
Szkolny Program Profilaktyki

Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi

w Nowym Tomyślu



I. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU.

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55).
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2003 r. Nr 24, poz. 198).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych

szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624).
9. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 26 lutego 2002 r.  w sprawie podstawy programowej  wychowania  przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
12. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  stycznia  2003  r.  w sprawie  szczegółowych  form  działalności  wychowawczej

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
13. Statut szkoły
14. Program Wychowawczy

II. WSTĘP.

2



Szkolny program profilaktyki jest programem profilaktyki środowiskowej, w którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne.
Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną uczniowi do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi

warunkami  życia  oraz  towarzyszenie  mu  w  zdobywaniu  wiedzy  o  zagrożeniach  dla  zdrowia  oraz  nabywaniu  umiejętności  przeciwdziałania  tym
zagrożeniom, a także umożliwienie mu osiągania satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego życia.

Szkolny program profilaktyki jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki
środowiska szkoły oraz przemian społeczno – ekonomicznych w kraju.

Podstawowym założeniem tego programu jest eliminowanie rozpoznanych czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących.
Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym, statutem szkoły, szkolnym programem wychowawczym oraz  harmonizuje również z:

− przedmiotami nauczania,

− ścieżkami edukacyjnymi,

− godzinami do dyspozycji wychowawcy,

− zajęciami pozalekcyjnymi.
Realizacja  programu  po  zaopiniowaniu  przez  Radę  Pedagogiczną  i  Radę  Rodziców  spoczywa  na  wszystkich  nauczycielach  i pracownikach

administracji i obsługi szkoły, przy współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych instytucji działających na rzecz dzieci
i rodziny wraz z ekspertami wśród rodziców.
Profilaktyka w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi ma charakter:

− działań zintegrowanych ze szkolnym zestawem programów nauczania,

− samodzielnych programów profilaktycznych skoncentrowanych wokół specyficznych celów i zadań, niezależnie od realizowanych programów
nauczania,

− działań incydentalnych, które są formą odpowiedzi na konkretne zdarzenia zaistniałe w szkole lub środowisku.

− Szkolny plan profilaktyki opracowywany jest na okres 3 lat.

III. CELE I ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI.

3



Meta – cel:
Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed zagrożeniami.
Tworzenie szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Cele główne programu:
1. Wykształcenie umiejętności i postaw promujących zdrowy styl życia;
2. Ochrona młodzieży przed zdrowotnymi i społecznymi skutkami nikotynizmu;
3. Pokazanie uczniom perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używania alkoholu;
4. Zapobieganie problemom związanym z uzależnieniem młodzieży od narkotyków, dopalaczy i wszelkich substancji psychoaktywnych;
5. Rozwijanie tolerancji na odmienność innych;
6. Przeciwdziałanie łamaniu norm społecznych na terenie szkoły i poza szkołą;
7. Obligowanie do sumiennego wypełniania obowiązków szkolnych;
8. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
9.  Wyposażenie w strategie i style radzenia sobie ze stresem;
10. Krzewienie idei patriotyzmu;
11. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
12. Rozwijanie duchowej potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy innym, szerzenie idei wolontariatu.

Cele szczegółowe programu:
1. Przekazywanie prawdziwych i rzetelnych informacji o zjawisku, którego profilaktyka dotyczy;
2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się oraz rozwiązywania

konfliktów;
3. Kształcenie umiejętności intrapersonalnych, a w szczególności samoświadomości, samooceny i samodyscypliny;
4. Kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych;
5. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz  konstruktywnego rozwiązywania problemów;
6. Rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, klasa, lokalna społeczność,

ogół społeczeństwa;
7. Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności obejmującej m. in. styl  życia, postawy wobec odurzania się  środkami uzależniającymi, wobec przemocy,

przestępczości, seksualności itd.;
8. Wpływanie na rozwój środowiska rodzinnego i szkolnego, które podnosiłoby jakość życia wszystkich jego członków;
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9. Umożliwianie wczesnego rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń oraz rozwijania strategii przeciwdziałania, bazujących na znajomości przyczyn
szkodliwych uwarunkowań;

