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I. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole.

 Uchwała Rady Ministrów  nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia

Rządowego programu na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła''

 Rozporządzenie  MEN   z   dnia   27.08.2012  w  sprawie  podstawy  programowej

wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych  typach

szkół  

 Rozporządzenie MENiS  z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej 

 Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  31.01.2002  r.  zmieniające   rozporządzenie

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.

U. Nr 10, poz. 96)

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz.

535)

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  20.08.1996  r.  w  sprawie  sposobu

organizowania  i  prowadzenia  działań  w dziedzinie  promocji  zdrowia psychicznego

i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112,      poz. 537)

 Ustawa  z  dnia  26.10.1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 tekst ostatnia zmiana 25.06.2002 r.   Dz. U.

02.84.763)

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24.04.1997 r. (Dz. U. Nr 75,  poz. 468)

 Ustawa z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55)

 Rozporządzenie MEN z dnia 15.01.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działań

publicznych  poradni  psychologiczno-pedagogicznych  i  innych  publicznych  poradni

specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni (Dz. U. Nr 13, poz. 109)

 Rozporządzenie MEN z dnia 29.03.1986 r. w sprawie odrębnych form działalności

profilaktyczno-wychowawczej  dla  młodzieży zagrożonej  uzależnieniem (Dz.  U.  Nr

19, poz. 100)

 Uchwała  Sejmu  Rzeczpospolitej  Polskiej  z  dnia  07.05.1998  r.  w  sprawie

przeciwdziałania i zwalczania zjawisko patologicznych wśród nieletnich.
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II. Cele szkolnego programu profilaktyki.

1. Dostarczanie  młodzieży  odpowiednich  i  rzetelnych  informacji  o  substancjach

uzależniających i szkodliwych skutkach ich zażywania.

2. Rozwijanie umiejętności podejmowania samodzielnych, konstruktywnych decyzji.

3. Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności.

4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych ułatwiających kontakt z innymi ludźmi.

5. Rozwijanie  uniwersalnych  umiejętności  psychologicznych  pomocnych  w  radzeniu

sobie z trudnymi sytuacjami.

6. Rozwijanie związków z grupą.

7. Kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych.

8. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

9. Umożliwianie  wczesnego rozpoznawania,  diagnozowania  zagrożeń  oraz  rozwijania

strategii przeciwdziałania.

III. Poziomy realizacji szkolnych działań profilaktycznych.

Profilaktyka pierwszorzędowa

Celem jej jest promocja zdrowia oraz zapobieganie pojawiania się problemów związanych z

dysfunkcjonalnym stylem życia.

Profilaktyka drugorzędowa

Celem jej  jest  wczesne  dotarcie  do osób przejawiających  pierwsze  objawy zaburzeń oraz

pomoc im w zrozumieniu istoty ich problemów i wycofaniu się z dysfunkcji.

Profilaktyka trzeciorzędowa

Celej jej jest przeciwdziałanie nawrotowi zaburzeń, umożliwienie powrotu do społeczeństwa i

prowadzenie w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu życia.

Podejmowana jest po zakończeniu pomocy terapeutyczno – rehabilitacyjnej.
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IV. 1. Profilaktyka prozdrowotna

Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania
Sposoby i terminy

realizacji
Poszerzenie wiedzy   
i umiejętności 
psychologicznych 
rodziców.
Integrowanie 
działań 
profilaktycznych 
rodziców i szkoły

- Rodzic zna program 
profilaktyczny szkoły,

- Rodzic posiada ogólną 
wiedzę dotyczącą okresu 
rozwojowego dziecka, 

- Posiada wiedzę dotyczącą
możliwych zaburzeń 
charakterystycznych dla 
tego okresu: anoreksja, 
bulimia, depresje ...,

- jest wrażliwy na 
zachowania, objawy 
mogące świadczyć           
o poważniejszych 
problemach  
psychicznych dziecka,

