
 

Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, III Liceum Ogólnokształcącego 

 rok szkolny 2018-2019  

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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. 

poz. 28) 

Ustawa i z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 

i placówkach sytemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 

w celu przeciwdziałania narkomanii. 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2003 r. Nr 24, poz. 198).z 

późniejszymi zmianami 

9. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych  

10. 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). 

11. 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). 

12. 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). 

13. 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). 

14. 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). 

15. Statut Zespołu Szkół nr 1 

16. Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie 

 



II. WSTĘP. 

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 

umiejętności radzenia sobie z nimi. Okres gimnazjum i liceum to czas dojrzewania młodych 

ludzi, charakteryzujący się zmiennością nastrojów i postaw, podatnością na wpływy otoczenia 

i częstym brakiem odporności na stres.  

Młodzi ludzie poszukują swojego miejsca w świecie i kształtują swoją osobowość. Największą 

rolę w tworzeniu postaw i szukaniu właściwych priorytetów odgrywają rodzice. Szkoła pełni 

funkcję wspomagającą.  

Program profilaktyki w Zespole Szkół nr 1  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. 

 

Diagnoza, którą przeprowadzono  obejmowała między innymi: 

-problemy młodzieży widoczne na terenie szkoły (przejawiane w zachowaniach uczniów), 

-problemy edukacyjne i wychowawcze rejestrowane przez wychowawców i pedagoga, 

-problemy zgłaszane przez rodziców, 

-problemy zdrowotne dostrzegane przez pielęgniarkę szkolną, 

-problemy sygnalizowane przez inne instytucje pomocowe, 

-zakres zainteresowań uczniów oraz zaangażowanie rodziców w działalność opiekuńczo- 

wychowawczą szkoły, 

-wyniki ewaluacji wewnętrznej szkoły 

Najczęściej pojawiające się problemy to: 

-palenie papierosów, 

-brak motywacji do nauki, niska samoocena uczniów, 

-opuszczanie pojedynczych godzin i wagary uczniów, których efektem są niepowodzenia  

szkolne, 

-sięganie po alkohol, substancje psychoaktywne, w tym po nowe substancje psychoaktywne 



-różne odmiany zachowań agresywnych, 

-nieprzestrzeganie norm społecznych przez uczniów i nie reagowanie na przejawy zła, 

-samookaleczenia, 

-zaburzenia emocjonalne, 

- przejawy uzależnień, 

-cyberprzemoc, 

-fonoholizm 

-zaburzenia odżywiania o podłożu psychicznym, 

-przedwczesna inicjacja seksualna, 

-postępująca dysfunkcja rodzin, 

-ograniczony kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze,  

unikanie przez nich kontaktów, zrzucanie odpowiedzialności na szkołę. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  ( zgodnie z Ustawą z dnia 

15.04.2015r o przeciwdziałaniu narkomanii ) 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:  

w przypadku profilaktyki uniwersalnej  

–wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od 

poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji psychoaktywnych w tym nowych 

substancji psychoaktywnych;  

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 

psychoaktywnych, lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.  

 

 



Działania profilaktyczne obejmują w szczególności:  

realizowanie wśród uczniów i ich rodziców programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych  i grupowych oraz realizowanych 

celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa 

w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;  

kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji  

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 

ryzykownych;  

doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji  

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych;  

Działania profilaktyczne dotyczą trzyletniego etapu kształcenia. 

 



W działaniach swych koncentrujemy się na: 

Działania profilaktyczno – diagnostyczne  

lp. zadanie sposób realizacji termin odpowiedzialny Ewaluacja 

1. Diagnoza poczucia 

bezpieczeństwa wśród uczniów 

klas  LO 

badanie ankietowe uczniów 

i rodziców 

listopad/styczeń pedagog szkolny, psycholog 

szkolny 

Analiza ankiet 

2. Diagnoza przyczyn 

drugoroczności 

Ankieta wśród uczniów 

powtarzających klasę, 

rozmowy indywidualne, 

analiza postępów w nauce 

na bieżąco pedagog szkolny, psycholog 

szkolny 

Analiza wyników ankiety 

3. Wczesna diagnostyka zaburzeń 

okresu adolescencji i przyczyn 

niepowodzeń szkolnych 

Badania testami 

psychologicznymi 

wrzesień/ 

październik, na 

bieżąco 

Psycholog we współpracy 

z nauczycielami 

Opinie dotyczące badanych 

uczniów 

 

Działania profilaktyczne dla rodziców  

lp. zadania     Sposób realizacji termin odpowiedzialny Ewaluacja 

1.  Informowanie 

rodziców o 

funkcjonowaniu 

dziecka w szkole. 

Informowanie o wynikach w nauce i 

zachowaniu na zebraniach rodzicielskich oraz 

poprzez dziennik elektroniczny, 

Indywidualne spotkania rodziców z 

wychowawcą, rozmowy telefoniczne 

Indywidualne spotkania rodziców 

z pedagogiem, 

Pisma informujące o obniżonej frekwencji, 

Upomnienia o nie realizowaniu obowiązku 

szkolnego przez dziecko 

Cały rok Wychowawcy,  

pedagog szkolny,  

psycholog szkolny 

Wpisy do dziennika, 

notatki służbowe, 

Dokumentacja 

w sekretariacie 



 

Działania profilaktyczne dla nauczycieli  

lp. zadanie sposób realizacji termin odpowiedzialny ewaluacja 

1. Spotkanie z nowoprzyjętymi 

nauczycielami ZS1 oraz 

nowymi wychowawcami klas 1 

liceum 

warsztaty samokształceniowe wrzesień/październik 

2018 

dyrektor pedagog 

szkolny psycholog 

szkolny 

Sprawozdanie ze 

spotkania 

2. Informowanie 

rodziców 

 o pracach szkoły. 

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły (w 

tym WSO), Programem Wychowawczym, 

 Programem Profilaktycznym, .Zapoznanie 

rodziców z Regulaminem szkolnym 

Organizacja Dni Otwartych Szkoły 

Wrzesień/październik 

Kwiecień 

Wg potrzeb 

Dyrektor,  

Wychowawcy 

Doradca zawodowy 

Wpisy do dziennika, 

notatki służbowe, 

korespondencja w 

dzienniku 

elektronicznym, 

informacje na stronie 

internetowej szkoły 

3 Współpraca z 

rodzicami w 

podejmowaniu 

różnych zadań 

związanych z życiem 

szkoły 

Pomoc rodziców w organizowaniu imprez 

szkolnych, 

Systematyczna współpraca z Radą Rodziców. 

