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I. Podstawa programowa a program profilaktyki 

 

Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego        

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51/2002., poz. 458) 

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

Szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. 

Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest  

realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

 

Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób 

całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą wspólną całość. 

Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak każdego nauczyciela. 

 

Rozporządzenie MEN i Sportu z 31.01.2002r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U> nr 10/2002r., poz.96) 

- Ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
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II. Teoretyczne podstawy programu 

 

W związku ze zwiększającymi się potrzebami przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu młodzieży istnieje 

konieczność podejmowania kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkoły. Głównymi założeniami tego programu jest kreowanie 

zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, zapobieganie zachowaniom agresywnym u uczniów naszego 

gimnazjum oraz edukacja uczniów, niezbędna do wykształcenia właściwych postaw i zachowań. 

Współczesny świat rozwija się w zawrotnym tempie. Codziennie możemy usłyszeć o nowych osiągnięciach w różnych dziedzinach nauki             

i techniki, które to niezaprzeczalnie są ogromnymi dokonaniami świata XXI wieku. Niestety ten wspaniały, ciągle rozwijający się świat ma 

również swoją ciemną stronę. Żyjemy w czasach, w których „znieczulica” społeczna, kryzys wychowawczy, moralny i kulturowy stają się 

zjawiskiem powszechnym. Dom rodzinny coraz częściej przestaje być „bezpieczną przystanią”. Wiele rodzin przeżywa kryzys, jest 

naznaczonych patologią bądź innymi dysfunkcjami ( np. rozbiciem, rozłąką).  Brak w nich miłości, wsparcia, prawidłowej komunikacji (o ile     

w ogóle jakakolwiek komunikacja ma miejsce?) z dorastającymi i buntującymi się nastolatkami. Młodzi ludzie przeżywają kryzys wartości, brak 

w ich życiu ideałów i autorytetów. Własnej tożsamości, akceptacji i wsparcia poszukują w grupach rówieśniczych, nierzadko destruktywnych.   

W zapobieganiu i przeciwdziałaniu  rozwojowi zachowań ryzykownych, podejmowanych przez młodych ogromną rolę odgrywa szkoła.            

To właśnie ona, zgodnie z celami polityki edukacyjnej oraz obowiązującymi w naszym kraju regulacjami prawnymi, jest miejscem profilaktyki 

pierwszorzędowej. Wynika  to z jej zadań, kompetencji  nauczycieli, a przed wszystkim potrzeb młodzieży.  

 

1.Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 

 

Z badań epidemiologicznych wynika, że wciąż wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących rozmaite zachowania ryzykowne. Tym terminem  

określa się różne działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego, psychicznego jednostki, jak i dla jej 

otoczenia społecznego. Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się (Kazein 1996): 

 palenie tytoniu, 

 używanie alkoholu, 

 używanie innych środków psychoaktywnych, 

 wczesną aktywność seksualną, 

 zachowania agresywne i przestępcze. 

Lista innych niepokojących zachowań, które podejmują młodzi w okresie dorastania, jest bardzo długa. Porzucenie nauki szkolnej, ucieczki          

z domu lub stosowanie różnych dziwnych diet dla poprawienia swej atrakcyjności fizycznej to tylko kilka przykładów z tej listy. Badania 

dowodzą, że zachowania ryzykowne najczęściej z sobą współwystępują, często jedno zachowanie pociąga za sobą inne (warto nadmienić, że 

zachowania ryzykowne mogą się również nawzajem zastępować ).  
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Powstawaniu zachowań ryzykownych sprzyjają niektóre cechy jednostki i jej środowiska, istnieją również takie, które je hamują. 

Czynniki ryzyka są to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych. 

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.   

