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Podstawa prawna: 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 

poz. 674 ze zm.), 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. 

Nr 78 poz. 483 ze zm.), 

 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. z 2003 r. Nr 26 poz. 226), 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 

z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.), 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej celu przeciwdziałania 

narkomanii (na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. po. 28 i 875), 

 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 ze zm.), 

 Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 3 listopada 1999 r. przygotowany przez 

Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 

1. Szkolny Program Profilaktyki opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy 

sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w szkole, przy użyciu takich narzędzi jak: 

a) Analiza wyników ankiet, przeprowadzanych corocznie przez pedagoga 

szkolnego, dla uczniów dotyczących problematyki zażywania i uzależnień od 

narkotyków, papierosów oraz alkoholu; 

b) Analiza wyników ankiet dla uczniów dotyczących największych zagrożeń         

i problemów, z którymi spotykają się w naszej szkole; 

c) Wnioski z rozmów z nauczycielami oraz rodzicami na temat bieżących 

problemów uczniów; 

d) Rozmowy z uczniami, analiza zgłaszanych przez nich problemów; 

e) Obserwacja uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, na 

korytarzach w czasie przerw, wycieczkach, uroczystościach szkolnych; 

f) Analiza wpisów w dziennikach klasowych; 

g) Analiza dokumentacji psychologa i pedagoga szkolnego; 

h) Analiza protokołów z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu 

Kryzysowego. 

Diagnoza sytuacji w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka i 

czynników chroniących, odbywać się będzie co roku, we wrześniu. Na jej podstawie 

wprowadzane będą na bieżąco ewentualne zmiany (działania dodatkowe, nie zawarte w 

Szkolnym Programie Profilaktyki na lata 2016/17-2019/20) do Harmonogramu Działań 

Profilaktycznych na dany rok szkolny. 

 

2. Zdiagnozowane problemy występujące w szkole: 

a) wagary i spóźnienia na zajęcia lekcyjne; 

b) zagrożenie uzależnieniami, od: tytoniu, narkotyków, dopalaczy, alkoholu, 

a także komputera; 

c) przypadki agresji i przemocy, zwłaszcza psychicznej (wyśmiewanie, 

wykluczanie z grupy, wulgaryzmy); 

d) niewystarczający poziom integracji w klasie; 

e) przypadki lekceważącego stosunku wobec nauczycieli; 

f) brak umiejętności uczniów w zakresie komunikacji interpersonalnej                       

i rozwiązywania konfliktów; 

g) niskie poczucie własnej wartości, nieadekwatna samoocena uczniów; 

h) brak umiejętności uczniów radzenia sobie ze stresem; 

i) zaburzenia nastroju występujące u uczniów, stany depresyjne, autoagresja, 

myśli i próby samobójcze. 

 

3. Przyczyny występowania problemów: 

a) związane z samym uczniem 

- wysoka absencja na zajęciach lekcyjnych skutkująca trudnościami                  

w osiągnięciach szkolnych; 

- kryzysy rozwojowe, które mogą wywołać negatywne zachowania 

uczniów, ale także mieć wpływ na realizację obowiązku szkolnego; 

- brak umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów 

życiowych, rozwiązywania konfliktów, mała umiejętność radzenia sobie 

ze stresem, która może prowadzić do agresji i przemocy oraz sięgania po 

środki uzależniające. 

b) związane z rodziną ucznia 



- patologie społeczne w rodzinach, negatywne wzorce postępowania; 

- zbyt wysokie oczekiwania rodziców wobec dziecka; 

- niski poziom wykształcenia i niski statut materialny rodziców, który 

może być przyczyną niepodejmowania przez uczniów działań i 

aktywności dydaktycznych i społecznych. 

c) związane ze szkołą: 

- stres związany z nowym środowiskiem, nieznanym miejscem                          

i nieznanymi ludźmi, trudności z adaptacją, integracją; 

- chęć dopasowania się do oczekiwań i wymogów rówieśników, 

„dorównania” im w różnych dziedzinach życia; 

- stres związany ze sprawdzianami, pracami klasowymi, odpowiedziami 

ustnymi, maturą. 