- posiada wiedzę jak 
postępować z dzieckiem, 
gdzie skierować się          
z problemem,

- rodzic posiada wiedzę 
dotyczącą środków 
psychoaktywnych oraz 
skutków nadużywania 
leków nasennych i 
uspokajających

- ich rodzajów,
- przyczyn brania 

narkotyków,
- objawów,
- skutków,
- postępowania z 

dzieckiem  w przypadku 
brania narkotyków,

- instytucji w mieście i 
okolicy zajmujących się 
uzależnieniami

- rodzic posiada wiedzę 
dotyczącą cyberprzemocy
i uzależnienia od 
Internetu

- rodzic posiada zaufanie 
do szkoły i współpracuje 
z nią       w zakresie 
profilaktyki.

-  zapoznanie rodziców      
    z programem 
    profilaktycznym szkoły,
-  dostarczanie rodzicom 
   ogólnej wiedzy 
   dotyczącej okresu 
   rozwojowego ich dzieci,
-  możliwych zaburzeń 
    charakterystycznych dla 
    tego okresu,
-  uwrażliwianie na 
    objawy,
-  postępowanie z 
    dzieckiem    w 
    przypadku zaburzeń,
-   dostarczanie rodzicom,  
    szerokiej wiedzy 
    dotyczącej środków 
    psychoaktywnych,
-   prawidłowego 
     postępowania rodziców 
     w przypadku brania 
     narkotyków przez 
     dziecko,
-   uczenie rozpoznawania 
     objawów,
-   współdziałanie 
     rodziców ze szkołą,
-   uwrażliwianie na 
    problemy związane z 
    używaniem  substancji 
    psychoaktywnych.

- spotkania psychologa 
szkolnego 

  z rodzicami     
  poszczególnych klas,
- spotkania psychologa 
szkolnego  z rodzicami 
uczniów  klas pierwszych.

5



Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania
Sposoby i terminy

realizacji
Rozwijanie 
prawidłowej 
postawy uczniów 
wobec substancji 
uzależniających.

- uczeń posiada gruntowną
wiedzę o alkoholu i 
innych substancjach 
uzależniających oraz 
zagrożeniach 
towarzyszących ich 
zażywaniu,

- zna możliwości unikania 
tych zagrożeń, sposoby 
radzenia sobie z nimi,

- ma świadomość 
perspektyw zdrowego 
życia i dróg do 
satysfakcji osobistych 
bez zażywania alkoholu  
i innych substancji 
uzależniających,

- posiada umiejętności 
psychologiczne pomocne
w radzeniu sobie z 
trudnymi sytuacjami 
życiowymi, 
ułatwiającymi kontakt    
z innymi ludźmi              
i samym sobą,

- dostarczanie 
podstawowych 
wiadomości o alkoholu  
i substancjach 
uzależniających,

- ujawnianie 
nieprawdziwych 
przekonań 
rozpoznawania mitów 
dotyczących alkoholu,  

-  poznawanie 
wzajemnych związków 
między piciem alkoholu 
i zażywaniem 
narkotyków a życiem 
uczuciowym,

- poznawanie zjawisk 
występujących w 
rodzinie alkoholowej,

- dostarczanie 
wiadomości o 
uzależnieniu, 
współuzależnieniu,

- zwiększanie 
świadomości powodów, 
dla których ludzie piją 
oraz szkód wywołanych 
alkoholem,

- rozwijanie świadomości
dotyczącej szkodliwości
palenia papierosów, 
działania nikotyny na 
organizm człowieka, 
powodów dla których 
ludzie palą,

- uodparnianie młodzieży 
na działanie reklam, jak 
działają reklamy,

- poznawanie 
mechanizmów 
manipulacji 
propagandowej,

- dostarczanie 
odpowiedniej wiedzy na
temat narkotyków, 
skutków działania 

- realizacja w szkole 
programów „NOE” 
oraz ,,KOREKTA''.W 
trakcie nauki w naszej 
szkole programem tym 
będą objęci wszyscy 
uczniowie .

