaktyki opracowała Komisja Rady Pedagogicznej w składzie: 

nauczyciele:                     - mgr Maria Grubka 

                                         - mgr Łukasz Palka 

                                         - Małgorzata Sojka 

                                         - mgr Małgorzata Świeżawska 

                                         - mgr Agnieszka Koziarz 

                                         - mgr Iwona Najman 

           

 

Program opracowano na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół; 

3. Rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii; 

4. Ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

5. Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

6. Ustawy z dnia 9.11.1995r. o  ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

7. Ewaluacji programu rozwoju szkoły, programu profilaktyki; 

8. Analizy sytuacji wychowawczej szkoły przygotowanej przez pedagoga szkolnego; 

9. Analizy wyników ankiet skierowanych do wychowawców klas. 

 

 

zmiana  od 1 marca 2016 roku



 

  

Cel główny programu profilaktyki szkolnej: 

Wspieranie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi: 

 inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój; 

 ograniczanie i likwidowanie czynników, które dezorganizują i zaburzają zdrowy styl życia; 

 przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, 

 środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku 

zwyczajowych form i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego ucznia oraz jego otoczenia 

społecznego. 

Cele programu profilaktyki szkolnej : 

 promocja zdrowia psychicznego, moralnego i fizycznego; 

 zapobieganie zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, m. in. poprzez rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych; 

 wspieranie procesu wychowania, m. in.: poprzez aktywizowanie systemu wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym, dostarczanie informacji 

o prawach dziecka i ucznia; 

 dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych; 

 identyfikacja osób będących w grupie podwyższonego ryzyka i umiejętna interwencja wychowawcza poprzez skierowanie do odpowiedniej 

specjalistycznej placówki oferującej pomoc; 

 wspomaganie ucznia w sferze społecznej i aksjologicznej; 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, 

 opracowanie diagnozy w zakresie występujących w  środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka dotyczącej uczniów, 

rodziców, nauczycieli , pracowników szkoły, 

 realizacja działań z  zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej ( w przypadku profilaktyki uniwersalnej - wspieranie wszystkich 

uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia , 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, 

 w przypadku profilaktyki wskazującej - wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji 

odurzających). 

 

 

 

 



 

  

Efekty programu profilaktyki szkolnej: 

 uczniowie postrzegają zdrowie psychiczne, moralne i fizyczne jako wartość; 

 uczniowie posiadają podstawowe umiejętności interpersonalne; potrafią komunikować się z innymi w sposób respektujący prawa własne i prawa 

innych; 

 posiadają wiedzę o konsekwencjach zachowań ryzykownych, m. in. z zakresu uzależnień; 

 znają sposoby i doskonalą umiejętność odmawiania w sytuacjach presji społecznej; 

 uczniowie uczą się radzić sobie w sytuacjach trudnych; 

 nauczyciele umiejętnie rozpoznają zachowania problemowe uczniów i dokonują szybkiej i skutecznej interwencji wychowawczej po ich 

zauważeniu; 

 prawa dziecka i ucznia są akceptowane i przestrzegane przez wszystkich; 

 uczniowie posiadają stabilny system wartości, doceniają swoje zdrowie, znają swój sens istnienia; 

 uczniowie przejawiają postawę otwartości w życiu społecznym. 

Sposoby ewaluacji podejmowanych działań: 

 obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców; 

 ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

 kwestionariusze do samooceny ucznia; 

 testy projekcyjne, zdań niedokończonych, itp.; 

 rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami; 

 analiza dokumentów klasowych i szkolnych; 

 analiza wytworów pracy uczniów; 

 sondaże wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 

 analiza wyników pracy zespołów oddziałowych; 

 analiza zapisów różnych form działalności edukacyjnej, informacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej podejmowanej wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w celu przeciwdziałania narkomanii po diagnozie w zakresie występujących w  środowisku szkolnym czynników chroniących oraz 

czynników ryzyka. 

 

Osoby odpowiedzialne za ewaluację programu: pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele uczący, dyrektor szkoły. 

Osoby odpowiedzialne za sporządzenie okresowego raportu: dyrektor szkoły, pedagog szkolny.   