Cały rok Dyrekcja 

wychowawcy 

Protokoły spotkań 

4. Pedagogizacja 

rodziców dotycząca 

profilaktyki, 

wychowania 

i edukacji 

Spotkania ze specjalistami zajmującymi się 

profilaktyką, 

Spotkania z pedagogami. 

 Spotkanie ze specjalistą np. nieletnich, nt. 

„Konsekwencje nieprzestrzegania prawa przez 

nieletnich.” 

Informacje na wywiadówkach o występujących 

problemach, gazetki, ulotki 

Cały rok 

październik 

dyrektor pedagog szkolny 

psycholog szkolny,  

wychowawcy 

PPP w Pszczynie 

Wpisy do dziennika, , 

informacje na stronie 

internetowej szkoły 

 



2. Szkolenia nauczycieli w ramach 

WDN 

szkolenia, konferencje na bieżąco dyrektor Lista obecności 

3. Szkolenie nauczycieli uczących 

w klasie integracyjnej i innych 

zainteresowanych wg 

zapotrzebowania 

szkolenie warsztatowe wrzesień 2015 dyrektor, pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny 

Sprawozdanie ze 

spotkania 

4  Propagowanie literatury 

i filmów edukacyjnych 

dotyczącej profilaktyki 

uzależnień. 

  Udostępnianie materiałów 

dotyczących profilaktyki 

uzależnień, tym filmów 

edukacyjnych 

Cały rok wg potrzeb dyrektor, pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny 

Ulotki, materiały, filmy 

5. Podnoszenie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa fizycznego, 

psychicznego i emocjonalnego 

w tym zachowań w przypadku 

ataku terrorystycznego lub 

zagrażających działań innych 

osób 

Szkolenie RP. 

Zapoznanie z procedurami 

postępowania w przypadku 

zamachu terrorystycznego, 

napaści. 

Prowadzenie lekcji 

wychowawczych dotyczących 

ochrony granic fizycznych, 

seksualnych, emocjonalnych  

Przeprowadzanie próbnych 

alarmów w czasie lekcji i 

przerw. 

Wrzesień/ 

październik 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

Dyrektor 

Wychowawcy we 

współpracy 

z psychologiem, 

pedagogiem i doradcą 

zawodowym 

Wpisy w dzienniku, 

ulotki, materiały, 

zapisy w księdze 

zarządzeń  

 

 

 

 



Działania profilaktyczne dla uczniów  

lp. zadanie sposób realizacji termin odpowiedzialny Ewaluacja 

1. Integracja zespołów 

klasowych-przeciwdziałanie 

wykluczeniu i agresji, 

kreowanie właściwej 

atmosfery 

-Wdrożenie stabilnego systemu 

wzmocnień na podstawie kontraktu 

wychowawczego, zwłaszcza 

w klasach I  LO. 

-Rozmowy indywidualne wychowawców 

z uczniami, obserwacje uczniów podczas 

pobytu w szkole, lekcje wychowawcze, 

zajęcia integracyjne, udział 

i zaangażowanie w życie klasy i szkoły, 

organizacje wycieczek np. 

Wrzesień 2018r. 

oraz w ciągu roku 

szkolnego 

wychowawcy, 

nauczyciele, dyrekcja, 

pedagog, psycholog 

szkolny 

Prace wykonane na 

zajęciach, wpisy 

w dzienniku 

2. Poprawienie systematycznego 

realizowania obowiązku 

szkolnego w celu 

przeciwdziałania 

niepowodzeniom szkolnym i 

niedostosowaniu 

społecznemu 

-Przeprowadzenie w klasach pogadanek 

nt. konsekwencji nierealizowania 

obowiązku szkolnego przez uczniów 

i konsekwencji nieprzestrzegania prawa 

przez nieletnich,  

-współpraca z rodzicami/opiekunami 

uczniów, konsekwentne stosowanie 

wewnętrznych procedur dotyczących 

realizacji obowiązku szkolnego, opieka – 

nadzór nad uczniami wagarującymi 

i wybiórczo traktującymi zajęcia 

w ciągu roku 

szkolnego 

wychowawcy, 

dyrekcja, nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

rodzice/prawni 

opiekunowie 

Regulaminy, wpisy 

do dziennik 

3. Uczenie zdrowego stylu życia 

i odpowiedzialności za siebie 

i innych i zapewnienia 

bezpieczeństwa 

-Lekcje wychowawcze dotyczące 

następującej tematyki:  

-Nauka odpowiedzialności za siebie 

i innych.  

W ciągu roku 

szkolnego 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog szkolny, 

Wpisy w 

dzienniku, ulotki, 

materiały 



-bezpieczeństwo w czasie ferii i wakacji.  

-Profilaktyka zdrowotna – jak 

zabezpieczyć się przed grypą, co to jest 

epidemia i pandemia  

-Sporty ekstremalne – fascynacje 

i zagrożenia.  

-Pierwsza pomoc. 

higienistka szkolna, 

zaproszeni specjaliści 

4. Promowanie zdrowego stylu 

życia w tym Profilaktyka 

nowotworowa, problemów 

zdrowotnych wynikających 

z problemów z higieną, 

żywieniowych ( anoreksja, 

bulimia 

-Spotkanie ze specjalistą profilaktyki 

zdrowotnej dla uczennic klas drugich PG 

dotyczące zaznajomienia z przyczynami 

raka piersi, technikami badania piersi 

i wdrażaniem do systematycznej 

samokontroli i higieny intymnej  

-lekcje biologii nt. profilaktyki raka sutka 

i wad cewy nerwowej  

-Pogadanki prowadzone przez higienistkę 

nt. profilaktyki zdrowotnej,  

Program „Znamię, znam je” 