- debaty alkoholowe   
- godziny wychowawcze,
- filmy dotyczące 
.problematyki alkoholowej

- zajęcia dotyczące 
profilaktyki narkomanii 
prowadzone przez 
terapeutę uzależnień,

- zajęcia dotyczące 
profilaktyki 
antynikotynowej: godziny 
wychowawcze, ścieżki 
międzyprzedmiotowe,

- organizowanie w każdym 
roku  w szkole, 
Światowego Dnia bez 
Papierosa , 

- godziny wychowawcze 
realizowane przez 
wychowawców,

- ścieżki 
międzyprzedmiotowe,

- prowadzenie w szkole 
przez psychologa 
szkolnego programu 
psychologicznego,,Nasze 
Spotkania”
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Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania
Sposoby i terminy

realizacji

Przeciwdziałanie 
uzależnieniu od 
Internetu

Prawidłowa postawa
młodzieży wobec 
AIDS.

Dbałość o własne 
zdrowie.

-uczeń zna zagrożenia 
jakie niesie Internet

-uczeń świadomie i 
etycznie korzysta z sieci 
internetowej

- uczeń posiada gruntowną
wiedzę na temat HIV i 
AIDS,

- jest empatyczny wobec 
chorych na AIDS,

- podejmuje świadome 
decyzje wobec zagrożeń 
zakażenia się HIV,

- uczeń czuje się 
odpowiedzialny za 
własne zdrowie fizyczne 
i psychiczne,

- posiada nawyki dbania o 
higienę i sprawność 
fizyczną,

-zajęcia w klasach 
dotyczące profilaktyki 
uzależnieniu od Internetu

- dostarczanie rzetelnych 
wiadomości na temat 
wirusa HIV i AIDS,

- poznanie zachowań 
ryzykownych, 
mogących spowodować 
zakażenie się wirusem 
HIV,

- poznanie życia, 
zachowań i odczuć 
osoby seropozytywnej,

- budowanie 
pozytywnych postaw 
wobec osób 
seropozytywnych,

- organizowanie w szkole 
Szkolnego Tygodnia 
Zdrowia
- przypominanie o 

znaczeniu właściwego 
odżywiania dla zdrowia,

- przekazanie wiedzy na 
temat wartości różnych 
produktów 
spożywczych,

- poruszanie problemów 
zaburzeń w jedzeniu 
(anoreksja, bulimia),

- dbanie o higienę 
psychiczną

- podkreślanie znaczenia 
aktywności fizycznej

- uświadamianie jakie 
zachowanie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia i
życia,

-godziny wychowawcze , 
ścieżki przedmiotowe

- organizowanie w szkole 
Światowego Dnia Walki 
z AIDS,

- szkolny konkurs wiedzy 
o AIDS, 

- konkurs na najciekawszy 
plakat dotyczący AIDS,

- warsztaty dla młodzieży 
„Żyję bez ryzyka AIDS” 
G. Węglarczyk ,

- wykłady, dyskusje, filmy 
w ramach godzin 
wychowawczych i 
ścieżek przedmiotowych,

- godziny wychowawcze,
ścieżki przedmiotowe,
filmy edukacyjne, 
dyskusje, rozmowy
           cały rok
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Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania
Sposoby i terminy

realizacji

Rozwijanie 
umiejętności ucznia 
radzenia sobie ze 
stresem.

Profilaktyka chorób 
nowotworowych

Gimnastyka 
korekcyjna jako 
zapobieganie i 
stabilizacja wady 
postawy.