 

  

 

l.p. 
Główne zadania szkoły ujęte 

w formie „projektów” 
Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1. PROGRAM ZAJĘĆ 

INTEGRACYJNO - 

- ADAPTACYJNYCH 

 

Klasy 1 SP – zajęcia integracyjne – zbliżenie uczniów 

do siebie, wzajemne poznanie, poczucie bycia 

bezpiecznym z wychowawcą w szkole (program 

pedagoga szkolnego ”Poznajmy się bliżej”), program 

pedagogizacji rodziców - „Rodzice klas I partnerami 

szkoły” (zał. 1) - m.in. turniej integracyjny rodziców 

i uczniów; 

- zajęcia adaptacyjne - bezpieczne dojście i dojazd do 

szkoły, bezpieczeństwo ruchu drogowego ( 

pogadanka policjanta Wydziału Ruchu Drogowego, 

poznanie terenów szkolnych i budynku szkolnego, 

omówienie struktury i form pracy szkoły). 

Klasy 4 SP - zajęcia integracyjno-adaptacyjne- 

scenariusz zajęć integracyjnych z wychowawcą 

według wybranych scenariuszy; 

- wieczornica integracyjna kl. IV– wspólne działania, 

- zajęcia adaptacyjne – na godzinach wychowawczych 

omówienie systemów oceniania przedmiotowego –

PSO, WSO, kryteriów oceny zachowania, 

przybliżenie sylwetek nauczycieli przedmiotów, 

nieocenienie negatywne we wrześniu, spotkanie 

uczniów z SRU; 

- tematy zajęć adaptacyjnych są poruszane także na 

pierwszych zebraniach z rodzicami przez wszystkich 

wychowawców,  

 

- pedagog szkolny przybliża rodzicom klas pierwszych 

na zebraniu formy pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej 

wrzesień - 

grudzień 

 

 

 

 

 

wrzesień, 

październik 

 

 

 

wrzesień 

 

 

wrzesień-

październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień  

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

wychowawcy, 

opiekun SRU 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

pedagog 

 

 

Efekty programu 

ujęte 

w scenariuszach 

zajęć 

integracyjnych 



 

  

Klasy 1 gimnazjum – zajęcia rozwijające grupę 

klasową i wzmacniające więzi z rówieśnikami - 

prowadzone są na godzinach wychowawczych;  

-omówienie PSO,WSO, kryteriów oceny  zachowania, 

zawarcie kontraktów przedmiotowych, nieocenianie 

negatywne we wrześniu; 

- wdrażanie uczniów do samodzielnego przygotowy-

wania imprez klasowych; 

 

-wszystkie klasy - teczka z przedmiotowymi 

systemami oceniania, dostosowaniem wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z 

opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej z 

każdego przedmiotu znajduje się u wychowawców 

klas do indywidualnego wglądu rodzica, ucznia, 

 

  cały rok szkolny 

 

 

 wrzesień 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

wychowawcy, 

pedagog 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

2. BEZPIECZNA 

I PRZYJAZNA SZKOŁA 

 

- zobligowanie przez wychowawcę rodziców na 

zebraniu, aby poinstruowali swoje dzieci o nie 

przynoszeniu do szkoły rzeczy o dużej wartości; 

- zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych (klas 

lekcyjnych, szatni ), w których znajdują się rzeczy 

osobiste ucznia, w celu ochrony ich przed kradzieżą; 

-  organizacja „Uśmiechniętych Dni” (Dni bez 

agresji); 

- szkolna akcja edukacyjna „Nie zamykaj oczu!”; 

 

 

 

wrzesień 

 

 

cały rok 

 

kwiecień 

/maj/czerwiec 

 

rok szkolny 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

dyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 

pedagog, 

 

pedagog, Szkolny 

Zespół 

ds.Przeciwdziałania 

Przemocy, 

 



 

  

- uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych, poznanie różnych stylów 

negocjacji (m. in. na godzinach wychowawczych, 

zajęciach wdżwr, wykorzystanie filmów 

edukacyjnych (zał. 4 ), scenariuszy zajęć z „Polubić 

szkołę”, dla klas młodszych - scenariuszy zajęć z 

programu „Zdrowiej i świadomiej żyć”, z programu 

„Porozmawiajmy o agresji” i innych programów 

wybranych przez nauczycieli); 