10. Budowanie konsekwentnej polityki szkolnej wobec uczniów palących papierosy;
11. Uświadomienie młodzieży szkodliwości palenia tytoniu oraz narażania osób niepalących na tzw. palenie bierne, równie niebezpieczne jak palenie

czynne;
12. Uczenie młodzieży podejmowania racjonalnych decyzji związanych z alkoholem, uczenie umiejętności radzenia sobie z naciskami płynącymi ze strony

grupy rówieśniczej i reklamy;
13. Dostarczenie rodzicom wskazówek pomocnych w zapobieganiu piciu alkoholu przez ich dzieci, zainicjowanie działalności profilaktycznych, które

każdy rodzic może podjąć we własnym domu;
14. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat uszkodzeń zdrowia psychicznego i fizycznego spowodowanych zażywaniem narkotyków, ,, dopalaczy’’ oraz

wszelkich substancji psychoaktywnych;
15. Zwiększenie oddziaływań w zakresie poszerzania wiedzy nauczycieli i rodziców, dotyczącej problematyki związanej z używaniem narkotyków i innych

środków odurzających;
16. Kształtowanie u uczniów postaw tolerancji i  mądrej akceptacji  dla odmiennych zachowań innych ludzi;
17. Dostarczanie  nauczycielom  i  wychowawcom  metod,  narzędzi  i  procedur  oraz  wykształcenie  umiejętności  pozwalających  na  samodzielne

przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży;
18. Kształtowanie postaw szacunku do mienia własnego, cudzego i społecznego;
19. Dostarczenie uczniom informacji  o konsekwencjach moralnych i  odpowiedzialności  karnej  za nie przestrzeganie określonych norm społecznych-

Algorytm postępowania w sytuacjach nie przestrzegania norm społecznych;
20. Zapobieganie obniżonej frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych;
21. Zapobieganie niepowodzeniom uczniów w nauce i organizowanie pomocy wyrównawczej;
22. Stworzenie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole,  zapobiegającego powstawaniu u uczniów postaw lękowych, które są  główną  przyczyną

wagarów;
23. Ostrzeżenie uczniów przed najbardziej kontrowersyjnymi wspólnotami i nowymi ruchami religijnymi (sektami);
24. Ukazanie uczniom technik psychomanipulacji prowadzących do szybkiej zmiany stanu świadomości, stosowanych przez liderów sekt;
25. Kształtowanie prawidłowego stosunku młodzieży do wartości i norm związanych z miłością;
26. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji seksualnej;
27. Kształtowanie kultury zachowań w młodzieńczych kontaktach heteronomicznych;
28. Ukierunkowanie uwagi młodzieży na pozytywne i negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną;
29. Kształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia emocjonalnego;
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30. Zachęcanie młodzieży do stosowania w mowie i piśmie pięknej polszczyzny;
31. Dostarczanie uczniom przykładów pięknej mowy z literatury, filmu, telewizji, prasy i życia szkolnego;
32. Umożliwianie uczniom włączać się w działania szkolnego koła wolontariatu;
33. Aktywowanie do udziału w uroczystościach patriotycznych;

V. PLAN REALIZACJI DZIAŁA Ń PROFILAKTYCZNYCH 

1. Zapobieganie paleniu papierosów przez uczniów.

Zadania Formy realizacji (metody) Termin
realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Współreali
zatorzy Ewaluacja

1. Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności  uczniów  za
zdrowie swoje i innych.

 Spotkania  i dyskusje  na  godzinach  wychowawczych  dotyczące
nikotynizmu,  jego  szkodliwości  i zagrożeniach  wynikających
z palenia  papierosów,  wyświetlanie  filmu  edukacyjnego
o  szkodliwości  palenia papierosów  pt.  "Palenie  papierosów
a fizjologia człowieka".

Cały  okres
realizacji
programu

Wychowawcy
klas, Pedagog

Wszyscy
nauczyciele

Ankiety

2.Uświadomienie uczniom
wpływu  na  ich  zachowania
reklamy jawnej i ukrytej.