- uczeń rozumie czym jest 
stres,

- jest świadomy, że stres 
może być siłą pozytywną
(czynnik mobilizujący)  
lub negatywną,

- uczeń zna różne sposoby
zapobiegania 
nadmiernemu stresowi, 
radzi sobie z jego 
skutkami (likwidowanie 
przyczyn, łagodzenie 
objawów),

- uczennice posiadają 
rzetelną wiedzę na temat 
raka piersi

- znają proste metody 
rozpoznawania raka 
piersi,

- uczniowie dzięki 
programowi,,Mam haka 
na raka” oraz wykładom 
pielęgniarki 
onkologicznej maja dużą
wiedzę na temat 
profilaktyki 
nowotworów

- uczeń jest świadomy 
korzyści wynikających z 
uprawiania tzw. 
„świadomego ruchu”

- eliminuje z życia 
codziennego złe nawyki 
ruchowe,

- młodzież oraz rodzice są 
świadomi potrzeby 
kinezyterapii jako środka
wspomagającego 
organizm,

- uczniowie z wadami 
postawy mają 
umiejętność 
prawidłowego 
wykonywania ćwiczeń 

- dostarczanie młodzieży 
wiedzy na temat stresu,

- uczenie młodzież 
umiejętności 
opanowywania stresu,

- dostarczanie rzetelnej 
wiedzy na temat raka 
piersi,

- wdrażanie i uczenie 
prostych metod 
rozpoznawania 
objawów raka piersi,

- dostarczanie rzetelnej 
wiedzy na temat 
profilaktyki 
nowotworów

- dostarczenie rzetelnej 
wiedzy na temat metod 
rozpoznawania wad na 
konkretnych 
przykładach,

- dostarczanie wiedzy na 
temat korzyści dla 
organizmu 
wynikających z 
uprawiania tzw. 
„świadomego ruchu”,

- dostarczanie rzetelnej 
wiedzy poprzez 
praktyczne ćwiczenia,

- eliminowanie z życia 
codziennego 
przyjmowania 

- godziny wychowawcze,
- ścieżki przedmiotowe,
- treningi antystresowe 

prowadzone przez  
pedagoga i psychologa 
szkolnego,

- współpraca ze 
Stowarzyszeniem 
Amazonek ,,Tęcza” 

- prelekcje prowadzone 
przez pielęgniarkę 
onkologiczną,

- współpraca z Hospicjum 
Cordis

- prowadzenie przez 
specjalistów zajęć 
korekcyjnych,

- indywidualne konsultacje
z rodzicami, wywiady,

- ćwiczenie 
choreoterapeutyczne,
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Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania
Sposoby i terminy

realizacji
Przeciwdziałanie 
sektom.

- uczeń posiada 
świadomość dotyczącą 
metod werbunku sekt,
- posiada umiejętność
rozpoznawania 
psychomanipulacji i 
obrony przed nimi,

- dostarczanie 
młodzieży    
-     wiedzy 
dotyczącej metod      
-      działania sekt,
- uczenie ich 
rozpoznawania 
psychomanipulacji
- ćwiczenie obrony 
przed nimi

- godziny 
wychowawcze,
- warsztaty 
prowadzone przez D. 
Pietrka koordynatora 
Biura Informacji o 
Sektach i Nowych 
Ruchach Religijnych,

IV.2. Profilaktyka zaburzeń funkcjonowania społecznego

Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania
Sposoby i terminy

realizacji
Przeciwdziałanie 
agresji w szkole.

-  nauczyciele posiadają    
wiedzę psychologiczną 
dotyczącą agresji,

- są świadomi własnej 
agresywności,

- posiadają umiejętność 
radzenia sobie z agresją 
uczniów,

- współtworzą w szkole 
program przeciwdziałania
agresji,

- uczeń posiada wiedzę dt. 
agresji,

- uznaje zasadność 
przeciwdziałania agresji,

- dostrzega potrzebę 
samokontroli własnych 
zachowań agresywnych,

- posiada umiejętność 
radzenia sobie z agresją 
innych,

- przekazywanie 
nauczycielom przez 

psychologa szkolnego 
wiedzy dotyczącej    
  agresji,
- praca nauczycieli 

metodami aktywnymi
nad własną agresją,

- wspólne opracowanie
zasad interwencji w 
przypadkach agresji 
w szkole

- zapoznanie ucznia z 
pojęciem agresji,

-  przyczynami  i          
skutkami agresywnego 
     zachowania,
- uznanie zasadności 

przeciwdziałania 
agresji,

- wypracowywanie       
    sposobów przeciw-    
     -działania agresji,
- praca uczniów nad     
 własną agresywnością,