- realizacja zajęć na godzinach wychowawczych na 

tematy poświęcone sposobom reagowania w sytuacji 

doświadczania przemocy, agresji, bycia jej 

świadkiem, możliwość skorzystania ze scenariuszy 

zajęć programu „Saper, czyli jak rozminować 

agresję” (dostępny u pedagoga), z propozycji 

ćwiczeń z książki ”Gry i zabawy przeciwko agresji” - 

przynajmniej na 1 godzinie ująć w/w tematy; 

- realizacja programu „Przemoc wobec dzieci” (kl.2-

3SP); 

- pogadanki w kl. I gimnazjum inspektora ds. 

nieletnich -  na temat prawnych skutków 

agresywnych zachowań, w kl. II, III gimnazjum wg 

potrzeb; 

- wycieczka do KMP kl. III SP - przybliżenie pracy 

policjanta; 

- bieżące i natychmiastowe reagowanie wychowawcze 

na sytuacje przemocy i agresji z wykorzystaniem 

wszelkich dostępnych środków zgodnie z procedurą 

reagowania na sytuacje przemocy(zał.2); 

- ścisła współpraca z rodzicami; 

- podejmowanie zagadnień związanych z przemocą 

i agresją na wszystkich lekcjach w celu 

przekonstruowania zachowań dysfunkcyjnych na 

pozytywne, aktywizowania systemu wartości, 

   rok szkolny 

 

 

  

 

 

 

 

 

zgodnie 

z potrzebami 

 

 

 

 

 

 

zgodnie 

z potrzebami 

 

 

 

wrzesień, 

październik 

 

rok szkolny 

zgodnie 

z potrzebami 

 

 

cały rok 

 

 

 

wychowawcy, 

 

 

pedagog 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 



 

  

pobudzania do podejmowania konstruktywnych 

osobistych postanowień, przekształcania przekonań 

normatywnych, tak, aby były zgodne z prawdą o 

rzeczywistości; 

- bieżące i natychmiastowe reagowanie w przypadku 

nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia 

(zał. 6) 

- informowanie o możliwościach spędzania wolnego 

czasu w szkole, dzielnicy, mieście np. poprzez 

współpracę z Klubem Środowiskowym ”Niko”, 

Świetlicą Parafialną „Przystań”, LZS „Zgoda 

Byczyna”; 

-organizowanie różnych szkolnych konkursów w celu 

rozbudzania zainteresowań i motywowanie uczniów 

do uczestniczenia w nich; 

- propagowanie i ewaluacja bezpiecznego sposobu 

informowania o przypadkach doświadczania 

przemocy i zasad reagowania na takie sytuacje w 

szkole i klasie ( zał.5); 

- indywidualne rozmowy interwencyjno-ostrzegawcze 

z uczniami łamiącymi regulamin szkoły; 

- systematyczna diagnoza sytuacji bezpieczeństwa 

w szkole i klasie, propagowanie bezpiecznego 

reagowania na przypadek przemocy( na podstawie 

zebranych ankiet); 

-zwracanie szczególnej uwagi na kulturę słowa; 

- wdrażanie programu pedagoga szkolnego 

„Wolontariusz bohaterem naszych czasów” (zał. 3), 

m. in. ”Szkolny brat, szkolna siostra” - opieka 

starszych uczniów (kl.IV lub V lub VI nad 

„pierwszakami”); 

- gazetki ścienne w klasach poruszające tematy 

pozytywnych relacji uczniowskich (koleżeństwo, 

przyjaźń); 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

 

cały rok 

 

 

wrzesień 

październik 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

pedagog, 

wychowawcy, 

Szkolny Zespół ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

 

pedagog, 

nauczyciele 

 

pedagog, 

wychowawcy 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

pedagog, 

wychowawcy klas 

I i IV/V/VI SP 

 

 



 

  

- wykonanie przez uczniów gimnazjum gazetki 

ściennej- STOP PRZEMOCY; 

- rozmowy i zajęcia z rodzicami uczniów na tematy 

przemocy, skierowania do odpowiednich instytucji, 

 

-systematyczna diagnoza sytuacji bezpieczeństwa 

uczniów (sonda „Kogo lub czego boję się w 

szkole?”); 

- skrzynka bezpieczeństwa- możliwość anonimowego 

poinformowania o przypadkach doświadczenia 

agresji i przemocy przez uczniów; 

- korzystanie przez nauczycieli uczących z poradnika 

metodycznego: ”Agresja i przemoc w szkolnych 

działaniach  profilaktycznych.” MEN, W-wa 2004; 