Spotkania  na godzinach wychowawczych, wskazanie na problem
reklamy  ukrytej  i  jawnej  oraz  oglądanie  filmu  pt.  "  Jak  rzucić
palenie".

jw. jw. jw. Obserwacje

3. Kształtowanie
odpowiedzialności  za  stan
własnego zdrowia i innych osób
(z uwzględnieniem  najbliższej
rodziny)  -  dbałość  o harmonijny
rozwój psychofizyczny.

 Podejmowanie  działań  eliminujących  palenie  papierosów
(przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole),
Włączenie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne np. " Dzień bez
papierosa”, ,, Mam haka na raka”,
 Wywiadówka profilaktyczna.                              

jw. Wychowawcy,
nauczyciel
biologii,
Samorząd
Uczniowski,
Pedagog

Rodzice,
pielęgniarka
szkolna,
wszyscy
pracownicy
szkoły

Rozmowa
z uczniami,
ankiety,
obserwacje,
dziennik

4. Propagowanie stylu życia bez
papierosa.

-Propaganda wizualna,
- Gazetki szkolne,
- Ulotki.                                    

jw. Wychowawcy,
pedagog
szkolny

Wszyscy
nauczyciele

Pogadanki
i obserwacje

2. Zapobieganie piciu alkoholu.

6



Zadania Formy realizacji Osoba 
odpowiedzialna

Wspołrealizatorzy Termin 
realizacji

1.Podnoszenie  kompetencji
wychowawczo                 
-profilaktycznych
nauczycieli  o  szkolenia
i treningi  z  zakresu
uzależnień.

− Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
− Wprowadzenie systemu mistrzowskiego: starsi i doświadczeni 

nauczyciele  pomagają młodszym,
− Pełnienie dyżurów podczas przerw.

Dyrektor, 
Pedagog 
szkolny

Nauczyciele Cały rok

2. Ustalenie norm 
dotyczących zakazu 
spożywania alkoholu na 
terenie szkoły, na 
wycieczkach oraz 
imprezach organizowanych 
przez szkołę.

− Opracowanie z udziałem całej społeczności Algorytmu 
postępowania w sytuacjach nie przestrzegania norm społecznych..

 Pedagog Nauczyciele, 
uczniowie

Wrzesień

3. Propagowanie zdrowego 
stylu życia, 
upowszechnianie wśród 
młodzieży modelu życia i 
spędzania wolnego czasu 
bez alkoholu.

− Propozycja zajęć pozalekcyjnych, sportowych, kół zainteresowań 
oraz innych form zabawy,  

− Konkursy plastyczne.

 Dyrektor Nauczyciele Cały rok szkolny

4. Edukacja rodziców w 
zakresie środków 
uzależniających, 
czynników warunkujących 
powstawanie nałogów.

− Spotkania z rodzicami,
− Wywiadówki profilaktyczne,
− Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc.

Pedagog Pedagog,
wychowawcy klas

Cały rok szkolny
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5. Pomoc młodzieży, która
nadużywa alkoholu.   
Nawiązanie współpracy 
z instytucjami 
wspierającymi szkołę 
w profilaktyce.

− Wskazanie miejsc w których można uzyskać profesjonalną pomoc 
np. „POMARAŃCZOWA LINIA” 0 –0801 14 00 68 ,

-      organizacja spotkania z terapeutą uzależnień.

Pedagog
szkolny

 

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna,
Punkt konsultacyjny

Październik

W miarę potrzeb

6. Promocja postaw i 
wartości służących zdrowiu
psychospołecznemu.

− Uwzględnianie w tematyce lekcji religii zasad profilaktyki, sensu 
życia, celów życiowych ,     

− Dyskusje na języku polskim o wzorcach osobowych w literaturze.

Katecheci

Nauczyciele
jęz. polskiego

Cały rok

7. Realizacja 
prozdrowotnego programu 
wychowawczego, 
w ramach którego mieści 
się problematyka 
alkoholowa.
Uczenie umiejętności 
radzenia z naciskami 
płynącymi ze strony grupy 
rówieśniczej i reklamy.