Wśród licznych czynników ryzyka i chroniących za najważniejsze uważa się: 

 związane z sytuacją rodzinną ( silna więź emocjonalna z rodzicami) 

 związane z sytuacją szkolną ( zainteresowanie nauką szkolną) 

 czynniki osobowościowe ( poszanowanie prawa, norma, wartości i autorytetów społecznych) 

 związane z grupą rówieśniczą ( przynależność do pozytywnej grupy) 

 zaangażowanie religijne ( regularne praktyki religijne) 

Skoro u podłoża różnych zachowań leży wspólny zestaw podstawowych czynników ryzyka i zapobiega im podobny zestaw czynników 

chroniących, to wczesne działania profilaktyczne skierowane na różne zachowania ryzykowne powinny być prowadzone według tych samych 

reguł. 

Celem interwencji profilaktycznych jest oddziaływanie zarówno na  czynniki ryzyka, jak i na czynniki chroniące. Pierwsze z nich mamy 

eliminować lub redukować, z kolei drugie wzmacniać.  

Warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowane działanie we wszystkich obszarach funkcjonowania. Oznacza to, że interwencje 

profilaktyczne powinny być skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym.  

Ważne jest zatem włączenie rodziców oraz innych znaczących dorosłych (nauczycieli) do programów adresowanych do dzieci i młodzieży. 

 

2. Poziomy profilaktyki 

 

Odpowiednio do stopnia zagrożenia profilaktyka zachowań ryzykownych prowadzona jest na trzech poziomach. 

a) Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka. Działaniami prewencyjnymi obejmuje się szerokie, nie 

zdiagnozowane populacje. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele, promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, 

a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Poprzez różne działania przekazuje się młodzieży komunikat: POCZEKAJ DO 

DOROSŁOŚCI!   

Realizatorami programów są przede wszystkim nauczyciele wspierani przez psychologów, a terenem działań jest głównie szkoła. 

b) Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu 

trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych. Poprzez różne działania przekazuje się młodzieży komunikat: 

WYCOFAJ SIĘ (dopóki jeszcze możesz).  

Realizatorami są przede wszystkim psychologowie, przy wsparciu psychologów klinicystów, a zajęcia prowadzone są najczęściej  

w poradniach psychologiczno pedagogicznych, klubach, czy świetlicach socjoterapeutycznych. 
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c) Profilaktyka trzeciorzędowa adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka. Ma ona na celu przeciwdziałanie pogłębiania się procesu 

chorobowego  degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Głównie jest to leczenie. 

Realizatorami programów są lekarze specjaliści, psychologowie klinicyści, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, kryminolodzy itp. 

Terenem działań są poradnie specjalistyczne, szpitale, zakłady karne, kluby, placówki wychowawcze i resocjalizacyjne(Gaś 1997). 

 

3. Strategie profilaktyczne 

 

Na wszystkich poziomach profilaktyki stosuje się kilka strategii.  

Strategie informacyjne. Ich celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym 

umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. Działania informacyjne kierowane do dzieci i młodzieży muszą spełniać kilka ważnych 

warunków: 

 przekazywane informacje powinny być dostosowane do możliwości percepcyjnych odbiorcy i do już posiadanego zasobu     wiedzy  

 informacja powinna być rzetelna 

 informacja powinna być podawana rzeczowo (aby nie wzbudzać ciekawości lub niedowierzania) 

 informacja nie powinna być zbyt szczegółowa ( aby nie stanowiła instruktażu dla konkretnego zachowania ryzykownego). 

 

Strategie edukacyjne. Ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania 

kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia). Zakłada się, że rozwój takich 

umiejętności umożliwia młodym ludziom zaspokojenie najważniejszych potrzeb w sposób akceptowany społecznie. Programy edukacyjne 

składają  się z bloków ćwiczeń, w których uczestnicy mogą poznać swoje braki w zakresie różnych umiejętności i zacząć je trenować. 

 

Strategie alternatyw . Ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiągnięcie satysfakcji 

życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, charytatywną, sportową). Działania 

alternatywne polegają na stworzeniu alternatyw dla zachowań ryzykownych. 