- zwracanie uwagi przez nauczycieli na pozytywne 

relacje międzyludzkie (na wszystkich przedmiotach); 

- rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów 

informacyjnych dotyczących miejsc, gdzie można 

uzyskać pomoc w sytuacjach trudnych. 

wrzesień 

 

 

II półrocze 

 

zgodnie z 

potrzebami 

 

zgodnie z 

potrzebami 

 

 

   wg potrzeb 

 

 

na bieżąco 

 

 

wychowawcy 

 

 

pedagog, 

 

 

 

 

pedagog, Szkolny 

Zespół ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy, 

 

 

wszyscy uczący 

pedagog 

SRU 

 

 

3. NIE! UZALEŻNIENIOM 

 

- diagnoza w zakresie występujących w  środowisku 

szkolnym czynników chroniących oraz czynników 

ryzyka dotycząca uczniów, rodziców, nauczycieli , 

pracowników szkoły, 

-dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji 

dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i 

rozwiązywania problemów związanych z używaniem 

środków i substancji uzależniających – gazetki, 

ulotki, prelekcje, warsztaty, 

- poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawanie 

wczesnych objawów używania środków i substancji 

raz w roku 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele uczący 

 

 

 

 

 

 

przy diagnozie  

współpraca z m.in.  

Komendą Miejską 

Policji, poradnią 

psychologiczno-

pedagogiczną, 

Państwową Stacją 

Sanitarno-

Epidemiologiczną, 

Regionalnymi 

Ośrodkami 

Doskonalenia 

Nauczycieli, 

podmiotami 

świadczącymi 

podstawową opiekę 

zdrowotną  



 

  

odurzających, substancji psychotropowych i 

psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków 

w celach innych niż medyczne; 

- informowanie o szkodliwości alkoholu dla jednostki 

oraz w życiu rodzinnym i społeczny; 

- rakterystyka nowych narkotyków – 

DOPALACZY; 

następstwa używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych, np. udział w konkursie „Nikotynie – 

NIE” , współpraca z PSSE; 

-kształtowanie i promowanie  zdrowego stylu życia 

wolnego od używek, dopalaczy, leków na godzinach 

wychowawczych i lekcjach przedmiotowych; 

-kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w 

szczególności samokontroli, radzenia sobie ze 

stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji 

poprzez zajęcia edukacyjne na godzinach 

wychowawczych, udział w konkursach dotyczących 

profilaktyki;  

-realizacja materiału dydaktycznego z zakresu 

ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego; 

- rozwijanie zainteresowań poprzez  organizowanie 

szkolnych konkursów i motywowanie uczniów do 

uczestniczenia w nich poprzez udział w kołach 

zainteresowań; 

 uczenie sposobów odmawiania w sytuacji 

presji, kształtowanie krytycznego myślenia i 

wspomaganie uczniów w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu -godziny wychowawcze, zajęcia wdżwr, zajęcia 

z pedagogiem; 

-prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

uczący 

wychowawcy, 

pedagog, 

 

 

 

pedagog, 

wychowawcy 

nauczyciel wdżwr 

 

 

 

pedagog, 

wychowawcy 

 

 

 

wszyscy uczący 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tematy 

wymienione 

w projekcie są 

także ujęte są w 

tematyce godzin 

wychowawczych 

oraz w 

przedmiotowych 

programach 



 

  

kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środków i substancji uzależniających oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej; 

- gazetki ścienne poruszające tematy związane 

z przyczynami uzależnień i pokazujące pozytywne 

sposoby realizowania siebie i przystosowania się do 

życia; 

-konsekwentne stosowanie kryteriów oceny 

zachowania w zakresie identyfikacji zachowań 

ryzykownych, 

-identyfikacja zachowań ryzykownych; 

 

- ścisła współpraca z rodzicami w konsultowaniu 

bieżących spraw; 

 

- utrzymywanie kontaktów z instytucjami 

wspierającymi proces wychowania, korzystanie z 

przygotowanej przez nich oferty zgodnie z 

potrzebami; 

 

- wdrażanie do pracy na rzecz innych - współpraca 

z Domem Opieki Społecznej, udział w akcjach 

charytatywnych, z TOPZ  

- udział w przeglądzie spektakli profilaktycznych; 

- udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 

 

- uczestniczenie w "Ogólnopolskich Dniach bez 

Papierosa"; 