w ciągu roku 

szkolnego 

zaproszenie 

specjalisty  

pedagog, psycholog 

szkolny, nauczyciele 

biologii, higienistka 

szkolna 

Wpisy w 

dzienniku, ulotki, 

materiały 

5. Profilaktyka uzależnień- 

przeciwdziałanie paleniu 

papierosów, alkoholizmowi, 

używaniu narkotyków, w tym 

dopalaczy 

- włączanie programów profilaktycznych, 

procedur obowiązujących w szkołach, 

Poruszanie tematyki dotyczącej uzależnień 

na godzinach wychowawczych i innych 

przedmiotach 

w ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawcy we 

współpracy 

z psychologiem, 

pedagogiem i doradcą 

zawodowym, 

higienistka, katecheci 

Wpisy w 

dzienniku, ulotki, 

materiały 

6. Profilaktyka i prewencja 

zaburzeń psychicznych-

Integracja społeczna uczniów jako forma 

zapobiegania alienacji, 

Radzenie sobie z depresją i nerwicą i 

w ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

Wpisy 

w dzienniku, 

ulotki, materiały 



poszerzanie zasobów zdrowia 

psychicznego młodzieży 

innymi zaburzeniami psychicznymi,  

Wpływ trudności i niepowodzeń na 

zdrowie psychiczne,  

Aktywność fizyczna w kształtowaniu 

charakteru,  

Radzenie sobie z chorobą w rodzinie (np. 

alkoholową, nowotworową, psychiczną) 

higienistka szkolna, 

biolodzy, 

wychowawcy, szkolni 

specjaliści, 

7. Integracja społeczna 

i rewalidacja uczniów 

niepełnosprawnych 

Prowadzenie klasy integracyjnej, warsztaty 

integracyjne z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym, wyjazdy klas pierwszych PG na 

zajęcia sportowo – integracyjne, 

organizacja imprez szkolnych i poza 

szkolnych, zapraszanie specjalistów na 

prelekcje. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy nauczyciele 

i pracownicy szkoły, 

dyrekcja pedagog 

i psycholog szkolny 

Program klas 

integracyjnych, 

8. Promocja zdrowia 

psychicznego poprzez 

wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, 

ugruntowanie obrazu siebie i 

samoskuteczności. 

Profilaktyka i prewencja zaburzeń 

psychicznych  

Kierowanie do specjalistów, zajęcia z 

asertywności, psychoedukacyjne 

w ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawcy we 

współpracy 

z psychologiem, 

pedagogiem i doradcą 

zawodowym 

Wpisy w 

dzienniku, ulotki, 

materiały 

9.  Podnoszenie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa fizycznego, 

psychiczngo i emocjonalnego 

w tym zachowań w 

przypadku ataku 

terrorystycznego lub 

Zapoznanie z  procedurami postępowania 

w przypadku zamachu terrorystycznego, 

napaści. 

Prowadzenie lekcji wychowawczych 

dotyczących ochrony granic fizycznych, 

seksualnych, emocjonalnych  

w ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawcy we 

współpracy 

z psychologiem, 

pedagogiem i doradcą 

zawodowym 

Wpisy w 

dzienniku, ulotki, 

materiały, zapisy w 

księdze zarządzeń  



zagrażających działań innych 

osób 

Przeprowadzanie próbnych alarmów w 

czasie lekcji i przerw. 



Tematyka zajęć profilaktycznych  

Klasy I LO:  

– „Zainteresowania i uzdolnienia”  

– „Co wiem o sobie? Jaki zawód wybiorę w przyszłości”  

– „Zawód moich marzeń”  

– „Modele kompetencji”  

– „Przemoc i cyberprzemoc”  

– „Racjonalne odżywianie”  

– „Narkotyki, dopalacze… legalizować czy nie?  

– „Tolerancja na co dzień”  

Klasy II LO:  

– „Poznawanie metod aktywnego poszukiwania pracy”  

– „Modele kompetencji”  

– „Metody aktywnego poszukiwania pracy” 

– „Przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych”  

– „Pełnoletniość a dojrzałość. Moje wybory””  

– „Homoseksualizm i tolerancja”  

– „Mobbing- jak sobie z nim radzić?”  

– „Metody wspomagania osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego – depresja, nerwica, 

schizofrenia”  

Klasy III LO:  

– „Kompetencje kluczowe na rynku pracy”  

– „Zawody deficytowe a planowany kierunek studiów”  

– „Zainteresowania i uzdolnienia”  

– „Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych”  

– „Profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna”  

– „Radzenie sobie ze stresem”  

_ „Dorosły- czy  już odpowiedzialny” 

 



III. SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH . 

 

1. Zapobieganie paleniu papierosów przez uczniów. 

Zadania Formy realizacji (metody) 
Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 
Ewaluacja 

1. Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności uczniów za 

zdrowie swoje i innych. 

Wdrażanie elementów programu "Profilaktyka w szkole" poprzez 

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 rok Wychowawcy 

klas,  

wszyscy 

nauczyciele, 

Ankiety, analiza 

zachowania 

2.Uświadomienie uczniom 

wpływu na ich zachowania 

reklamy jawnej i ukrytej. 

Spotkania na godzinach wychowawczych, wskazanie na problem 

reklamy ukrytej i jawnej oraz oglądanie kasety video pt. " Jak 

rzucić palenie". 

Cały rok Wychowawcy 

klas, wszyscy 

nauczyciele 

Obserwacje, 

dyskusja 

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”, 

 Wywiadówka profilaktyczna, pedagogizacja rodziców 

Przestrzeganie procedur szkolnych w sytuacji złapania ucznia na 

paleniu papierosów w szkole lub w obrębie szkoły                        

Cały rok Wychowawcy, 

dyrektor, 

Samorząd 

Uczniowski 

Rodzice, 

pielęgniarka 

szkolna, wszyscy 

pracownicy szkoły 

Rozmowa 

z uczniami, 

ankiety, 

obserwacje, 

dziennik zajęć 

lekcyjnych 

4. Propagowanie stylu życia bez 

papierosa. 

-Propaganda wizualna,  

- Gazetki szkolne, 

- Ulotki. 

- konkursy, ankiety nt .Czy jestem już uzależniony od 

papierosów?, Jak rzucić palenie?                                     