 

 

II. CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

 

Cele ogólne: 

1. Zapobieganie uzależnieniom oraz eliminowanie przemocy i agresji w szkole; 

2. Podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole; 

3. Otoczenie opieką i organizowanie pomocy dla ofiar i sprawców przemocy; 

4.  Rozwijanie u uczniów umiejętności psychospołecznych, zdolności 

komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem,           

z emocjami; 

5.  Rozwijanie postawy tolerancji wobec osób z odmienną niż własna kulturą, 

wyznaniem religijnym, światopoglądem, tożsamością płciową, kolorem skóry 

czy niepełnosprawnością. 

6.  Kształtowanie poczucia własnej wartości i adekwatnej samooceny; 

7. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, a więc 

odkrywanie zainteresowań, uzdolnień, możliwości; 

8.  Podniesienie świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom u młodzieży oraz podejmowania odpowiedniego kierunku działań 

terapeutycznych; 

9.  Podniesienie świadomości nauczycieli i rodziców w zakresie minimalizowania 

ryzyka występowania zachowań autoagresywnych: samookaleczeń, myśli i prób 

samobójczych; 

10.  Promowanie zdrowego stylu życia 

 

Cele zoperacjonalizowane: 

a) uczniowie: 

- posiądą wiedzę i umiejętności efektywnej komunikacji; 

- będą potrafili rozwiązać konflikty i problemy bez stosowania przemocy; 

- będą widzieć konieczność reagowania na negatywne i zagrażające sytuacje; 

- będą znali i potrafili wykorzystywać metody radzenia sobie ze stresem; 

- będą świadomie planować własną ścieżkę zawodową w oparciu o posiadane 

predyspozycje i własne zainteresowania; 

- posiądą wiedzę na temat instytucji, w których można uzyskać pomoc w sytuacjach 

trudnych; 

- będą posiadać wiedzę na temat nikotyny, alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz 

ich wpływu na organizm ludzki; 

- będą potrafili budować pozytywny obraz własnej osoby; 



- posiądą wiedzę na temat zdrowego stylu życia. 

b) rodzice: 

- posiądą rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych i ich wpływu na 

organizm człowieka, a także objawów wskazujących na ich zażywanie; 

- posiądą wiedzę na temat instytucji, w których można uzyskać pomoc w sytuacjach 

trudnych; 

- będą potrafili budować u swojego dziecka pozytywny obraz własnej osoby; 

- nabędą wiedzy i umiejętności w prawidłowym porozumiewaniu się w relacjach 

rodzic- dziecko; 

- uzyskają wiedzę na temat uwarunkowań, czynników ryzyka i czynników 

chroniących młodzież przed próbami samobójczymi, a także sygnałów świadczących 

o zwiększonym ryzyku podjęcia prób samobójczych u uczniów; 

c)  nauczyciele: 

- posiądą rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych i ich wpływu na 

organizm człowieka, a także objawów wskazujących na ich zażywanie; 

- pogłębią wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, będą potrafili 

w kontaktach z uczniami postępować w taki sposób, aby nie potęgować w nich 

złości, przekory i bezradności; 

- uzyskają wiedzę na temat uwarunkowań, czynników ryzyka i czynników 

chroniących młodzież przed próbami samobójczymi, a także sygnałów świadczących 

o zwiększonym ryzyku podjęcia prób samobójczych u uczniów; 

- uzyskają wiedzę w zakresie potrzeb i możliwości ucznia zmagającego się z depresją, 

zaburzeniami zachowania i emocji; 

- posiądą wiedzę na temat procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

przestępczością i demoralizacją oraz wiedzę na temat instytucji świadczących różne 

formy pomocy w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych. 