 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych, lekcjach 

biologii o szkodliwym wpływie tytoniu na organizm; 

 Dni walki z AIDS - prelekcja na godzinach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

 

 

pedagog, 

 

wszyscy uczący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

 

 

nauczyciel biologii,  

 

wychowawcy, 

nauczyciele biologii 

 

wychowawcy 

 



 

  

wychowawczych w gimnazjum - przyczyny choroby; 

-realizacja wśród uczniów i rodziców programów 

profilaktycznych (np. III Elementarz, Nasze 

Spotkania, Unplugged, Szkoła wolna od narkotyków, 

innych programów rekomendowanych w ramach 

systemu rekomendacji, o którym mowa Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii ) 

 stosowanie procedur postępowania nauczycieli 

i metod współpracy szkoły z policją w sytuacjach 

zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością 

i demoralizacją w szczególności narkomanią, 

alkoholizmem, prostytucją –( zał.5), informowanie o 

procedurach uczniów i rodziców; 

 

 

zgodnie z 

potrzebami 

 

wychowawcy, 

pedagog, nauczyciele 

posiadający 

uprawnienia 

 

 

 

 

wszyscy uczący 

4. WSPIERANIE W ROZWOJU 

UCZNIA 

DYSFUNKCYJNEGO 

- identyfikacja ucznia dysfunkcyjnego; 

 

- identyfikacja i dokładna diagnoza  ucznia 

dysfunkcjonalnego,  wieloaspektowa  analiza jego 

sytuacji jako dziecka, ucznia, kolegi w ramach 

zespołu interwencyjnego, oddziałowego; 

- dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb ucznia z opinią Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej na każdym 

przedmiocie (załącznik 8 ); 

- włączanie w razie potrzeby w indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków i substancji 

psychoaktywnych; 

na bieżąco 

 

 

cały rok szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele, 
 

 

 

pedagog 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

do prac zespołu 

interwencyjnego, 

oddziałowego mogą 

być włączani w razie 

potrzeby pracownicy 

instytucji 

wspierających proces 

wychowania, np.  

MOPS-u, KMP, 

pielęgniarka szkolna, 

PPP, sądu 

5. GRUPA WSPARCIA 

PEDAGOGICZNEGO 

I ROZWOJU DLA 

NAUCZYCIELI 

-spotkania zainteresowanych nauczycieli w formie 

grupy dyskusyjnej - omawianie bieżących 

problemów i radości pracy wychowawczej, dzielenie 

się ciekawostkami pedagogicznymi związanymi z 

aktualnymi wydarzeniami w profilaktyce, edukacji i 

zgodnie 

z potrzebami 

pedagog szkolny, 

przew. zespołów 

przedmiotowych, 

oddziałowych 

Termin 

konkretnego 

spotkania 

wywieszony 

będzie na gazetce 



 

  

wychowaniu.; omawianie informacji dotyczących 

działalności instytucji zajmujących się wychowaniem 

i profilaktyką w kontekście naszego środowiska 

szkolnego - konsultacje pedagoga szkolnego. 

w pokoju 

nauczycielskim, 

po uzgodnieniu 

z nauczycielami. 
 

6. PROGRAM UMIEJĘTNOŚCI 

WYCHOWAWCZYCH DLA 

RODZICÓW 

- opracowywanie materiałów informacyjnych dla 

rodziców w formie gazetek ściennych dotyczących 

tematów wychowawczych jak i aktualności 

szkolnych; 

- przygotowywanie i informowanie rodziców 

o warsztatach edukacyjnych organizowanych dla 

rodziców na terenie miasta; 

- przygotowanie dla rodziców ucznia klasy I SP 

informacji o potrzebach pierwszoklasisty w formie 

listu od dziecka; 

- pogadanki wychowawców na zebraniach z rodzicami 

dotyczące wychowania , 

- konsultacje i pomoc pedagogiczna pedagoga 

szkolnego; 
- przygotowanie i rozdanie rodzicom ulotek/ biuletynu 

poruszających temat wychowania i opieki w ramach 

kolejnych „Uśmiechniętych Dni” oraz materiałów 

profilaktycznych promujących życie wolne od 

używek; 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

wrzesień, 

październik 
 

cały rok szkolny 

 

na bieżąco 

 

 

kwiecień, maj, 

czerwiec 

pedagog 

 

