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Podstawa prawna:1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół



Założenia Programu Profilaktyki Szkolnej

Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Zawarte w Programie treści mają na celu ukierunkowanie ucznia w jego dążeniach, pomoc w zdobywaniu właściwej hierarchii wartości, naukę umiejętnego realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka oraz promocję zdrowego stylu życia.
Program Profilaktyki Szkolnej został opracowany w oparciu o diagnozę i analizę problemów i trudności społeczności szkolnej, wnioski z badań przeprowadzonych wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli, których celem było zdiagnozowanie stanu poczucia bezpieczeństwa w szkole, zidentyfikowanie słabych stron szkoły, poznanie potrzeb i oczekiwań zarówno ze strony uczniów, jak i rodziców.
Stosowane strategie profilaktyczne:1. Informacyjna – ma na celu dostarczać adekwatne informacje na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwić dokonanie racjonalnego wyboru2. Edukacyjna –ma na celu pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, takich jak: umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, opieranie się naciskom otoczenia, radzenia sobie w sytuacji przemocy i zagrożenia itp.3. Alternatywna – ma na celu stworzenie możliwości realizowania ważnych potrzeb społecznych poprzez pozytywną działalność, np. sport, działalność artystyczną czy społeczną – umożliwia uczniom zaspokojenie potrzeb aktywności, osiągania sukcesu, uznania, przynależności4. Interwencyjna – ma na celu pomoc uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie ich w sytuacjach kryzysowych



Działania profilaktyczno – wychowawcze skierowane do uczniów:

Informacyjne
• dostarczenie uczniom wiedzy na temat zagrożeń okresu adolescencji
• dostarczanie informacji na temat prawnych i moralnych skutków agresji, łamania prawa, nie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa
• zapoznanie uczniów z systemem pomocy oferowanej przez szkołę
• zapoznanie uczniów z procedurą załatwiania spraw i problemów
• zapoznanie uczniów ze statutem szkoły, regulaminem szkoły, programem wychowawczym

Edukacyjne
• zajęcia integracyjne w klasach pierwszych
• adaptacja uczniów w szkole
• zajęcia z wychowawcą
• trening umiejętności społecznych /empatia, umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność, autoprezentacja /
• zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
• zajęcia promujące zdrowy styl życia
• zajęcia na temat rozpoznawania zachowań agresywnych, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, konstruktywnego reagowania w sytuacjach napięcia, radzenia sobie ze stresem i frustracją
• zajęcia z zakresu technik efektywnej nauki
• realizacja innych programów profilaktycznych



Interwencyjne
• rozpoznanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej
• wyodrębnienie grup podwyższonego ryzyka (uczniów mających wysoką absencję na zajęciach szkolnych, uczniów drugorocznych, mających niepowodzenia szkolne, uczniów mających trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, wyalienowanych)
• pomoc uczniom w planowaniu i organizowaniu nauki własnej
• pedagogizacja rodziców
• indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna  nad uczniem z grupy ryzyka
• konsekwentne i natychmiastowe reagowanie na wszelkiego rodzaju akty przemocy oraz nieprawidłowości w zachowaniu uczniów

Koncepcja absolwenta / w obszarze profilaktyki /Absolwent naszej Szkoły:
• Zna i stosuje prawidłowe normy w dziedzinie zachowań społecznych
• Zna własne prawa i obowiązki, jest świadomy konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa
• Uświadamia sobie własną odpowiedzialność za ochronę swojego zdrowia i bezpieczeństwo innych
• Rozumie współzależność między wymiarami zdrowia / psychicznym, fizycznym, duchowym/
• Rozpoznaje czynniki chroniące i czynniki ryzyka wpływające na zdrowie i rozwój człowieka
• Uświadamia sobie związek między używaniem substancji psychoaktywnych a innymi problemami pojawiającymi się w życiu człowieka
• Umie dokonać wyboru wartości, wyraża szacunek dla siebie i innych
• Posiada zdolność planowania rozwoju własnego kształcenia oraz zdolność rozpoznawania swoich predyspozycji