 

 

III. STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU 

PROFILAKTYCZNEGO 

 

Realizacja działań zawartych w Szkolnym programie Profilaktycznym odbywać się będzie 

poprzez:  

 

1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów, w trakcie których wykorzystywane są 

metody pracy takie jak: miniwykład, burza mózgów, tworzenie plakatów, 

drama i symulacje różnych sytuacji życiowych, dyskusje, prezentacje filmów 

profilaktycznych). 

2. Rady szkoleniowe dla nauczycieli. 

3. Pedagogizację rodziców (organizowanie spotkań, pogadanek, dyskusji, 

wywiadówek profilaktycznych). 

4. Pogadanki z uczniami, rozmowy indywidualne i grupowe. 

5. Testy i ankiety. 

6. Uroczystości szkolne, przedstawienia. 

7. Udział w akcjach, itp.: WOŚP, Dzień Walki z AIDS, Dzień Walki z Rakiem, 

zbieranie nakrętek na cele charytatywne. 

8. Koła zainteresowań. 

9. Konkursy i Olimpiady. 

10. Wycieczki szkolne. 

11. Interwencje w środowisku rodzinnym ucznia. 



12. Współpraca z instytucjami wspierającymi Szkolny Program Profilaktyki 

(Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Centrum Profilaktyki Uzależnień, 

Policjant- Dzielnicowy, Sąd Rodzinny, Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna, Straż Miejska). 

 

 

IV. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

Program Profilaktyczny obejmuje pięć obszarów działania. Są to: 

 

1. Integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 

tworzenie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Zapobieganie przemocy i agresji. 

3. Profilaktyka uzależnień. 

4. Minimalizowanie zachowań autoagresywnych: samookaleczeń, myśli i prób 

samobójczych. 

5. Profilaktyka chorób społecznych i propagowanie zdrowego stylu życia. 

6. Minimalizowanie absencji na zajęciach szkolnych. 

 

 

1. INTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO ORAZ ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI 

INTERPERSONALNYCH I TWORZENIE POZYTYWNEGO OBRAZU WŁASNEJ OSOBY 

Działania Metody i formy realizacji Odpowiedzialny Termin 

Przeprowadzanie zajęć integracyjnych 

w klasach I, mających na celu 

ułatwienie nawiązania nowych relacji 

rówieśniczych, stworzenie okazji do 

nawiązania wzajemnych kontaktów, 

uczenie dobrej komunikacji, integrację 

zespołu klasowego, poznanie swoich 

mocnych stron. 

Warsztaty adaptacyjno- 

integracyjne z 

psychologiem szkolnym 

 

 

Psycholog, 

wychowawcy 

klas 

IX- X każdego 

roku 

Zorganizowanie „Otrzęsin klas 

pierwszych”, mające na celu integrację 

zespołu klasowego. 

Gry i zabawy, konkursy Samorząd 

Uczniowski, 

wychowawcy 

klas 

IX- X każdego 

roku 

Integracyjne wycieczki klasowe kl. I. wycieczka, wspólne 

wyjście klasowe 

Wychowawca 

klasy 

IX- X każdego 

roku 



Przeprowadzanie zajęć reintegrujących 

w poszczególnych klasach, w 

zależności od potrzeb. 

- zajęcia warsztatowe z 

psychologiem, 

pedagogiem 

- zajęcia na godzinach 

wychowawczych z 

wychowawcą klasy 

- zajęcia warsztatowe  

prowadzone przez 

pracowników Poradni 

Psychologiczno- 

Pedagogicznej  

Psycholog, 

pedagog, 

wychowawca 

klasy 

Cały etap 

edukacyjny 

Zajęcia w klasach mające na celu 

doskonalenie umiejętności 

społecznych, komunikacji 

interpersonalnej, współżycia w grupie, 

rozwijanie umiejętności współpracy, 

odpowiedzialności za siebie i innych, 

zrozumienia dla osób 

niepełnosprawnych. 