-szkolenia w ramach 
WDN

- lekcje wychowawcze 
prowadzone przez 
nauczycieli 

- warsztaty prowadzone 
przez pedagoga i 
psychologa szkolnego

- indywidualna praca 
psychologa z uczniami 
mającymi problem z 
własną agresją,

- współpraca z policją,
- realizowanie z uczniami 

kontraktów dt. agresji,
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Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania
Sposoby i terminy

realizacji
Rozwijanie 
umiejętności  
interpersona-  
 -lnych, 
komunikowania 
się z innymi, 
budowania 
bliskości relacji.

- uczeń posiada 
umiejętność dobrej 
komunikacji z innymi,

- zna bariery 
komunikacyjne,

- potrafi aktywnie słuchać
innych,

- potrafi konstruktywnie 
rozwiązywać konflikty,

- potrafi budować 
prawidłowe relacje z 
rówieśnikami

- dostarczenie uczniom
podstawowych 
informacji 
dotyczących dobrej 
komunikacji, barier 
komunikacyjnych,

- stworzenie warunków
do ćwiczenia 
umiejętności 
komunikowania się,

- poznawanie i 
 ćwiczenie umiejętności
aktywnego słuchania
- poznawanie i 
 ćwiczenie umiejętności

aktywnego słuchania,

-godziny wychowawcze
-warsztaty prowadzone 
przez psychologa, 
-warsztaty prowadzone 
przez wychowawców we 
współpracy z 
psychologiem 

Rozwijanie 
umiejętności 
asertywnych 
uczniów.

- uczeń posiada wiedzę na 
temat zachowań ludzi,

- potrafi je rozpoznawać,
- posiada konkretne 

umiejętności asertywne

- zapoznanie ucznia 
z różnymi stylami 
zachowania,

- uczenie rozpoznawa-  
-nia tych stylów,

- poznawanie zasad       
    asertywnego   
     zachowania ,             
- ćwiczenie  z
- umiejętności: 

odmawiania, 
wyrażania własnej   
opinii …

- lekcje wychowawcze,
- warsztaty prowadzone 

przez psychologa  
szkolnego

- zajęcia 
z przedsiębiorczości, 

 Interwencja w 
przypadku 
wystąpienia 
problemów 
wychowawczych.

- uczeń oraz jego rodzina 
otrzymuje wszechstronną 
pomoc szkoły w 
rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych , 

- wyłanianie uczniów 
mających trudności 
w nauce 
i zachowaniu,

- dogłębna analiza 
przypadków,

- podejmowanie 
fachowych działań 
zaradczych,

- ścisła współpraca 
wychowawców z 
psychologiem szkolnym 

- rozmowy indywidualne  
z uczniem,

- kontakty z rodzicami na 
terenie szkoły,

- wsparcie rodziców w 
rozwiązywaniu sytuacji 
trudnych wychowawczo,

- kierowanie uczniów   i 
rodziców do 

specjalistycznych 
instytucji,
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Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania
Sposoby i terminy

realizacji
Monitorowanie 
realizacji 
obowiązku 
szkolnego i 
absencji uczniów

- uczeń systematycznie 
uczestniczy w zajęciach 
lekcyjnych,

- wczesna interwencja 
szkoły w przypadkach 
wagarów ucznia.

- zbieranie przez 
pedagoga szkolnego 
danych dotyczących 
miesięcznej absencji 
uczniów,

- analiza raportów,
- praca indywidualna z 
  uczniem wagarującym

- współpraca z domem:
o pisma do domu,
o kontakty 

telefoniczne
o rozmowy 

indywidualne z 
uczniem,

- konsultacje

IV. 3.  Przeciwdziałanie biernej postawie absolwentów wobec zagrożeń 

życia społecznego i zawodowego.

Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania
Sposobu i terminy

realizacji
Rozwijanie 
samoświadomości 
ucznia, potrzeby 
ciągłego 
samodoskonalenia, 
samokształcenia.

- uczeń posiada 
umiejętności kierowania 
własnym rozwojem,

- zna swoje mocne strony  
i możliwości stąd 
wynikające,

- zna swoje słabe strony    
i sposoby radzenia sobie 
z tymi słabościami,

- posiada realistyczne, 
możliwe do osiągnięcia 
cele,

- pokazywanie 
uczniom znaczenia oraz
możliwości kierowania 
własnym rozwojem,
- wypracowywanie 
sposobów 
samodoskonalenia,
- wykorzystywanie 
własnych możliwości 
rozwojowych i 
przezwyciężanie 
słabości,

- godziny wychowawcze 
prowadzone przez 
wychowawców przy 
wsparciu psychologa 
szkolnego

         cały rok
-warsztaty prowadzone 
przez psychologa szkolnego
dotyczące samopoznania
-warsztaty dotyczące 
planowania przyszłości

Rozwijanie u 
uczniów postaw 
przedsiębiorczych.

- uczeń zna  pojęcie 
„przedsiębiorczość”

- zna cechy osobowości 
człowieka 
przedsiębiorczego i 
hierarchizację tych cech,

- opracowanie 
indywidualnych 
programów pracy nad 
sobą,
- wdrażanie do 
podejmowania 
samodzielnych działań,
- dokonywanie 
samooceny tych 
działań,
- planowanie 
własnych zachowań 
przedsiębiorczych,

- lekcje z 
przedsiębiorczości

- warsztaty z rozwijania 
kreatywności

- Inkubator 
Przedsiębiorczości

         cały rok
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Rozwijanie 
umiejętności 
przejawiania 
inicjatywy w 
wybranych 
dziedzinach życia.

- młodzież zna  
mechanizmy 
motywacyjne,

- ma ukształtowane 
umiejętności 
skutecznego działania,

- kreatywność i twórcze 
myślenie uczniów

- zapoznanie 
młodzieży z 
mechanizmami 
motywacyjnymi,
- kształtowanie 
umiejętności 
skutecznego działania,
- rozwijanie 
umiejętności oceny 
nowych predyspozycji 
do dalszej drogi 
kształcenia,
- rozwijanie 
kreatywności,

- lekcje przedsiębiorczości,
- godziny wychowawcze,
- przedmiotowe programy 

nauczania
         cały rok

Uczenie młodzieży 
bycia w przyszłości 
małżonkami i 
rodzicami.

- młodzież ma 
ukształtowane dojrzałe, 
odpowiedzialne postawy 
wobec małżeństwa i 
rodzicielstwa

posiada umiejętności 
radzenia sobie z 
samotnością

 dobór towarzysza życia,
- motywy i czynniki 

decydujące o wyborze,
- tworzenie wizji 

idealnego męża i żony,
uczenie młodzieży 
odpowiedzialności za 
współżycie seksualne    
i jego konsekwencje,

- poszerzanie 
świadomości znaczenia 
więzi uczuciowej i 
dojrzałości w 
podejmowaniu decyzji,

- ustalenie jaką rolę w 
małżeństwie powinna 
pełnić kobieta, a jaką 
mężczyzna 
(małżeństwa 
partnerskie),

- uczenie młodzieży w 
jaki sposób budować 
trwały związek,

- czy rozwód zawsze jest 
złem ?,

- przygotowywanie do 
roli rodziców,

- uczenie rozpoznania 
samotności od 
osamotnienia,

- poszukiwanie przyczyn 
samotności i sposobów 
przełamania jej.

- godziny wychowawcze w
konsultacji z 
psychologiem,

- lekcje wychowania do 
życia w rodzinie,

- ścieżki przedmiotowe.
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