• Umie w sposób konstruktywny radzić sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
• Ma wizję zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji bez używania alkoholu i innych substancji uzależniających
• Umie w sposób racjonalny, pożądany społecznie spędzać czas wolny, rozwija swoje zainteresowania, korzysta z alternatywnych form spędzania czasu wolnego

Plan Profilaktyki SzkolnejCele Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni TerminRozwijanie motywacji do nauki i samodoskonalenia
W szczególności:- rozwijanie zainteresowań uczniów,- poznanie przez uczniów preferowanych stylów  uczenia się oraz sposobach przyswajania wiedzy- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, konkursów artystycznychNagradzanie uczniów najlepszych w nauce
Tworzenie różnorodnej oferty zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych w tym również oferty zajęć z pppPrzygotowanie lekcji, warsztatów, pogadanek pomagających uczniom efektywniej zaplanować czas, zorganizować własny warsztat pracyOrganizowanie współpracy z poradnią pedagogiczną – pomoc w diagnozowaniu specyficznych trudności w nauce i nie tylko

Nauczyciele przedmiotowiSamorządWychowawcy klasDyrekcjaWychowawcy klasNauczycielePedagog/psycholog

Pedagog/psycholog (we współpracy z wychowawcami i nauczycielami)

Na bieżąco
koniec semestru/rokucały rok

na bieżąco
Nauka zachowań asertywnych W szczególności nauka szacunku do drugiego człowieka i mówienia „nie” w Rozwiązywanie problemów o charakterze ważnym dla zespołu, organizowanie zajęć wymagających określania i respektowania Wychowawcy klasPedagog/psychologNauczyciele Cały rok



kontekście dbania o swoje poglądy. zasad i reguł
Promowanie zdrowego stylu życia W szczególności:- uświadomienie potrzeby ruchu, konieczności dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne,- wdrażanie do aktywności fizycznej poprzez atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego- wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych, zwrócenie uwagi na choroby cywilizacyjne (anoreksja, bulimia, otyłość, cukrzyca, depresja) oraz choroby układu ruchu- prezentowanie przez uczniów własnych sposobów zdrowego stylu życia

lekcje biologii i przyrody, wdżlekcje wychowania fizycznegoakcje plakatowe,gabloty informacyjnefilmy edukacyjne,zajęcia z wychowawcącykl informacyjny „profilaktyczny wtorek”pogadankiorganizacja festynu „Na zdrowie”

Nauczyciele przedmiotowiWychowawcy klasPedagog/psycholog
Cały rok

Przeciwdziałanie i eliminowanie zachowań agresywnych.
 Szczególności:- uczenie adekwatnych sposobów wyrażania emocji- uczenie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych/stresujących- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole- udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ofiarom i sprawcom przemocy- udzielanie informacji na temat konsekwencji prawnych stosowania różnych form 

Uczenie radzenia sobie ze stresem, pokazywanie sposobów rozładowywania emocji w sposób społecznie akceptowanyUczenie, jak rozpoznawać zachowania agresywne i reagować na nieKonsekwentne przypominanie i stosowanie prawa wewnątrzszkolnegoZapoznanie  z  konsekwencjami  prawnymi wandalizmu i przejawów agresjiZapobieganie  agresji  słownej,  fizycznej  i psychicznej (lekcje, warsztaty)Rozmowy z psychologiem, pedagogiem

Pedagog/psychologWychowawcy klasNauczyciele

Pedagog/psycholog (we współpracy z 

Cały rok



przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, cyberprzemocy)- pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich, mediacje rówieśnicze
Zajęcia o charakterze terapeutycznymMonitoring
Dyżury nauczycielskie podczas przerwMediacjeRozmowy wyjaśniające

wychowawcą)Pedagog/psychologDyrekcjapracownicy administracjiNauczycielePedagog/psychologDyrekcjaWychowawcy klasPedagog/psychologZapobieganie stosowaniu używek przez uczniów (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, lekarstwa). Zapoznanie z konsekwencjami prawnymi ich posiadania i zażywania.