Cały rok Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 

Pogadanki 

i obserwacje, 

ankiety 

 



2. Zapobieganie piciu alkoholu. 

Zadania Formy realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja i 

monitoring 

1. Podnoszenie kompetencji 

wychowawczo - 

profilaktycznych nauczycieli o 

szkolenia i treningi z zakresu 

uzależnień.  

 Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, 

 Wprowadzenie systemu mistrzowskiego: starsi i 

doświadczeni pedagodzy pomagają młodszym, 

 Pełnienie dyżurów podczas przerw. 

Dyrektor, pedagog i 

psycholog szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok Protokoły, tablica 

informacyjna 

2. Zapoznanie uczniów z treścią 

Uchwały Sejmu RP z dnia 18 

lutego 2000r. „POLSKA 

DEKLARACJA W SPRAWIE 

MŁODZIEŻY I ALKOHOLU”. 

 Odczytanie na godzinach wychowawczych i dyskusja. 

 Lekcje nt Konsekwencje nadużywania alkoholu 

 Gazetki o tematyce alkoholowej 

 Wykonywanie prezentacji o ww. tematyce 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Październik 

Wg potrzeb 

Zapisy 

w dzienniku 

lekcyjnym 

3. Ustalenie i przestrzeganie  

norm dotyczących zakazu 

spożywania alkoholu na terenie 

szkoły, na wycieczkach oraz 

imprezach organizowanych 

przez szkołę. 

 Opracowanie z udziałem całej społeczności szkolnej zasad 

i reguł oraz konsekwencji wynikających z ich nie 

przestrzegania. 

 Przestrzeganie procedur szkolnych w sytuacji złapania ucznia 

na piciu alkoholu w szkole lub w obrębie szkoły czy na 

wycieczce     

 Przestrzeganie procedur szkolnych w sytuacji, gdy uczeń 

przyjdzie do szkoły pod wpływem alkoholu                    

Dyrektor, 

wychowawcy 

Pedagog, 

nauczyciele 

Wrzesień  

4. 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. 

 Konkursy wiedzy 

 Dyrektor, 

wychowawcy 

Nauczyciele, 

katecheci, pedagog i 

psycholog 

Cały rok 

szkolny 

Dzienniki zajęć, 

tablice 

informacyjne 



5. Edukacja rodziców w 

zakresie środków 

uzależniających, czynników 

warunkujących powstawanie 

nałogów. 

 Spotkania z rodzicami, 

 Wywiadówki profilaktyczne, 

 Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc.  

 Ulotki informacyjne 

Dyrektor 

Pedagog, 

wychowawcy klas 

Cały rok 

szkolny 

Dzienniki 

lekcyjne, 

broszury, 

poradniki  

6. Pomoc uczniom, u  których 

zauważono problem z   

 alkoholem, lub wychowujących 

się w rodzinie z problemem 

alkoholowym- współpraca 

z instytucjami wspierającymi 

szkołę w profilaktyce. 

 Wskazanie miejsc w których można uzyskać profesjonalną 

pomoc np. „POMARAŃCZOWA LINIA” 0 –0801 14 00 68 , 

adresy placówek zajmujących się uzależnieniami min OPS, 

poradnie     

 Objęcie młodzieży programami z  profilaktyki 

 Spektakle profilaktyczne 

 Zajęcia warsztatowe 

 Filmy edukacyjne 

Pedagog i psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna,   

Wrzesień 

 

W miarę 

potrzeb 

Tablica 

informacyjna, 

poradniki, 

broszury 

7. Promocja postaw i wartości 

służących życiu bez alkoholu . 

 Uwzględnianie w tematyce lekcji religii zasad profilaktyki, 

sensu życia, celów życiowych ,      

 Dyskusje na języku polskim o wzorcach osobowych w 

literaturze.  

Katecheci  

nauczyciel jęz. 

polskiego 

Cały rok  Gazetki, 

rekolekcje, 

wycieczki 

i pielgrzymki do 

Częstochowy 

8. Kształtowanie właściwych 

przekonań normatywnych 

dotyczących picia alkoholu. 

 Elementy Programu profilaktyki uzależnień i rozwijania 

umiejętności życiowych „Zanim spróbujesz” dla młodzieży z 

kl. II i III gimnazjum, 

 Elementy Programu „Drugi Elementarz, czyli Program 

Siedmiu Kroków” dla kl. I LO. 

 Filmy edukacyjne 

Pedagog szkolny 

Specjaliści 

z zewnątrz 

Cały rok Zapisy 

w dzienniku 

lekcyjnym 



9. 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 Zapisy 

w dzienniku 

 

 

3. Zapobieganie uzależnieniu młodzieży od narkotyków, w tym dopalaczy i leków bez recepty 

Zadania Formy realizacji Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

Ewaluacja 

1.Diagnozowanie skali 

zjawiska zagrożenia 

uzależnieniami 

wśród uczniów. 

 Przygotowanie ankiet o tej tematyce, 

 Anonimowa ankieta przeprowadzona  wśród uczniów, 

 Podsumowanie wyników ankiet na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

Październik 

Grudzień 

Luty 

Wicedyrektor, 

pedagog, psycholog 

nauczyciele 

Ankieta 

Zapis w księdze 

protokołów 



2.Dostarczenie uczniom wiedzy 

na temat konsekwencji brania 

narkotyków, w tym dopalaczy 

 -Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów i nowoczesnych 

środków dydaktycznych na temat profilaktyki uzależnień: 

- ulotki na temat negatywnych skutków zażywania    narkotyków, 

w tym dopalaczy 

  - 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 

narkotykami 

 Nasilenie propagandy wizualnej dotyczącej przeciwdziałania 

narkomanii: 

 happeningi, 

 dyskusje, 

 projekcje filmów z wykorzystaniem edukacyjnych 

kaset video: „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 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Według 

harmonogramu 

Pedagog psycholog 

nauczyciele 

biologii, plastyki, 

wychowawcy, 

katecheci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, 

psycholog 

Zapis 

w sprawozdaniu 

pracy pedagoga i 

psychologa 

 

 

Zapis 

w dzienniku 

lekcji 

 

 

 

 

Sprawozdanie z 

analizy wyników 

konkursu 

Zapis 

w dzienniku 

lekcji 

 

 

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, 

       *indywidualne konsultacje uczniów z pedagogiem szkolnym 

i psychologiem szkolnym 

Według 

potrzeb 

 

 

 

Regularnie 

Pedagog, 

wychowawcy, 

rodzice 

Sprawozdanie 

z pracy pedagoga 

szkolnego 



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, 

nauczyciele 

przedmiotów 

Zapis w dzienniku 

lekcji 

5. Utrudnienie uczniom dostępu 

do środków psychoaktywnych 

w tym leków bez recepty 

 Zabezpieczenie szkoły przed wnoszeniem i handlem 

narkotykami na jej terenie. 