 

Strategie interwencyjne. Celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów 

oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Najczęściej wymienia się dwa warunki skuteczności programów wczesnej interwencji: 

profesjonalizm i odpowiednie cechy osobowości osoby udzielającej pomocy oraz pozyskanie i włączenie rodziców. 
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III. Charakterystyka programu 

 

1.  Założenia programu 

 

Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie po zdiagnozowaniu środowiska 

szkolnego. Szkolny Program Profilaktyki będzie obejmować działania i środki stosowne w celu zapobiegania uzależnieniom, a także 

zachowaniom problemowym.  

 

2.  Podstawy prawne dla działań profilaktycznych 

 

Program profilaktyki w naszym gimnazjum kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: 

 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - art.72  

 Konwencji o Prawach Dziecka - art.3, art.19, art.33  

 Ustawie z dnia 7 X 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)  

 Ustawie z dnia 26 X 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

 Ustawie 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, tekst jednolity ze zmianami). 

 Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 199 4 r. (Dz.U. z 1994 Nr 62, poz. 265)  

 Ustawie o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1231 

 Ustawie z dnia 24 IV 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. Nr 75 poz. 468), nowelizacja z 27 listopada2000r-Dz.U. Nr 103, poz. 

1097). 

 Rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz. Ust. Nr 51 poz. 458 
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 Rozporządzeniu MENiS z dnia 19 VII 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, a zwłaszcza zasad świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, a wartości rodziny 

(Dz. U. Nr 121 z dnia 31 VII 2002 roku, poz. 1037 

 Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz. Ust. nr 10 poz. 96) 

 Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

 Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 

 Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV 

 Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży z dnia 13 stycznia 2004 r. 

 Statucie Szkoły  

 

3. Miejsce realizacji programu 

 

Gimnazjum im. Adama Borysa  

Witkowo, ul. Poznańska 47 

 

4. Czas trwania programu 

 

Od września 2012 roku  do czerwca 2015 roku. 
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5. Realizatorzy programu 

 

 Pedagog szkolny 

 Psycholog szkolny 

 Nauczyciele i wychowawcy 

 Pielęgniarka szkolna 

 Pracownicy Policji  

 Samorząd Uczniowski 

 Rodzice 

 

6. Odbiorcy programu 

 

 Uczniowie gimnazjum  

 Nauczyciele  

 Rodzice  

 

7. Wstępna identyfikacja problemu 

 

Problemami wychowawczymi w szkole, które zaliczamy do czynników ryzyka są: 

 Brak umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych,  

 Opuszczanie lekcji bez uzasadnionego powodu, wagarowanie, 

 Brak motywacji do nauki, 

 Brak zainteresowania części uczniów nauką, 

 Używanie wulgarnego słownictwa, 

 Autoagresja, 

 Stres, 

 Eksperymentowanie z dietami, 

 Rosnące uzależnienie od komputera, Internetu, 

 Nadużywanie mediów, 

 Niskie poczucie własnej wartości, 

 Przemoc fizyczna i słowna, 

 Eksperymentowanie młodzieży z papierosami, alkoholem, narkotykami, dopalaczami, lekami. 
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IV. Cele programu 

 

Program Profilaktyki Gimnazjum uwzględnia problemy specyficzne dla środowiska szkolnego, jak również potrzeby rozwojowe gimnazjalistów.  

Cel główny: Wspieranie osobowości młodego człowieka, który potrafi poradzić sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia. Systematycznie 

pracuje nad budowaniem poczucia własnej wartości i odpowiedzialnością za własne zdrowie i życie.  