− Godziny wychowawcze,
− Filmy o uzależnieniach,
− Warsztaty i treningi uczenia konstruktywnego odmawiania,
− Budowanie właściwego wizerunku własnej osoby,
− Rozwijanie umiejętności bycia asertywnym i komunikowania się z 

innymi – konkursy,
− Spotkania z pielęgniarką, z lekarzami, z pedagogiem,
− Pogadanki i dyskusja na lekcjach biologii, chemii.

Wychowawcy
klas

Nauczyciele Cały rok

8. Zachęcanie do 
przynależności do 
konstruktywnych grup 
rówieśniczych.

− Propagowanie i praca młodzieży w szkolnym wolontariacie, w SU, 
PCK,

− Grupy wsparcia rówieśniczego i pomocy koleżeńskiej.

Wychowawcy
klas

Nauczyciele,
pedagog

Cały rok

3. Zapobieganie uzależnieniu młodzieży od narkotyków.

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Osoba odpowiedzialna Współrealiza

tor

1.Diagnozowanie  skali Październik Wicedyrektor
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zjawiska  zagrożenia
uzależnieniami
wśród uczniów.

− Powołanie  zespołu  wychowawczego  dla  opracowania  narzędzi  i
przeprowadzenia diagnozy zjawiska,

− Anonimowa ankieta przeprowadzona  wśród uczniów,

− Podsumowanie wyników ankiet na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Grudzień
Luty

Pedagog
Wicedyrektor

Zespół
nauczycieli

2.Dostarczenie  uczniom
wiedzy  na  temat
konsekwencji  brania
narkotyków.

− Gromadzenie  i  rozpowszechnianie  materiałów  i  nowoczesnych
środków dydaktycznych na temat profilaktyki uzależnień:
*ulotki na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków,

       *gazetki ścienne z wykorzystaniem plakatów.

− Tematyka  dotycząca  narkomanii  realizowana  na  godzinach  do
dyspozycji wychowawcy klasy oraz lekcjach biologii,

− Zorganizowanie  dla  uczniów  warsztatów  z  zakresu  uzależnień:
„Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia”,

− Zorganizowanie  konkursu  wiedzy  uczniów  na  temat  uszkodzeń
zdrowia  psychicznego  i  fizycznego  wywołanych  zażywaniem
narkotyków,

− Nasilenie  propagandy  wizualnej  dotyczącej  przeciwdziałania
narkomanii:

• happeningi,

• dyskusje,

• projekcje  filmów  z  wykorzystaniem  edukacyjnych  filmów:
„Alkohol  i  narkotyki’’,  ,,Pomyśl  zanim  będzie  za  późno”,
„Epitafium dla narkomana”, „Jak leki i narkotyki wpływają na
nasz organizm”

Cały rok

Według planu 
pracy 
wychowawcy 
klasy

Cały rok

Według 
harmonogramu

Według 
harmonogramu

Cały rok

 Według 
harmonogramu

Pedagog

Wychowawcy klas

Terapeuta uzależnień

Pedagog

Wychowawcy

Pedagog

Pedagog

Bibliotekarz,w
ychowawcy 
klas,

Nauczyciel 
biologii i inni 
nauczyciele

Wszyscy 
nauczyciele

Wicedyrektor

Nauczyciel 
biologii

Wychowawcy 
klas

3. Wsparcie (konsultacje)
ze strony specjalistów.

− Korzystanie z doświadczeń specjalistów poprzez:
       *kierowanie  do  specjalistycznych  placówek  zajmujących  się

profilaktyką i terapią,
       *pozyskiwanie  współpracowników  z  Poradni  Pedagogiczno  -

Psychologicznej,

Według potrzeb

Regularnie

Pedagog Wicedyrektor
w
porozumieniu
z Radą
Rodziców

9



       *indywidualne konsultacje uczniów z pedagogiem szkolnym.