 Monitoring, portiernia, współpraca z policją, w tym z 

dzielnicowym i Zespołem ds. Nieletnich, współpraca z 

pobliskimi aptekami 

Na bieżąco Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

dyżurni, 

pracownicy szkoły 

 

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  

Zapis w księdze 

protokołów 

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 zajmującymi się terapią 

narkomanii 

Cały rok Pedagog 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy klas, 

specjaliści 

Ankieta, zapis w 

dzienniku 

 

4. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy i agresji i samoagresji w tym walka z bullyingiem, cyberbullyingiem, sekstingiem i zaburzeniami 

odżywiania. 

 

Zadania Formy realizacji Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

Ewaluacja 



1.Przeszkolenie Rady 

Pedagogicznej w zakresie 

występujących zjawisk agresji i 

samoagresji w życiu 

codziennym i w internecie 

Spotkanie ze specjalistami w celu uzyskania aktualnej wiedzy 

dotyczącej zagrożenia agresją, występowania billyingu, 

sekstingu, zaburzeń odżywiania 

 

 Według   

potrzeb 

Dyrektor, pedagog 

szkolny 

Specjaliści 

prowadzący trening, 

wszyscy nauczycie 

 

2. Kształtowanie poczucia 

własnej wartości i godności. 

Rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące dysfunkcji 

emocjonalnej, autorytetów 

 Cały rok Wychowawcy klas, 

Wszyscy 

nauczyciele 

Dziennik 

lekcyjny 

3. Rozbudzanie wrażliwości 

i poczucia odpowiedzialności 

za relacje międzyludzkie. 

Zajęcia dydaktyczne (godz. wychowawcza) poszerzające 

świadomość, uczące współżycia w grupie. 

Zajęcia psychoedukacyjne- warsztaty 

Cały rok Wychowawcy klas 

Wszyscy 

nauczyciele 

Obserwacje 

Zapisy w 

dzienniku 

4. Uświadomienie uczniom 

skutków prawnych związanych 

z występowaniem agresji 

Spotkanie uczniów z przedstawicielem policji, pogadanki z 

Zespołem ds. nieletnich nt. Konsekwencje nieprzestrzegania 

prawa przez nieletnich, w liceum również przez dorosłych 

X/XI Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Lista obecności 

5.Zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom na terenie szkoły. 

-Przestrzeganie procedur dotyczących zasad współżycia. 

-Regulamin szkolny 

-System kar i nagród 

-Monitoring, dyżury nauczycieli w czasie przerw 

Cały rok Dyrektor, Samorząd 

Uczniowski 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Dokumentacja 

szkoły 

6. Stworzenie atmosfery 

życzliwości, zrozumienia 

i szacunku dla drugiego 

człowieka. 

-Przestrzeganie zasad współżycia opartego na godności i 

poszanowaniu wzajemnych praw. 

-Zajęcia integracyjne, psychoedukacyjne 

-Mediacje  

Cały rok Wszyscy 

pracownicy 

Wszyscy 

pracownicy 

Obserwacja 

7. Uświadomienie 

uczniom,  nauczycielom i 

rodzicom wpływu środków 

masowego przekazu na 

zachowania młodych ludzi i 

kształtowanie ich postaw 

-Przekazywanie wiedzy na temat cyberprzemocy, sekstingu 

poprzez dyskusje, filmy edukacyjne i rozmowy indywidualne 

-Uczenie prawidłowego korzystania z Internetu i zwracanie 

uwagi na zagrożenia wynikające z zamieszczania zdjęć, treści 

agresywnych itp 

Według potrzeb dyrektor wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog psycholog 

Zapis 

w dzienniku 

lekcyjnym 



8.Kształtowanie umiejętności 

prawidłowego korzystania z 

Internetu i portali 

społecznościowych 

Zwracanie uwagi na brak anonimowości w Internecie poprzez 

rozmowy indywidualne, na lekcjach wychowawczych 

Zwracanie uwagi na skutki dla innych umieszczania różnych 

treści na portalach społecznościowych, w tym skutki prawne 

W ciągu roku dyrektor wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog psycholog 

Zapis 

w dzienniku 

lekcyjnym 

 

5. Zapobieganie wagarom. 

Zadania Formy realizacji Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

Ewaluacja 

1. Poznanie przyczyn 

wagarowania i wybiórczego 

traktowania lekcji 

 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 rodzicami tychże uczniów. 

Rok szkolny Wychowawcy 

klas 

Pedagog 

i psycholog 

szkolny 

Doradca 

zawodowy 

Dziennik 

lekcyjny, 

ankiety 

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. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Rok szkolny, w 

miarę potrzeb 

Wychowawcy 

Pedagog, 

psycholog 

szkolny 

Nauczyciele 

uczący danego 

przedmiotu 

Dziennik 

lekcyjny 

3. Konsekwentne rozliczanie 

uczniów z nieobecności na 

zajęciach lekcyjnych 

 Bieżące reagowanie na nieobecność uczniów, 

-     kontakt przez dziennik elektroniczny 

-    Rozmowy z rodzicami. 

-    stosowanie WSO 

Rok szkolny Wychowawca 

Wychowawca 

Dziennik 

lekcyjny 



4. Zapobieganie anonimowości 

ucznia w danym zespole 

klasowym. 

 Przeprowadzanie zajęć integrujących zespół klasowy, 

 Angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia na rzecz 

klasy, szkoły, środowiska. 

 Reagowanie w przypadku izolowania ucznia w klasie 

Wrzesień 

W miarę potrzeb 

Wychowawca 

Nauczyciele 

uczący 

Nauczyciele 

uczący, pedagog 

Dziennik 

lekcyjny 

 

6. Ochrona młodzieży przed stresem i jego skutkami. 

Zadania Formy realizacji Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

Ewaluacja 

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 

pedagog szkolny 

Wychowawca, 

psycholog, doradca 

zawodowy 

Ankiety 

2. Program „Stres pod kontrolą”.  Realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego dla 

maturzystów. 