 

Cele  zoperacjonalizowane: 

 

Uczniowie: 
 potrafią radzić sobie z własnymi emocjami, uczuciami, dbać o zdrowie psychiczne wybierają właściwe sposoby komunikacji  

z otoczeniem, znają zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych, 

 nabywają praktyczne umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw, 

 są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku adolescencji, 

 pogłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia tj.:  przyjaźń, koleżeństwo, zaufanie i uczciwość, 

 przewidują zagrożenia i niebezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, 

 rozumieją pojęcie i stosują zasady zdrowego stylu życia, 

 uświadamiają sobie znaczenie prawidłowego odżywiania dla zdrowia,  

 wiedzą o szkodliwości zażywania narkotyków, nadużywania leków, palenia papierosów, picia alkoholu, 

 rozwijają  umiejętności interpersonalne tj.: empatia, budowanie prawidłowych relacji z ludźmi, asertywność, otwartość, 

 poznają zasady racjonalnego żywienia, 

 wybierają właściwe formy wypoczynku, 

 potrafią planować własne zajęcia, 

 poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach, 

 potrafią znaleźć pomoc w przypadku różnych problemów życiowych, 

 znają konsekwencje niebezpiecznych zachowań.  

 

Rodzice:  

 doskonalą swoje umiejętności wychowawcze, 

 poznają motywy sięgania przez dzieci i młodzież po środki uzależniające, 

 pozyskują wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu, 

 korzystają z sugestii i pomocy wychowawcy, 

 współdziałają z wychowawcą, 



12 

 

 dostrzegają problemy dziecka, 

 konsultują się z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pielęgniarką szkolną oraz psychologiem szkolnym. 

 

Nauczyciele: 

 pogłębiają swoją wiedzę i doskonalą swoje kompetencje wychowawcze poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej  

i warsztatach, 

 potrafią rozpoznać wstępne objawy uzależnienia,  

 znają zasady postępowania w przypadku wystąpienia na terenie szkoły zachowań przestępczych, 

 wspierają rodziców w wychowaniu, 

 integrują społeczność szkolną,  

 poprzez swoje postępowanie stanowią przykład dla uczniów (są pozytywnymi „modelami”), 

 stwarzają system wsparcia dla uczniów, który promowałby działania związane ze zdrowym stylem życia, 

 podejmują konkretne działania mające na celu realizację zadań zawartych w szkolnym programie profilaktyki. 

 

 Szkoła jako instytucja: 
 stwarza klimat sprzyjający pełnemu rozwojowi ucznia oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa, 

 prezentuje normy moralne, jako podstawy do ukształtowania właściwego systemu wartości, 

 pomaga w rozwijaniu zdolności do samokontroli, samoobserwacji, samoświadomości, 

 wyposaża uczniów w wiedzę na temat problemu uzależnień, która pozwoli im na podejmowanie świadomych decyzji, 

 propaguje zdrowy styl życia wśród społeczności uczniowskiej, 

 modeluje postawy prospołeczne, 

 reaguje na pojawiające się zagrożenia, 

 zapobiega patologiom poprzez budowanie dobrego klimatu społecznego w szkole. 

  

9. Potrzeby rozwojowe uczniów 

 Spośród wszystkich faz rozwojowych okres adolescencji stanowi szczególną fazę w życiu człowieka. Z perspektywy psychospołecznej 

właśnie wtedy dokonują się najważniejsze zmiany w zakresie obrazu siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są nowe wzorce relacji 

interpersonalnych, gwałtownie wzrasta liczba nowych doświadczeń osobistych i społecznych, rozwijane są umiejętności pozwalające na 

kształtowanie się poczucia własnej kompetencji. Tempo oraz sposoby osiągania celów rozwojowych zależą od samego nastolatka jak i od osób,    

z którymi się kontaktuje. 
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W tym procesie niezwykle ważną rolę odgrywają rodzice i nauczyciele (Z. Gaś 1997). 

Punktem wyjścia do planowych działań wychowawczych i profilaktycznych są potrzeby rozwojowe młodzieży. 