- Zajęcia warsztatowe z 

psychologiem, 

pedagogiem (itp. „Jacy 

jesteśmy- nasz zespół 

klasowy?”, „Granice 

moje i innych”, 

„Współpraca zamiast 

konkurencji”) 

- Zajęcia na godzinach 

wychowawczych z 

wychowawcą klasy 

kształtujące 

umiejętności 

interpersonalne 

- Zajęcia warsztatowe 

prowadzone przez 

pracowników PPP 

- Psychozabawy i 

psychotesty 

- Dyskusje, pogadanki 

- Uczestnictwo uczniów 

w przedsięwzięciach 

klasowych i szkolnych, 

akcjach charytatywnych 

- Angażowanie uczniów 

niepełnosprawnych w 

życie szkoły 

Psycholog, 

pedagog, 

wychowawca 

klasy 

Cały etap 

edukacyjny 

Wspomaganie uczniów w budowaniu 

pozytywnego obrazu własnej osoby, 

wiary w siebie, rozwijanie poczucia 

sprawstwa, pomoc uczniom w 

poznawaniu swoich mocnych stron 

oraz ograniczeń. 

- zajęcia warsztatowe na 

godzinach 

wychowawczych z 

wychowawcą.  

- Spotkania indywidualne 

z psychologiem, 

pedagogiem szkolnym 

- pogadanki grupowe, 

rozmowy indywidualne, 

- Powierzanie uczniom 

określonych funkcji w 

działalności klasowej i 

Wychowawcy 

klas, pomoc 

psychologa i 

pedagoga 

Cały etap 

edukacyjny 



szkolnej (itp. funkcje w 

SU; odpowiedzialność 

za organizowanie 

„Nocy Filmowej” w 

Szkole; przygotowanie i 

realizacja zadań w 

ramach imprez 

klasowych, WOŚP, 

„Zakręconej akcji” 

zbierania plastikowych 

nakrętek). 

Przeprowadzenie w szkole „Zakręconej 

akcji”. 

- wspólne zbieranie przez 

społeczność szkolną 

plastikowych nakrętek z 

przeznaczeniem na 

określony cel 

charytatywny. 

Psycholog 

szkolny, 

Samorząd 

Uczniowski 

Co roku, akcja 

stała 

Spotkanie dla rodziców na temat 

budowania skutecznej komunikacji w 

relacji rodzic- adolescent, stawiania 

granic, formułowania oczekiwań, 

wspierania w kształtowaniu poczucia 

własnej wartości  

- warsztaty z 

psychologiem PPP 

Psycholog jedno spotkanie 

w ciągu etapu 

edukacyjnego 

 

 

2. ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY I AGRESJI 

Zadania Metody i formy realizacji Odpowiedzialny Termin 

Przeprowadzenie zajęć „Dlaczego 

ludzie używają przemocy? Przyczyny, 

jak się bronić.” 

- zajęcia z pedagogiem, 

pogadanka, drama 

 

 Pedagog Cały etap 

edukacyjny 

Przeprowadzanie zajęć integracyjnych, 

mających na celu pomoc w 

wytworzeniu pozytywnych relacji 

koleżeńskich  

- zajęcia warsztatowe z 

psychologiem szkolnym 

Psycholog Wrzesień- 

październik 

Warsztaty „Współpraca, zamiast 

konkurencji” 

- zajęcia warsztatowe z 

psychologiem szkolnym 

Psycholog Cały etap 

edukacyjny 

Przeprowadzenie zajęć „Tolerancja. 