4.  Upowszechnienie
wśród  uczniów
znajomości  zachowań
asertywnych.

− Uczenie  umiejętności  odpierania  nacisków  zewnętrznych
skłaniających  do  zażywania  narkotyków  –  w  ramach  godzin  do
dyspozycji wychowawcy klasy.

Cały rok Pedagog Wychowawcy
klas  i
pozostali
nauczyciele

5.  Utrudnienie  uczniom
dostępu  do  środków
psychoaktywnych.

− Zabezpieczenie szkoły przed wnoszeniem i handlem narkotykami na
jej terenie.

Na bieżąco Dyrektor szkoły Nauczyciele
dyżurni

6.  Dbałość  o  rozwój
wiedzy  i umiejętności
zawodowych  nauczycieli
dotyczących
problematyki związanej z
zażywaniem narkotyków.

− Zorganizowanie form doskonalenia zawodowego na temat zagrożeń
uzależnieniami i ich profilaktyki:

       *konferencje,
       *szkolenia.

Według  planu
pracy szkoły

Dyrektor szkoły Pedagog

7.  Pedagogizacja
rodziców  w zakresie
profilaktyki uzależnień.

− Uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowanie dzieci,

− Dostarczenie  informacji,  jak  powinni  zachować  się  w  sytuacjach
wymagających interwencji poprzez:

       *ulotki,
       *pogadanki,
       *spotkania  ze  specjalistami  :  terapeutą  uzależnień,  Policją,

psychologiem.

Cały rok

Cały rok

Pedagog

Pedagog

Wychowawcy
klas
Wychowawcy
klas,
specjaliści

4. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy i agresji.

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Osoba odpowiedzialna Współrealiza

tor
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1.  Przeszkolenie  Rady
Pedagogicznej.

Trening zastępowania agresji (ART.) – warsztaty. Według
potrzeb

Dyrektor, pedagog szkolny Specjaliści
prowadzący
trening,
wszyscy
nauczyciele

2.  Kształtowanie
poczucia  własnej
wartości i godności.

Rozmowy  na  godzinach  wychowawczych  dotyczące  dysfunkcji
emocjonalnej.

Cały  okres
realizacji
programu

Wychowawcy klas Wszyscy
nauczyciele

3.  Rozbudzanie
wrażliwości  i poczucia
odpowiedzialności  za
relacje międzyludzkie.

Zajęcia  dydaktyczne  (godz.  wychowawcza)  poszerzające  świadomość,
uczące współżycia w grupie.

jw. Wychowawcy klas Wszyscy
nauczyciele

4. Uświadomienie
uczniom  skutków
prawnych  związanych
z występowaniem agresji

Spotkanie uczniów z przedstawicielem policji. I klasy  –
listopad  2004
r.

Pedagog  szkolny,
wychowawcy

Wszyscy
nauczyciele

5.  Zapewnienie
bezpieczeństwa  uczniom
na terenie szkoły.

Przestrzeganie procedur dotyczących zasad współżycia. Cały  okres
realizacji
programu

Dyrektor,  Samorząd
Uczniowski

Wychowawcy,
pedagog
szkolny

6.  Stworzenie  atmosfery
życzliwości,  zrozumienia
i szacunku  dla  drugiego
człowieka.

Przestrzeganie  zasad współżycia  opartego na  godności  i  poszanowaniu
wzajemnych praw.

jw. Wszyscy pracownicy Wszyscy
pracownicy

5. Zapobieganie wagarom.

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Osoba odpowiedzialna Współrealizat

orzy
Rok szkolny
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1.  Przeprowadzenie
wywiadu
pedagogicznego na temat
opuszczania  godzin
lekcyjnych.

− Przeprowadzenie  pogadanki  na  temat  niebezpieczeństw  i  skutków
związanych z wagarowaniem,

− Przeprowadzenie ankiet w ramach klasy, związanych z przyczynami
opuszczania zajęć lekcyjnych,

− Indywidualne rozmowy z uczniami często opuszczającymi zajęcia,
− Indywidualne rozmowy z pracodawcami uczniów ZSZ,
− Indywidualne rozmowy z rodzicami tychże uczniów.