 

Potrzeby rozwojowe uczniów 

 

Potrzeby młodzieży Potrzeby wynikające z problemów 

 

1. Problemy okresu dojrzewania: 

- biologiczne, np. zmiany           

w wyglądzie, 

- społeczne, np. kłopoty w kontaktach 

interpersonalnych, 

- psychiczne, np. duże napięcie 

wewnętrzne, niepokój. 

 

 

 potrzeba samorealizacji, 

 potrzeba rzetelnych informacji na 

temat dojrzewania, 

 potrzeba poczucia bezpieczeństwa  

i własnej wartości, 

 

2. Słaby system kontroli wewnętrznej, 

podejmowanie działań 

nieprzemyślanych i ryzykownych. 

 

 

 potrzeba konstruktywnych wzorców, 

 potrzeba autonomii                       

 i samodzielności. 

 

3. Problemy związane z wysokim 

poziomem lęku i niepewności 

- problemy adaptacyjne. 

- niska tolerancja na frustrację, 

 

 

 potrzeba radzenia sobie              

 w trudnych stresujących sytuacjach, 

 potrzeba akceptacji 
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V. Harmonogram działań. Sposoby realizacji działań 

 

Cel Zadania Formy Odpowiedzialni 

1.Przygotowanie 

ucznia do radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych. 

 Doskonalenie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów.  

 Jak sobie radzić w sytuacjach 

przemocowych tj.: 

prześladowanie, mobbing, 

bullying, napastowanie 

seksualne. 

 Cyberprzemoc – czym jest, 

konsekwencje jej 

stosowania. 

 Zajęcia o charakterze 

warsztatowym 

 Godziny wychowawcze 

 Spotkanie z Policją 

 Projekcja filmów 

 prelekcje 

 Pogadanki tematyczne 

 Pedagog szkolny, 

 Psycholog szkolny, 

 Wychowawcy klas, 

 Wychowawcy     

świetlicy, 

 Koordynatorzy ds. 

profilaktyki,  

2.Eliminacja oraz  

redukcja zachowań 

ryzykownych. 

 Pokazanie konsekwencji 

zdrowotnych i karnych 

stosowania używek  

(papierosy, alkohol, 

narkotyki, substancje 

psychoaktywne i in. środki 

zmieniające świadomość, 

leki bez recepty). 

 Wskazanie zagrożeń jakie 

niesie ze sobą świat           

wirtualny:  gry 

komputerowe, Internet. 

 Uświadomienie fizycznych  

i psychicznych konsekwencji 

podjęcia wczesnej inicjacji 

seksualnej 

 Lekcje przedmiotowe 

 Lekcje wychowawcze 

 Zajęcia edukacyjne 

 Zajęcia o charakterze 

warsztatowym 

 Pogadanki i mini wykłady 

 Spotkania z policjantem           

i pielęgniarką szkolną 

 Projekcja filmów połączona     

z dyskusją 

 Organizacja Szkolnego Dnia 

Profilaktyki 

 

 Nauczyciele biologii, 

 Nauczyciele             

informatyki 

 Wychowawcy klas, 

  Koordynatorzy ds. 

profilaktyki; 

 Wychowawcy    

świetlicy, 

 Psycholog szkolny, 

  Pedagog szkolny; 

  Pielęgniarka szkolna 
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(w tym kształtowanie 

prawidłowych postaw 

młodzieży w sferze           

seksualnej).  

 Okaleczanie ciała – 

przeciwdziałanie autoagresji. 

 Nocne życie nastolatka         

(ucieczki z domu, 

przestępczość, dzieci ulicy, 

nocne imprezy).  

 Budowanie więzi w rodzinie, 

jako najlepsza ochrona 

młodzieży przed 

niebezpiecznymi 

eksperymentami i raniącymi 

doświadczeniami. 

 Rola rodziny w profilaktyce      

i w promowaniu 

odpowiedzialnego 

rodzicielstwa (wzorce 

zachowań) 

 Udział w ogólnopolskiej 

kampanii „Postaw na rodzinę”, 

 Przekazywanie materiałów 

edukacyjnych uczniom, 

rodzicom, nauczycielom. 