Według 

harmonogra

mu  

Pedagog 

Wychowawcy klas 

maturalnych, 

doradca zawodowy 

Dokumentacj

a pedagoga 

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. 

-Informowanie o możliwości zwracania się o pomoc na terenie szkoły, 

wskazywanie instytucji mogących udzielać pomocy, w tym możliwość 

założenia „Niebieskiej karty” 

 Podanie do informacji na gazetkach i ulotkach numeru telefonu 

zaufania  116 111 

 

W miarę 

potrzeb 

Wychowawca 

Nauczyciele 

uczący 

Nauczyciele 

uczący, pedagog 

 

7. Zapobieganie wczesnej inicjacji seksualnej i chorobom przenoszonym drogą płciową i pornografii 

Zadania Formy realizacji Termin  realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Ewaluacja 



1.Uświadomienie uczniom 

zagrożeń wynikających z 

wczesnej inicjacji seksualnej. 

 Opracowanie i realizacja tematyki godzin do dyspozycji 

wychowawcy klasy dotyczących AIDS oraz innych chorób 

przenoszonych drogą płciową, 

 Uruchomienie propagandy wizualnej w związku z obchodami 

Światowego Dnia Walki z AIDS: 

      *ulotki,   

      *filmy edukacyjne o tematyce: Choroby przenoszone drogą 

płciową 

 Udział młodzieży w programie profilaktyczno - edukacyjnym: 

”Zapobiegać HIV i AIDS”, 

Według planu 

pracy  

 

Grudzień 

Według 

harmonogramu  

Nauczyciele 

Wychowania do 

życia w rodzinie,  

nauczyciele 

przedmiotowi 

Wychowawcy 

klas Higienistka 

szkolna 

Pedagog, 

psycholog, 

katecheci 

Zapis 

w dzienniku  

 

Ankieta 

2. Zapoznanie uczniów z 

naturalnymi metodami 

planowania rodziny i 

antykoncepcją. 

 Lekcje Wychowania do życia w Rodzinie: „Naturalne metody 

planowania rodziny a antykoncepcja 

 Dbanie o swoje zdrowie: „Badanie piersi”. 

- Program „ Od dziewczynki do kobiety” 

Według 

harmonogramu 

Nauczyciele 

Wychowania do 

życia w rodzinie 

Nauczyciele 

biologii 

Zapis 

w dzienniku 

lekcji 

3.Kształtowanie prawidłowego 

stosunku młodzieży do wartości i 

norm moralnych i etycznych oraz 

kultury zachowania w kontaktach 

z rówieśnikami. 

 Tematyka realizowana na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy klasy, 

 Film pt. „Dziecko” „Wpadka Blaski i cienie wczesnego 

macierzyństwa” – dyskusja. 

 Lekcje filozofii, religii 

Według planu 

pracy  

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Wychowania do 

życia w rodzinie, 

katecheci 

Zapis 

w dzienniku 

lekcji 

4.Uświadamianie negatywnych 

skutków pornografii i jej wpływu 

na psychikę i relacje z innymi 

- Uczenie prawidłowego korzystania z Internetu,  

- Zwracanie uwagi na erotyzację programów w telewizji 

- Uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem 

Wg potrzeb Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Wychowania do 

życia w rodzinie, 

katecheci 

 

 

8. Zapobieganie używaniu wulgaryzmów w tym używaniu ich w Internecie np. hejty 



Zadania Formy realizacji Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

Ewaluacja i 

monitoring 

1.Kształtowanie praktycznych umiejętności 

komunikacyjnych, uwalniania ocen i sądów spod 

wpływu emocji i umiejętności opanowania 

emocji. 

Program „W zgodzie z sobą i grupą”, lekcje 

wychowawcze 

cały rok Pedagog 

szkolny, 

psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele wf 

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 

2 Kształtowanie postaw akceptacji dla innych 

kultur bez umniejszania wartości własnej 

kultury. Uczenie tolerancji dla inności. 

Czym jest tolerancja, co to jest rasizm, 

homofonia, ksenofobia itp.- Lekcje 

wychowawcze, historii, filozofii, katechezy 

cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele 

historii, 

katecheci 

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 

3. Kształtowanie poprzez literaturę piękną 

wrażliwości uczuciowej, postaw moralnych, 

myślenia  wartościującego, oraz i umiejętności 

kontaktowania się z drugim człowiekiem. 

Lekcje języka polskiego, historii, filozofii, 

katechezy, 

cały rok Nauczyciele jęz. 

polskiego 

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 

4. Analizowanie wpisów w Internecie i 

zwracanie uwagi na tzw. hejty- omawianie i 

dyskusja na temat ich wpływu na drugiego 

człowieka i skutków psychiczno-emocjonalnych 

Lekcje wychowawcze, historii, katechezy, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem 

cały rok   

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 Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych, akademie, 

zajęcia warsztatowe 

6. Uczenie młodzieży dobrych manier. Lekcje wychowawcze, filmy m.in. „Savoir-

vivre” 

cały rok Dyrektor 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 



7. Reagowanie przez wszystkich pracowników 

szkoły na przejawy agresji i używania 

wulgaryzmów 

Szkoła i poza szkołą cały rok Wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

Zeszyt uwag 

8. Zwracanie uwagi w codziennych relacjach na 

poszanowanie ucznia przez nauczyciela (uczeń 

szanowany przez nauczyciela będzie szanował 

siebie i innych), oraz nauczyciela przez ucznia 

Wszystkie przedmioty cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 

10. Rozwijanie w szkole pozytywnych więzi 

między wychowawcą, uczniami i ich rodzicami. 