Wychowawcy klas

Wychowawca klasy
Wychowawca klasy

Pedagog
szkolny
Zespół
ds.  programu
profilaktyki,
pedagog
szkolny

2. Organizowanie
pomocy  uczniom
mającym  problemy
z opanowaniem materiału
nauczania.

− Organizowanie  w  ramach  zespołów  klasowych  i  pozaklasowych
pomocy koleżeńskiej  uczniom mającym problemy z  opanowaniem
materiału,

− Umożliwienie uczniom nie radzącym sobie z opanowaniem materiału
zaliczenia go w późniejszym, umówionym terminie.

Rok
szkolny, w
miarę
potrzeb

Wychowawca

Nauczyciele uczący danego
przedmiotu

Pedagog
szkolny

Wychowawca

3. Konsekwentne
rozliczanie  uczniów  z
nieobecności na zajęciach
lekcyjnych

− Bieżące reagowanie na nieobecność uczniów,
− Rozmowy z rodzicami i pracodawcami w przypadku uczniów ZSZ.

Rok
szkolny,  w
miarę
potrzeb

Rok szkolny Wychowawca
Wychowawca

4. Zapobieganie
anonimowości  ucznia  w
danym  zespole
klasowym.

− Przeprowadzanie zajęć integrujących zespół klasowy,

− Angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia na rzecz klasy,
szkoły, środowiska.

Wrzesień

W  miarę
potrzeb

Wychowawca

Wychowawca

Nauczyciele
uczący
Nauczyciele
uczący,
pedagog

 6.Ochrona młodzieży przed stresem i jego skutkami.

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Osoba odpowiedzialna Współrealiz

atorzy
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1.  Przeprowadzenie
pogadanek  na  temat
istoty stresu.

− Przeprowadzenie ankiet dotyczących przyczyn stresu,
− Przeprowadzenie  lekcji  wychowawczych  na  temat  stresu

(opracowanie scenariuszy lekcji  na temat  metod radzenia  sobie  ze
stresem).

Rok szkolny Zespół  ds.  programu
profilaktyk i pedagog szkolny
Wychowawca

Pedagog
szkolny

3. Monitorowanie
szczególnie
stresogennych sytuacji  w
życiu  szkolnym  przez
nauczycieli
i wypracowanie  metod
ich eliminowania.

− Przeprowadzenie  ćwiczeń  antystresowych  dostosowanych  do
mogących  zaistnieć  problemów  –  w  środowisku  szkolnym,
rodzinnym.

W miarę
potrzeb

Wychowawca Nauczyciele
uczący

7. Zapobieganie wczesnej inicjacji seksualnej.

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Osoba odpowiedzialna Współrealiz

ator

1.  Zapoznanie  uczniów
z  naturalnymi  metodami
planowania  rodziny
i antykoncepcją.
Program  profilaktyczny
„Różowa wstążeczka”.

− Spotkanie z lekarzem ginekologiem: „Naturalne metody  planowania
rodziny a antykoncepcja”,

− Dbanie o swoje zdrowie: „Badanie piersi”.

Według
harmonogra
mu

Według
harmonogra
mu

Nauczyciel  przygotowania  do
życia w rodzinie

Pedagog szkolny

Lekarz
ginekolog

Lekarz
ginekolog

2.Kształtowanie 
prawidłowego stosunku 

− Tematyka  realizowana  na  godzinach  do  dyspozycji  wychowawcy
klasy,

Według
planu  pracy Wychowawcy klas Katecheci
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młodzieży do wartości     
i norm moralnych            
i etycznych oraz kultury 
zachowania
w kontaktach                    
z rówieśnikami.

− Film  pt.  „Dzieci  rodzące  dzieci.  Blaski  i  cienie  wczesnego
macierzyństwa” – dyskusja.

wychowawc
y klasy
Według
planu  pracy
wychowawc
y klasy

Nauczyciel  przygotowania  do
życia w rodzinie Wychowaw

cy klas

3.Konsultacje ze 
specjalistą.

− Kierowanie do specjalistycznych placówek,
−
− Indywidualne konsultacje z pielęgniarką i pedagogiem szkolnym.