Zrozumienie drugiego człowieka” 

Pogadanka, drama, plakat- 

zajęcia z pedagogiem 

Pedagog Cały etap 

edukacyjny 

Przeciwko stereotypom i uprzedzeniom Zajęcia warsztatowe  Psycholog Cały etap 

edukacyjny 

Podpisanie kontraktów klasowych w 

klasach pierwszych; zapoznanie ze 

Statutem Szkolnym, szczególnie z 

prawami i obowiązkami ucznia oraz 

konsekwencjami za łamanie 

regulaminów i dopuszczanie się 

przemocy. 

- zajęcia prowadzone 

przez wychowawcę na 

godzinie wychowawczej 

wychowawca 

klasy 

Wrzesień 

Zapoznanie rodziców z ofertą 

(skierowaną zarówno dla rodziców, jak 

Wywieszenie oferty w 

gablocie oraz 

Psycholog, 

pedagog 

Wrzesień 

każdego roku 



i uczniów) współpracującej ze szkołą 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

przekazywanie informacji 

w indywidualnych 

rozmowach 

Proponowanie udziału w warsztatach 

prowadzonych przez PPP w Malborku 

„Trening pewności siebie” (lub innych 

według oferty Poradni) –warsztaty dla 

ofiar przemocy oraz dla rodziców ofiar 

przemocy (wg potrzeb) 

Warsztaty na terenie PPP Psycholog, 

pedagog PPP 

Według 

harmonogramu 

PPP 

Proponowanie udziału w warsztatach 

prowadzonych przez PPP w Malborku 

„Trening zastępowania agresji” (lub 

innych według oferty Poradni) – 

warsztaty dla sprawców przemocy (wg 

potrzeb) 

Warsztaty na terenie PPP Psycholog, 

pedagog PPP 

Według 

harmonogramu 

PPP 

Udzielanie wsparcia ofierze, sprawcy i 

świadkom przemocy oraz 

konsekwentne egzekwowanie 

ponoszenia odpowiedzialności przez 

sprawcę przemocy 

- rozmowy wyjaśniające i 

wspierające. 

Dopilnowanie 

poniesienia przez 

agresora konsekwencji 

za popełniony czyn 

- przeprowadzanie 

rozmów z uczniami  

przejawiającymi agresję 

i przemoc wobec innych 

osób. W razie potrzeby 

organizowanie rozmowy 

z dzielnicowym. 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawca 

klasy, 

psycholog, 

pedagog 

Cały rok 

Zapoznanie grona pedagogicznego z 

„Procedurami” na wypadek zachowań 

agresywnych i przemocowych w 

szkole i stała ewaluacja działań. 

- Rada pedagogiczna. 

- Konsekwentne 

przestrzeganie i 

stosowanie przez całe 

grono pedagogiczne  

„Procedur” na wypadek 

zachowań agresywnych 

i przemocowych w 

szkole. 

Dyrektor szkoły, 

grono 

pedagogiczne 

Praca ciągła 

Współpraca z sądem, kuratorami, 

policją 

- Spotkania klasowe i 

rozmowy indywidualne 

z dzielnicowym oraz 

policjantami wydziału 

spraw nieletnich. 

- Rozmowy z kuratorami 

dotyczące 

indywidualnych 

przypadków 

Dyrekcja szkoły, 

psycholog, 

pedagog, 

wychowawca 

Cały rok 

 

 



3. PROFILAKTYKA CHORÓB SPOŁECZNYCH I PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU 

ŻYCIA 

Proponowane działania Metody i formy realizacji Odpowiedzialny Termin 

Organizowanie działań w ramach 

„Światowego dnia walki z AIDS” 

- Udział w olimpiadzie 

organizowanej przez 

Powiatową Stację 

Sanitarno- 

Epidemiologiczną 

- - gazetki i ulotki 

informacyjne 

- - pogadanki z uczniami 

Psycholog i 

pedagog szkolny, 

pielęgniarka 

szkolna, 

wychowawcy 

klas 

I semestr 

Organizowanie działań w ramach 

„Dnia walki z rakiem” 