 Festyn rodzinny, 

 Lekcje wychowawcze, 

 

3.Kształtowanie 

umiejętności 

interpersonalnych. 

 Wprowadzanie zasad dobrej 

komunikacji (jak słuchać, jak 

mówić, komunikacja 

niewerbalna). 

 Eliminowanie                  

wulgaryzmów. 

 

  

 organizacja wycieczek             

i rajdów 

 zajęcia integracyjne 

 godziny wychowawcze 

  zajęcia edukacyjne/ 

warsztatowe 

 Wychowawcy klas, 

 Wychowawcy    

świetlicy 

 Nauczyciel geografii; 

  Pedagog szkolny, 

 Psycholog szkolny 
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 Budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych  

(empatia). 

4.Edukacja              

prozdrowotna -     

wdrażaniedo zdrowego 

stylu życia i 

harmonijnego rozwoju. 

 Uświadomienie 

konsekwencji zdrowotnych  

i społecznych zaburzeń 

odżywania     (anoreksja, 

bulimia, ortoreksja, otyłość).  

 Sensowne spędzanie         

wolnego czasu 

 Dbanie o higienę psychiczną 

młodzieży gimnazjalnej jako 

środek zapobiegawczy 

myślom i zachowaniom 

samobójczym.  

 Mam obowiązek, chcę 

i potrafię udzielić pierwszej 

pomocy poszkodowanym.  

 Promowanie 

konstruktywnych postaw, 

zachowań prospołecznych 

jako alternatywy wobec 

wielu patologii tj. picia 

alkoholu, zażywania 

narkotyków, stosowania 

przemocy. 

 

 

 

 warsztaty pierwszej pomocy 

 godziny wychowawcze 

 lekcje przedmiotowe 

 pogadanki ze specjalistami      

(m.in. lekarz pierwszego 

kontaktu)  

 Udział w ogólnopolskiej 

kampanii „Zachowaj trzeźwy 

umysł”, 

 Szkolny Dzień Profilaktyki, 

 Zajęcia o charakterze 

warsztatowym 

 Pielęgniarka szkolna, 

 Psycholog szkolny  

 Pedagog szkolny, 

 Nauczyciele          

wychowania            

fizycznego, 

 Nauczyciele biologii,  

 Organ Prowadzący 

 Rada Rodziców 

 Nauczyciel plastyki; 

 Koordynatorzy ds. 

profilaktyki; 
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5. Przygotowanie do 

życia w rodzinie             

i społeczeństwie oraz 

rozwijanie tolerancji. 

 Poszerzanie wiedzy 

dotyczącej ról płciowych, 

obalanie mitów stereotypów 

związanych z różnicami 

między płciami. 

 Kształtowanie postaw 

względem osób 

niepełnosprawnych. 

 Kształtowanie postaw 

względem osób chorych 

 Kształtowanie postaw. 

względem osób samotnych. 

 

 Zajęcia o charakterze 

edukacyjnym, warsztatowym 

 spotkania z zaproszonymi 

gośćmi (np. osobą 

niepełnosprawną) 

 

 Nauczyciele, 

 Psycholog szkolny, 

 Pedagog szkolny, 

 Wychowawcy klas, 

 Wychowawcy    

świetlicy 

6. Znajomość praw  

i obowiązków 

 Poszerzanie wiedzy uczniów 

na temat ich praw 

i obowiązków (w oparciu  

o Konwencję Praw Dziecka).  

 Motywowanie do nauki 

 Godziny wychowawcze 

 Zapoznanie uczniów ze 

Statutem Szkoły, konwencją 

Praw Dziecka 

 Spotkanie z policją 

 Wychowawcy klas, 

 Pedagog szkolny, 

 Nauczyciel WOS 

7. Uczeń podejmuje 

działania na rzecz 

samopoznania i  

integracji klasy. 