Lekcje, zajęcia pozaszkolne, przerwy cały rok Dyrektor szkoły Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 

 

9. Zapobieganie kontaktom młodzieży z sektami i z subkulturami mającymi negatywny wpływ na młodzież 

Zadania Formy realizacji Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

Ewaluacja 

1.Diagnoza środowiska poprzez przeprowadzenie 

na lekcjach wychowawczych tekstu „Jak 

rozpoznać sektę?”  Co to jest subkultura” 

Ankiety, rozmowy z uczniami, lekcje 

wychowawcze 

I półrocze Pedagog szkolny 

Wychowawcy 

klas 

Analiza ankiet 

i rozmów 

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 

Wg potrzeb Wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny, katecheci 

Dyrektor 

Zapisy 

w dziennikach 

lekcyjnych, 

sprawozdania 

3. Współpraca z instytucjami zajmującymi się 

obroną rodziny i jednostki przed sektami i 

subkulturami 

Pozyskiwanie materiałów edukacyjnych, 

szkolenie Rady Pedagogicznej 

Wg potrzeb Dyrektor Pedagog 

szkolny 

Protokoły ze 

spotkań, ankiety 

4. Edukacja  nauczycieli na temat sekt i subkultur Szkolenie Rady Pedagogicznej Wg potrzeb Dyrektor, 

specjaliści 

Protokoły ze 

spotkań, ankiety 



5. Edukacja rodziców służąca uświadomieniu im 

konsekwencji przystąpienia dziecka do sekty oraz 

rozpoznaniu jego kontaktu z grupami 

psychomanipulacyjnymi, oraz zwrócenie uwagi 

na. zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka 

(miłość, akceptacja, szacunek, troska) 

Wywiadówki profilaktyczne, materiały 

edukacyjne pozyskiwane z Internetu i szkoleń, 

rozmowy indywidualne 

Wg potrzeb Dyrektor, pedagog 

i psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

Zapisy 

w dziennikach 

lekcyjnych, 

sprawozdania 

6.. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys 

religijny i światopoglądowy 

Lekcje religii, indywidualny kontakt z uczniem Wg potrzeb Pedagog, 

psycholog, 

katecheci, 

wychowawcy 

Zapisy z 

rozmów, ocena 

wyników 

rozmów 

7.. Oddziaływania wychowawcze zmierzające do 

podwyższenia samooceny uczniów, poznania 

samego siebie i radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych: 

 

Godziny wychowawcze, indywidualna 

praca z uczniem filmy video 

Wg potrzeb Pedagog szkolny Zapisy 

w dziennikach 

lekcyjnych,  

8.Uczenie umiejętności obrony przed naciskiem 

otoczenia – umiejętności odmawiania, 

asertywności. 

Godziny wychowawcze z elementami treningu 

asertywności 

Wg potrzeb Pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

Zapisy 

w dziennikach 

lekcyjnych, 

9.Pokazanie młodzieży alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. 

Udział młodzieży w kołach zainteresowań, 

zajęciach pozalekcyjnych, treningach 

Wg potrzeb Trenerzy, 

nauczyciele 

Zapisy 

w dziennikach 

 

10. Promocja zdrowia psychicznego zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY Termin Ewaluacja 

Wdrożenie stabilnego 

systemu wzmocnień na 

podstawie kontraktu 

wychowawczego, zwłaszcza 

w klasach I PG i LO. 

Na lekcjach wychowawczych: 

stworzenie egzekwowanie 

kontraktu, stosowanie nagród 

i kar o określonej gradacji. 

Współpraca z rodzicami. 

Wychowawca we współpracy 

z pedagogiem, psychologiem 

i dyrekcją 

Wrzesień, 

październik 

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych, sprawozdania 



Realizacja Planu 

Wychowawczego i Programu 

Profilaktyki w kontekście 

wzmacniania poczucia 

własnej wartości, 

ugruntowania samooceny 

i samoakceptacji. 

Udział w lekcjach 

wychowawczych psychologa i 

pedagoga 

Wychowawca we współpracy 

z pedagogiem i psychologiem. 

Wg potrzeb Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych, sprawozdania 

Realizacja działań doradcy 

zawodowego w obszarze 

samopoznania zainteresowań 

i kompetencji uczniów 

i umiejscowienia się na danej 

ścieżce edukacyjno – 

zawodowej. 

Udział w lekcjach 

wychowawczych doradcy 

zawodowego. 

Doradca zawodowy we 

współpracy z wychowawcą 

i psychologiem. 

Wg harmonogramu Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych, sprawozdania 

Opracowanie i wdrażanie 

programu informacyjno – 

edukacyjnego w zakresie 

zdrowia psychicznego, ze 

szczególnym zwróceniem 

uwagi na depresje i jej skutki. 

Wdrażanie na godzinach 

wychowawczych, gazetki 

i wystawy informacyjne, 

zorganizowanie konkursu na 

temat zdrowia psychicznego,  

Profilaktyka i prewencja 

zaburzeń psychicznych  

Kierowanie do specjalistów 

Pedagog i psycholog szkolny, 

wychowawcy, dyrekcja, 

nauczyciele przedmiotu 

W ciągu roku 

szkolnego 

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych, sprawozdania 

Modelowanie pozytywnych 

 zachowań i postaw przez  

nauczycieli i pracowników  

szkoły.  

Zwracanie uwagi na zachowanie 

na lekcjach, przerwach,  

Stosowanie nagród za właściwe 

zachowanie 

Dyrektor pedagog i psycholog 

szkolny, wychowawcy, dyrekcja, 

nauczyciele przedmiotu 

W ciągu roku 

szkolnego 

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych, sprawozdania 

 



VII. OCZEKIWANE EFEKTY PROFILAKTYKI  

 

1. Uczniowie mają szeroką wiedzę o: 

 Problemach uzależnień i ich skutkach, 

 Związkach między odurzeniem a innymi chorobami, np. AIDS, 

 Niebezpieczeństwie jednoczesnego używania środków chemicznych, leków 

i alkoholu, 

 Wpływie środków odurzających na różne formy aktywności człowieka (nauka, 

praca, sport), 

 Skutkach prawnych, społecznych i ekonomicznych używania środków 

odurzających, 

 Placówkach interwencyjnych dla osób zagrożonych lub uzależnionych, 

 Placówkach i formach pomocy dla młodzieży uzależnionej, 

 Możliwościach alternatywnych spędzania czasu wolnego, 

 Aktach prawnych regulujących życie szkoły. 

 Sposobach rozwiązywania konfliktów i osiągania kompromisu 

 Sposobach podnoszenia własnej wartości 

 Sytuacjach i czynnikach ryzykownych 

 

IV ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WZMACNIANIA CZYNNIKÓW 

CHRONIĄCYCH. 