- - spotkanie dla klas z 

podopiecznymi 

Stowarzyszenia 

„Amazonki” w Malborku 

- - rozpowszechnienie 

wśród uczniów ulotek z 

instrukcją samobadania 

piersi 

Psycholog i 

pedagog szkolny 

Luty każdego 

roku 

 

 

 

 

Organizowanie działań w ramach 

„Dnia bez papierosa” 

- - rozpowszechnienie 

wśród uczniów ulotek na 

temat szkodliwości 

palenia 

- - pogadanka podczas 

lekcji wychowawczej na 

temat przyczyn i skutków 

sięgania po papierosy 

Psycholog i 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

klas 

V/ VI każdego 

roku 

 

 

według planów 

pracy 

wychowawcy 

Sekty religijne Dyskusje z uczniami na 

lekcjach religii 

Księża Według planu 

nauczania 

Zajęcia antystresowe „Jak walczyć za 

stresem szkolnym?” 

- zajęcia z pedagogiem Pedagog II semestr 

Zapewnienie uczniom możliwości 

alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego i profilaktyka antystresowa 

 

Propozycja udziału w 

kołach zainteresowań, 

zajęciach sportowych, 

plastycznych, teatralnych. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Cały rok 

Radzenie sobie ze stresem- spotkania 

indywidualne 

- rozmowa z 

psychologiem, 

wypracowanie 

indywidualnych metod 

radzenia sobie ze stresem 

Psycholog Cały rok 

 

 

4. MINIMALIZOWANIE ZACHOWAŃ AUTOAGRESYWNYCH: SAMOOKALECZEŃ, 

MYŚLI I PRÓB SAMOBÓJCZYCH 

Zadania Metody i formy realizacji Odpowiedzialny Termin 



Kształtowanie u uczniów pozytywnego 

poczucia własnej wartości, pozytywnej 

samooceny, wiary w swoje siły; pomoc 

uczniom w rozpoznawaniu swoich 

mocnych stron, ale także ograniczeń            

i akceptowania ich. 

- indywidualne 

spotkania o charakterze 

terapeutycznym z 

psychologiem szkolnym 

- rozmowy indywidualne 

z pedagogiem szkolnym 

- lekcje wychowawcze 

prowadzone przez 

wychowawców 

- angażowanie uczniów 

w życie szkoły                

i powierzanie im 

określonych funkcji w 

klasie i szkole. 

- dbanie o pozytywne 

relacje uczeń- 

nauczyciel 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

psycholog, 

pedagog 

Cały rok 

Kształtowanie u uczniów umiejętności 

radzenia sobie ze stresem, z przykrymi 

emocjami, z wydarzeniami trudnymi.  

- indywidualne 

spotkania o charakterze 

terapeutycznym z 

psychologiem szkolnym 

- rozmowy indywidualne 

z pedagogiem szkolnym 

- zajęcia zespołach 

klasowych z 

pedagogiem nt. stresu 

- lekcje wychowawcze 

prowadzone przez 

wychowawców 

Wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog 

Cały rok 

Informowanie o instytucjach 

świadczących określone formy pomocy 

w trudnych sytuacjach życiowych. 

- wywieszenie w 

gablocie oraz 

umieszczenie na stronie 

internetowej Szkoły 

numerów telefonów i 

adresów instytucji 

działających na rzecz 

osób w potrzebie, itp. 

„Niebieska linia”, 

„Centrum Interwencji 

Kryzysowej” itp. 

Psycholog, 

pedagog  

Wrzesień 

każdego roku, 

na bieżąco 

aktualizowanie 

danych 

Zapoznanie grona pedagogicznego             

z „Procedurami” na wypadek próby 

samobójczej ucznia i stała ewaluacja 

działań. 

- Rada pedagogiczna. 

- Konsekwentne 

przestrzeganie                   

i stosowanie przez całe 

grono pedagogiczne  

„Procedur” na wypadek 

próby samobójczej 

ucznia. 