Według
potrzeb
Na bieżąco

Pedagog

Pedagog

Wychowaw
cy klas
Pielęgniarka

8. Zapobieganie używaniu wulgaryzmów.

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Osoba odpowiedzialna

Osoby
realizujące,
instytucje

wspomagaj
ące

1.Kształtowanie
praktycznych
umiejętności
komunikacyjnych,
uwalniania  ocen  i sądów
spod  wpływu  emocji  i
umiejętności  opanowania
emocji.

Lekcje wychowawcze
 
Cały  rok
szkolny

Pedagog szkolny Pedagog
szkolny,
wychowawc
y klas

2.  Kształtowanie  postaw
akceptacji  dla  innych
kultur  bez  umniejszania
wartości własnej kultury.

Lekcje wychowawcze
 
Cały  rok
szkolny

Wychowaw
cy klas

3. Kształtowanie poprzez Lekcje języka polskiego Cały  rok Nauczyciele
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literaturę  piękną
wrażliwości uczuciowej i
umiejętności
kontaktowania  się  z
drugim człowiekiem.

szkolny języka
polskiego

4.  Kształtowanie  postaw
moralnych  i  myślenia
wartościującego  poprzez
analizę  postaw
życiowych  bohaterów
literackich.

Lekcje języka polskiego Cały  rok
szkolny

Nauczyciele
języka
polskiego

5.  Stworzenie  młodzieży
okazji  do  publicznego
wypowiadania  się.
Zachęcanie  ich  do
udziału  w  dyskusji,  do
otwartego  wypowiadania
swoich  poglądów,  ale
jednoczesne  uczenie
umiejętności  słuchania
innych  oraz
poszanowania  ich
poglądów.

Wszystkie przedmioty Cały  rok
szkolny

Wszyscy
nauczyciele

6.  Uczenie  młodzieży
dobrych manier.

Lekcje wychowawcze Cały  rok
szkolny

Wychowaw
cy klas

7. Zwiększanie zdolności
utrzymywania
pozytywnych  kontaktów
interpersonalnych  uczeń
–  uczeń,  uczeń  –
nauczyciel,  uczeń  –
rodzic.

Lekcje wychowawcze Cały  rok
szkolny

Wychowaw
cy klas
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8.  Zwracanie  uwagi
w  codziennych  relacjach
na  poszanowanie  ucznia
przez nauczyciela (uczeń
szanowany  przez
nauczyciela  będzie
szanował siebie i innych).

Wszystkie przedmioty

Cały  rok
szkolny

Wszyscy
nauczyciele

9. Zapobieganie kontaktom młodzieży z sektami.

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Osoby
realizujące,
instytucje

wspomagające

1.  Diagnoza  środowiska  poprzez  przeprowadzenie  na
lekcjach  wychowawczych  tekstu  „Jak  rozpoznać
sektę?”

Test „jak rozpoznać sektę?”, lekcje wychowawcze Pedagog szkolny Wychowawcy
klas

2.  Dostarczenie  uczniom  informacji  o  społecznej
szkodliwości  działania  sekt  i  tzw.  nowych  ruchów
religijnych. Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez
sekty technikami zniewalania człowieka, ich zasięgiem
i siłą.

Programy  telewizyjne,  profilaktyczne  spektakle
teatralne,  filmy,  upowszechnianie  materiałów
edukacyjnych, lekcje wychowawcze, lekcje religii

Dyrektor Wychowawcy
klas,  pedagog
szkolny,
katecheci

1. Edukacja  rodziców  służąca  uświadomieniu  im
konsekwencji przystąpienia dziecka do sekty oraz
rozpoznaniu  jego  kontaktu  z  grupami
psychomanipulacyjnymi.

Wywiadówki  profilaktyczne  przeprowadzone  przez
PPP

Dyrektor Wychowawcy
klas,  pedagog
szkolny

4.  Pedagogizacja  rodziców  –  zaspokojenie  potrzeb
psychicznych  dziecka  (miłość,  akceptacja,  szacunek,
troska) podstawą wychowania.