 

W Zespole Szkół nr 1w Pszczynie szczególny nacisk kładzie się na wcześniejsze 

zapobieganie czynnikom destrukcyjnym poprzez rozwijanie czynników chroniących. 

Należą do nich: 

1. Dbałość o więź rodzinną. 

2. Zainteresowanie nauką szkolną. 

3. Uwzględnienie religii w profilaktyce 

4. Poszanowanie praw, norm, wartości i autorytetów. 

5. Przynależność do konstruktywnych grup rówieśniczych (wskazanie właściwych sposobów 

spędzania czasu wolnego, właściwy wybór kolegów, praca na rzecz innych). 

6. Pomoc materialna (zapobieganie problemom ekonomicznym). 

7. Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym i likwidowanie źródeł stresu 



 

CZYNNIKI 

CHRONIĄCE 

WZMACNIANIE CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH 

1. Rozwijanie silnej 

więzi rodzinnej. 

1. Organizacja wspólnych spotkań z rodzicami i uczniami. 

2. Włączanie rodziców do organizacji  wycieczek, prac na rzecz szkoły, 

decydowania o ważnych sprawach dotyczących ich dzieci. 

3. Organizowanie godzin wychowawczych, prowadzonych przez 

rodziców ekspertów. 

4. Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy relacji między 

rodzicami a dorastającymi dziećmi. 

5. Pedagogizacja rodziców na temat problemów okresu dorastania. 

6. Stosowanie listów pochwalnych do rodziców za wychowywanie 

dziecka, które ma szczególne osiągnięcia oraz za pomoc szkole.  

2. Rozwijanie 

zainteresowań nauką 

i szkołą. 

1. Działalność szkół przedmiotowych i kół zainteresowań. 

2. Eksponowanie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i w 

olimpiadach. 

3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi na godzinach 

wychowawczych. 

4. Spotkania z absolwentami szkoły, studentami. 

5. Udział w Dniach Otwartych 

6. Udział młodzieży w Targach lub Giełdach Edukacyjnych. 

7. Kierowanie wniosków RP o stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

8. Zachęcanie młodzieży do udziału w konkursach organizowanych przez 

wyższe uczelnie. 

9. Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i w sporcie. 

10. Panorama klas w liceum 

3. Praktyki religijne 

w profilaktyce 

1. Systematyczne prowadzenie lekcji religii w szkole. 

2. Udział nauczycieli – katechetów w radach szkoleniowych. 

3. Przygotowanie ciekawych form zajęć na rekolekcje dla młodzieży z 

uwzględnieniem profilaktyki. 

4. Wycieczki i pielgrzymki do Częstochowy i innych miejsc religijnego 

kultu. 

5. Organizacja klasowych i szkolnych spotkań religijnych. 

6. Udział młodzieży w konkursach wiedzy religijnej. 

7. Uwzględnienie w tematyce lekcji religii profilaktyki, celów życiowych, 

sensu życia itp. 

4. Poszanowanie praw, 

norm, wartości 

i autorytetów. 

1. Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, WSO, Programem 

Wychowawczym, Programem Profilaktyki, 

2. Dyskusje na godzinach wychowawczych o znaczeniu statutu i 

regulaminów. 

3. Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy praw dziecka, 

ucznia, człowieka. 

4. Spotkania z Ciekawym Człowiekiem dla uczniów liceum 

5. Spotkanie ze Specjalistą ds. Nieletnich z Komendy Powiatowej Policji. 

6. Przyzwyczajanie uczniów do samooceny w ramach ocen z zachowania. 

7. Wyróżnianie uczniów za pracę na rzecz innych-Wolontariat. 

  



5. Zachęcanie do 

przynależności w 

konstruktywnych 

grupach społecznych. 

1. Spotkania z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego 

2. Wybory do SU i działalność w tej organizacji. 

3. Nagradzanie uczniów pracujących społecznie. 

4. Praca w szkolnych organizacjach i wolontariacie. 

5. Współpraca młodzieży z POSIR-em, Warsztatami Terapii Zajęciowej 

6. Propagowanie zajęć alternatywnych. 

6. Pomoc materialna 1. Wypożyczanie podręczników z biblioteki. 

2. Dofinansowanie zakupu podręczników. 

3. Wyprawki szkolne. 

4. Stypendia finansowane przez prywatnego sponsora. 

5. Sfinansowanie bądź dofinansowanie biednym uczniom opłaty za 

obiady w stołówce  

6. Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów mających trudną 

sytuację materialną. 

7. Zwolnienie w/w uczniów z opłaty za film lub spektakl teatralny. 

8. Kierowanie do MOPS i Centrum Pomocy Rodzinie, współpraca. 

7. Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym. 

1. Pomoc koleżeńska w nauce w klasie, szkole 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

3. Indywidualne konsultacje z nauczycielem. 

4. Kierowanie do specjalistów i współpraca z Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Pszczynie 

 

V. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 

MŁODZIEŻY. 

 

Szkoła współpracuje z rodzicami w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.  

 

1. Zbiorowe formy współpracy: 

 Spotkania, tzw. wywiadówki (dotyczą przekazania informacji o osiągnięciach 

uczniów w nauce i zachowaniu i problemów w klasie) 

 Spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców (dotycząc wychowania 

i profilaktyki), 

 Spotkania rodziców z dyrektorem szkoły. 

2. Indywidualne formy współpracy (stanowią uzupełnienie i wzbogacają kontakty 

zbiorowe): 

 Konsultacje rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, 

dyrektorem, 

 Korespondencja poprzez dziennik elektroniczny 

 Rozmowy telefoniczne. 

 



Priorytety na rok szkolny 2018-2019 Programu Profilaktycznego 

Podnoszenie wiedzy na temat bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 

w tym zachowań w przypadku ataku terrorystycznego lub zagrażających działań innych osób.  

Podnoszenie świadomości skutków w aspekcie prawnym i społecznym umieszczania w sieci 

treści o charakterze seksualnym i agresywnym.  

Profilaktyka zdrowia psychicznego i uzależnień poprzez wprowadzanie treści edukacyjnych 

związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych i wynikających z tego skutków. 