Dyrektor szkoły, 

grono 

pedagogiczne 

Praca ciągła 

Szkolenie dla nauczycieli na temat 

uwarunkowań, czynników ryzyka             

Rada Pedagogiczna, 

WDN 

Dyrektor szkoły, 

psycholog 

Przynajmniej co 

dwa lata 



i czynników chroniących młodzież 

przed próbami samobójczymi; sygnałów 

świadczących o zwiększonym ryzyku 

podjęcia prób samobójczych u uczniów 

oraz na temat potrzeb i możliwości 

ucznia zmagającego się z depresją, 

zaburzeniami zachowania i emocji; 

Informowanie nauczycieli uczących (w 

niezbędnym zakresie i za zgodą 

rodziców) o uczniach wymagających 

indywidualnego podejścia dydaktyczno- 

wychowawczego ze względu na 

zaburzenia nastroju, stany depresyjne, 

podjęte próby samobójcze, myśli 

samobójcze. 

-  rozmowy indywidualne 

z nauczycielami 

-  Rady Pedagogiczne 

Dyrektor szkoły, 

psycholog, 

pedagog 

Na bieżąco 

Spotkanie dla rodziców na temat 

objawów świadczących o obniżonym 

nastroju, depresji, autoagresji, myśli i 

prób samobójczych u młodzieży 

Miniwykład, pogadanka 

z psychologiem PPP 

Psycholog Jeden raz w 

ciągu etapu 

edukacyjnego 

 

 

5. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Zadania Metody i formy realizacji Odpowiedzialny Termin 

Pomiar i analiza problemu stosowania 

narkotyków, dopalaczy, alkoholu i 

papierosów przez młodzież  

ankieta 

 

pedagog 

szkolny,  

Listopad 

Warsztaty „Uwarunkowania i skutki 

zażywania narkotyków”. 

Warsztaty z 

psychologiem 

Psycholog Cały etap 

edukacyjny 

Warsztaty „Dopalacze- zagrożenie 

młodzieży” 

Warsztaty z 

psychologiem 

Psycholog Cały etap 

edukacyjny 

Zajęcia „Uzależnienia- problem 

współczesnej młodzieży” 

Pogadanka z 

pedagogiem szkolnym nt 

różnych substancji 

uzależniających 

Pedagog Cały etap 

edukacyjny 

„Dzień bez papierosa” - rozpowszechnienie 

wśród uczniów ulotek 

nt. szkodliwości 

palenia 

- konkurs plakatów nt. 

szkodliwości palenia 

Samorząd 

Uczniowski, 

psycholog, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna 

31 maja 

Zajęcia „Internet w życiu młodzieży – 

szanse, możliwości, zagrożenia”. 

- Pogadanka z 

pedagogiem szkolnym 

Pedagog Cały etap 

edukacyjny 

Zajęcia „Cyberprzemoc- skutki dla 

sprawcy i ofiary”. 

Zajęcia warsztatowe z 

psychologiem 

Psycholog Cały etap 

edukacyjny 

Zapoznanie rodziców z ofertą 

(skierowaną zarówno dla rodziców, jak i 

uczniów) współpracującej ze szkołą 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

oraz Centrum Profilaktyki Uzależnień 

Wywieszenie oferty w 

gablocie oraz 

przekazywanie 

informacji w 

indywidualnych 

Psycholog, 

pedagog 

Wrzesień 

każdego roku 



rozmowach 

W uzasadnionych przypadkach 

kierowanie ucznia do Centrum 

Profilaktyki Uzależnień w Malborku w 

celu wzięcia udziału w zajęciach „Fred 

goes net” 

 

Zajęcia warsztatowe w 

CPU w Malborku 

Psycholog, 

pedagog, 

wychowawca 

Cały etap 

edukacyjny 

Wspieranie uczniów i rodziców 

uczniów, u których rozpoznano wczesne 

objawy zażywania substancji 

psychoaktywnych lub innych zachowań 

ryzykownych, mobilizowanie do 

podjęcia działań diagnostyczno- 

terapeutycznych. 