Zebrania  rodzicielskie,  konsultacje  z  pedagogiem ,
psychologiem.

Pedagog szkolny Pedagog,
wychowawcy
klas
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5. Kształtowanie właściwej  postawy religijnej.  Lekcje
religii  miejscem, gdzie młodzież  znajduje odpowiedzi
na nurtujące je pytania  egzystencjalne.

Lekcja religii Dyrektor Katecheci,
księża

6. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys religijny. Lekcje religii, indywidualny kontakt z uczniem Pedagog Katecheci,
księża, pedagog

9.  Oddziaływania  wychowawcze  zmierzające  do
podwyższenia  samooceny  uczniów,  poznania  samego
siebie  i  radzenia  sobie  w  trudnych  sytuacjach
życiowych:
*młodzież  –  dorośli  (wzajemne  kontakty;  konflikt
pokoleń, mit czy fakt?),
*kim jestem, jaki posiadam potencjał twórczy?
*umiejętność rozwiązywania konfliktów,
*umiejętność komunikowania się,
*odkrywanie własnej godności i wartości,
*uczucia – przyjaźń, sympatia, miłość,
*problemy szkolne uczniów.

Godziny  wychowawcze,  indywidualna
praca z uczniem.

Pedagog szkolny Wychowawcy
klas,  pedagog
szkolny,
psycholog

10.  Uczenie  umiejętności  obrony  przed  naciskiem
otoczenia – umiejętności odmawiania, asertywności.

Godziny  wychowawcze  z  elementami  treningu
asertywności

Pedagog szkolny Wychowawcy
klas

11.  Rozbudzanie  gotowości  poświęcania  interesów
osobistych na rzecz innych.

Współpraca  z  hospicjum,  Domem  Dziecka,
wolontariat

Pedagog szkolny Wychowawcy
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VI. OBOWI ĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJ Ę PROGRAMU PROFILAKTYKI.

1. OBOWIĄZKI DYREKTORA:
− Zakłada, że w jego szkole profilaktyka musi być spójna z funkcją wychowania,

− Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki,

− Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole,

− Premiuje doskonalących się nauczycieli,

− Zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych,

− Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego i profilaktycznego,

− Wspiera finansowo i realizuje działania profilaktyczne w swojej szkole,

− Koordynuje i monitoruje przebieg realizacji planu profilaktyczno – wychowawczego szkoły.

2. OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO:
− Diagnozuje problemy wychowawcze szkoły,

− Wspiera wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych,

− Propaguje treści i programy profilaktyczne,

− Pełni indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami potrzebującymi takiej opieki,

− Wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu działań profilaktycznych,

− Bierze udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej),

− Odpowiada za pedagogizację rodziców,

− Rozpoznaje potrzeby ekonomiczne uczniów ,

− Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,

− W miarę potrzeb współpracuje z instytucjami takimi jak: PPP, Komenda Powiatowa Policji, MCK, OPS, PCPR itp.
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3. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW:
− Promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu,

− Utrzymują osobowe relacje z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje,

− Współpracują z pedagogiem szkolnym,

− Konstruktywnie współpracują z gronem pedagogicznym oraz z pozostałymi pracownikami szkoły,

− Doskonalą się osobowościowo,

− Dostrzegają indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania,

− Dbają o  pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy,

− Realizują program wychowawczy i program profilaktyczny,

− Doskonalą się zawodowo.

4. OBOWIĄZKI RODZICÓW:
− Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,

− Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,

− Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im,

− Stanowią wzór osobowy dla dziecka,

− Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.

VII. INSTYTUCJE WSPIERAJ ĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH.

NAZWA INSTYTUCJI

1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA             
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2. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                     
        

3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                          
        

4. KOMENDA POWIATOWA POLICJI                                           

5. POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA

6. PUNKT PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH         

7. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO                                   

8. SĄD REJONOWY KURATORZY RODZINNI i NIELETNICH  

VIII. EWALUACJA PROGRAMU.

1. Ankieta badawcza
2. Obserwacja
3. Analiza dokumentacji szkolnej 
4. Wywiad środowiskowy
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