W szczególności:- badanie problematyki wśród uczniów- dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania innych środków uzależniających- Reagowanie na próby podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy- Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez angażowanie uczniów w działalność pozytywną:- proponowanie aktywnych 

Przygotowanie lekcji i prelekcji z wykorzystaniem materiałów audiowizualnychLekcje edukacji dla bezpieczeństwaCykl informacyjny „Profilaktyczny wtorek”zajęcia z wychowawcą
Organizowanie współpracy z policją

Wychowawcy klasNauczycielePedagog/psychologNauczyciel EDBPedagog/psychologWychowawcy klasWychowawcy klasPedagog/psycholog

Cały rok



form wypoczynku zorganizowanego - propagowanie właściwej organizacji czasu wolnego, - rozwijanie zainteresowań - budowanie więzi ze szkołą i między sobą Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży

Zapoznanie uczniów z dokumentami: Statut, WSO, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, regulaminy, Konwencja o Prawach DzieckaSystematyczne wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w szkole i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzeganiaPrzeciwdziałanie niskiej frekwencji szkolnej:- stała kontrola frekwencji na wszystkich zajęciach-monitorowanie frekwencji- wyjaśnianie przyczyn absencji szkolnej- podejmowanie działań zaradczych dostosowanych do indywidualnej sytuacji ucznia

zajęcia z wychowawcąbieżące przypominanie o zasadach obowiązujących w szkolewgląd do dokumentów udostępniony w bibliotece szkolnej i w sekretariacie szkołybieżące reagowania pracowników szkoły na zachowania niepożądane
comiesięczne spotkania zespołów oddziałowychrozmowy z pedagogiem, psychologiem,rozmowy wychowawcze, dyscyplinujące, komisje wychowawczeudzielanie kar zgodnych ze Statutem oraz ocen z zachowania

Wychowawcy klasNauczycielePedagog/psychologBibliotekarzePracownicy szkoły

członkowie Zespołu Oddziałowego
Wychowawcy klasPedagog/psychologDyrekcjaczłonkowie Komisji WychowawczejWychowawcy klas

Cały rok

wg harmonogramu spotkańna bieżąco

na bieżąco



-udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej-premiowanie uczniów z wysoką frekwencjąPomoc w rozwijaniuważnych umiejętności społecznych i psychologicznych:- budowanie w uczniach poczucia własnej wartości poprzez pracę na mocnych stronach - przełamywanie słabości i ograniczeń poprzez angażowanie w nowe aktywności,- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych/trudnych,- wskazywanie sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego 

zajęcia z wychowawcązajęcia psychoedukacyjnezajęcia o charakterze terapeutycznym koła zainteresowań

Dyrekcjaczłonkowie Komisji Wychowawczej
Wychowawcy klasPedagog/psychologNauczyciele cały rok

Kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób aby prawidłowo funkcjonował w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich Wdrażanie do odnoszenia się do siebie w sposób kulturalny, eliminowanie wulgaryzmów
zajęcia integrujące w klasie Igry i zabawy integracyjnewycieczki,zajęcia psychoedukacyjnezajęcia z wychowawcą

Wychowawcy klasPedagog/psycholognauczyciele Cały rok



 Zapobieganie przedwczesnej inicjacji seksualnej.
Przygotowanie do świadomej decyzji dotyczącej rodzicielstwaUświadomienie młodzieży o konsekwencjach wczesnej inicjacji seksualnej 

Prowadzenie warsztatów i zajęć poświęconych odpowiedzialności za swoje wyboryWprowadzenie tematów poświęconych problematyce wczesnej inicjacji seksualnej, antykoncepcji na zajęciach WDŻProwadzenie zajęć poświęconych chorobom wenerycznym w tym AIDS

Nauczyciel WDŻNauczyciel biologii i przyrodyPielęgniarkaWychowawcy klasPedagog/psycholog
Cały rok