 

pedagog 

wychowawcy 

 

pedagog  

 

 

wychowawcy 

 

pedagog 

 

 

pedagog, 

wychowawcy 

 

7. GRUPA WSPARCIA 

RÓWIEŚNICZEGO 

- grupa rówieśniczego wsparcia -  stworzenie w każdej 

klasie koleżeńskiego zespołu pomocy wyrównawczej 

i przyjacielskiego wsparcia, mającego  na celu także 

modelowanie postaw prozdrowotnych i 

prospołecznych; 

- wzmocnienie działalności rzecznika praw ucznia 

w SRU (osoba ucznia i nauczyciela); 

na bieżąco 

 

  

cały rok szkolny 

wychowawcy,  

 

 

pedagog, opiekun 

SRU 

 

8. PROGRAM EDUKACYJNY - omówienie warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu 

zgodnie z 

realizacją tematów 

wychowawcy,  



 

  

DLA UCZNIÓW 

KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ 

gimnazjalnego, 

 

- omówienie kryteriów naboru do gimnazjum. 

 

- przeprowadzenie ankiety zawodoznawczej; 

-  konsultacje i doradztwo dla uczniów i rodziców klas 

III gimnazjum; 

- udzielanie indywidualnych porad, informacji dla 

uczniów gimnazjum n.t.  zasad wyboru szkoły, szkół 

ponadgimnazjalnych; 

-  przekazywanie materiałów z aktualnymi 

informacjami o szkołach ponadgimnazjalnych  

 
-organizowanie giełdy szkół ponadgimnazjalnych 

na godzinach 

wychowawczych 
wg potrzeb 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

wg potrzeb 

doradca 

zawodowy 

 

 

 

doradca 

zawodowy 

 
doradca zawodowy 

wychowawcy klas III 

gimnazjum 

 

doradca zawodowy 

9. HIGIENICZNY TRYB 

ŻYCIA PODSTAWĄ 

SUKCESU 

- pogadanki pielęgniarki szkolnej; 

- udział w przeprowadzanych akcjach zdrowotnych; 

- pogadanki nauczycieli uczących i wychowawców; 
- pogadanki nauczycieli wychowania fizycznego-

aktywny tryb życia, higieniczny tryb życia, 

- współpraca z rodzicami uczniów w celu budowania 

postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

- organizacja dnia zdrowia dla środowiska we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 

- organizacja corocznych biegów przełajowych 

promujących aktywną formę wypoczynku 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

kwiecień 

 

maj/czerwic 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

nauczyciele wf 

 

 

nauczyciele wf 

 

 

nauczyciele wf 

 

10. ROZWIJANIE 

I DOSKONALENIE 

UMIEJĘTNOŚCI 

INTERPERSONALNYCH 

Zawarte w programie wychowawczym szkoły. 

Realizowane w programach profilaktycznych 

wymienionych w projekcie „NIE! 

UZALEŻNIENIOM” 

Zawarte w 

programie 

wychowawczym 

szkoły. 

Zawarte w programie 

wychowawczym 

szkoły. 

 

 

 

 



 

  

ROGRAM PROFILAKTYKI  

GŁÓWNE ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

UJĘTE W FORMIE PROJEKTÓW  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

PROGRAM ZAJĘĆ 

INTEGRACYJNO - 

ADAPTACYJNYCH 

BEZPIECZNA 

I PRZYJAZNA 

SZKOŁA 

NIE! 

UZALEŻNIENIOM 

WSPIERANIE 

W ROZWOJU UCZNIA 

DYSFUNKCYJNEGO. 

GRUPA WSPARCIA 

PEDAGOGICZNEGO 

I ROZWOJU DLA 

NAUCZYCIELI. 

6. 7. 8. 9. 10. 

PROGRAM 

UMIEJĘTNOŚCI 

WYCHOWAWCZYCH 

DLA RODZICÓW. 

GRUPA WSPARCIA 

RÓWIEŚNICZEGO. 

PROGRAM 

EDUKACYJNY DLA 

UCZNIÓW 

KOŃCZĄCYCH 

SZKOŁĘ. 

HIGIENICZNY TRYB 

ŻYCIA PODSTAWĄ 

ROZWOJU. 

ROZWIJANIE 

I DOSKONALENIE 

UMIEJĘTNOŚCI 

INTERPERSONALNYCH 

 