Rozmowy wspierające, 

konsultacje 

Informowanie o 

instytucjach 

świadczących określone 

formy pomocy. 

Psycholog, 

pedagog 

Cały etap 

edukacyjny 

 

Spotkanie z rodzicami na temat 

substancji psychoaktywnych i ich 

wpływu na organizm człowieka, a także 

objawów wskazujących na ich 

zażywanie. 

Wywiadówka 

profilaktyczna, 

Miniwykład, pogadanka 

z pedagogiem PPP 

Psycholog, 

pedagog 

Jeden raz w 

ciągu etapu 

edukacyjnego 

Spotkanie dla rodziców na temat 

objawów świadczących o zagrożeniu 

uzależnieniem od komputera u dziecka 

oraz możliwych metod pomocy jemu 

wywiadówka 

profilaktyczna, 

Miniwykłąd, pogadanka 

z pedagogiem CPU  

Psycholog, 

pedagog, 

Jeden raz w 

ciągu etapu 

edukacyjnego 

 

 

6. MINIMALIZOWANIE ABSENCJI NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH 

Zadania Metody i formy realizacji Odpowiedzialny Termin 

Monitoring uczęszczania uczniów na 

zajęcia szkolne 

Sprawozdania 

wychowawców 

dotyczące frekwencji w 

klasie 

Wychowawca, 

pedagog szkolny 

Raz w miesiącu 

Wyjaśnianie przyczyn nieobecności 

uczniów oraz informowanie ich o 

konsekwencjach chodzenia na wagary 

- rozmowy indywidualne 

z uczniem 

- podejmowanie działań 

z zakresu pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej 

dostosowanej do potrzeb 

ucznia 

Wychowawca, 

Psycholog, 

pedagog 

Na bieżąco 

Podpisywanie kontraktów, mających na 

celu mobilizowanie ucznia do obecności 

na zajęciach lekcyjnych 

- kontrakty 

indywidualne 

psycholog Na bieżąco, 

cały etap 

edukacyjny 

Szybkie informowanie rodziców ucznia 

o nieobecności dziecka w szkole 

- kontkt telefoniczny wychowawca Na bieżąco 

Szkolenie dla nauczycieli nt. 

atrakcyjnych metod prowadzenia lekcji 

Rada pedagogiczna, 

WDN, wymiana 

doświadczeń między 

nauczycielami 

Dyrektor szkoły, 

grono 

pedagogiczne 

Praca stała 



Natychmiastowe wdrażanie „Procedur” 

w wypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności ucznia 

- rozmowa z uczniem, z 

rodzicem, z 

dzielnicowym, 

podpisanie kontraktu, 

skreślenie z listy 

uczniów. 

Dyrektor szkoły, 

Wychowawca, 

psycholog, 

pedagog 

Na bieżąco 

Dbanie o dobrą integrację w klasie, 

pozytywne relacje rówieśnicze oraz 

poczucie przynależności do społeczności 

uczniowskiej 

- zachęcanie uczniów do 

udziału w różnego 

rodzaju akcjach, 

przedsięwzięciach, 

uroczystościach 

klasowych i szkolnych. 

Wychowawca, 

nauczyciele 

Cały etap 

edukacyjny 

 

 

 

V. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

 

Metody dokonywania ewaluacji: 

1. Ankiety ewaluacyjne. 

2. Rozmowy z nauczycielami i rodzicami. 

3. Rozmowy z uczniami. 

4. Sprawozdania z pracy wychowawców klas, psychologa, pedagoga, Zespołu 

Wychowawczego, Zespołu Kryzysowego, analiza wniosków. 

5. Obserwacja zachowań. 

6. Analiza Kart Indywidualnych Uczniów przez psychologa szkolnego. 

 