 Integracja uczniów na 

poziomie szkoły.  

 Wzmacnianie poczucia 

własnej wartości. 

 Szukanie swoich mocnych  

i słabych stron. 

 Ćwiczenia pomagające 

rozpoznawać i nazywać 

emocje (złość, smutek, 

 Zajęcia integracyjne 

 Godziny wychowawcze 

 Organizacja wycieczek 

klasowych 

 Przygotowywanie uroczystości 

szkolnych i klasowych  

      (Wigilia, Dzień Wiosny,            

Dzień z wychowawcą). 

 Wychowawcy klas, 

 Wychowawcy    

świetlicy, 

 Psycholog szkolny, 

 Pedagog szkolny 
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radość). 

 Rozwijanie swoich pasji  

i zainteresowań. 

8. Tworzenie atmosfery 

bezpieczeństwa 

w szkole. 

 Adaptacja i integracja 

uczniów klas pierwszych  

w społeczności 

uczniowskiej. 

 Przedstawienie stanowiska 

szkoły dotyczącego zjawiska 

tzw. „fali” – prześladowania 

pierwszoklasistów – jasny  

i spójny system reagowania 

na przejawy agresji, 

nietolerancji, znęcania się, 

wymuszania określonych 

zachowań, działań i rzeczy. 

 Systematyczne 

przypominanie zasad BHP, 

PPOŻ, BRD oraz dróg 

ewakuacyjnych. 

 Informowanie uczniów          

o celu istnienia i sposobie 

funkcjonowania monitoringu 

w szkole. 

 Ukazywanie i promowanie 

bezpiecznych zachowań         

i pozytywnych postaw 

uczniów. 

 Imprezy szkolne (dyskoteki, 

wycieczki) 

 Zajęcia edukacyjne, 

 Indywidualne rozmowy 

 Lekcje wychowawcze, 

 Trening ewakuacji 

 Lekcje wychowawcze 

 Lekcje wychowawcze, 

 Apele – nagradzanie uczniów 

zgodnie z zasadami zawartymi 

w Statucie Szkoły; 

 Pogadanki, i mini wykłady 

 Dyrektor szkoły 

 Wychowawcy klas, 

 Samorząd 

Uczniowski; 

 Psycholog szkolny 

 Pedagog szkolny, 

 Funkcjonariusz 

policji; 

 Nauczyciele, 

 Wychowawcy 

świetlicy, 

 OSP; 
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 Nabywanie umiejętności 

zachowania się w przypadku 

kontaktu z przedmiotami 

niebezpiecznymi (petardy, 

substancje chemiczne). 

 

9. Diagnoza problemu 

przemocy zgodnie         

z nowelizacją Ustawy  

o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

 Przemoc interpersonalna,     

w tym przemoc w rodzinie, 

 Wskazywanie instytucji 

udzielających pomocy w 

sytuacjach doświadczających 

przemocy, 

 Dostarczenie wiedzy na 

temat Procedury „Niebieskiej 

Karty” 

 Tablica informacyjna, 

 Zajęcia edukacyjne, 

 Indywidualne porady, 

 Stały monitoring zjawiska 

przemocy w rodzinie, 

 Lekcje wychowawcze, 

 Wychowawcy klas, 

 Samorząd 

Uczniowski; 

 Pedagog szkolny, 

 Psycholog szkolny, 

 Zespół 

interdyscyplinarny, 

 Policja 

 MGOPS 

 

 

Treści Szkolnego Programu Profilaktyki realizowane będą na godzinach wychowawczych, poszczególnych przedmiotach, podczas apeli, zajęć 

pozalekcyjnych, wycieczkach, zajęciach terenowych.  

Nauczyciel sam zdecyduje o metodzie służącej do realizacji celu, przeważnie będą to zajęcia warsztatowe, pogadanki, dyskusje, „burze 

mózgów”, drama, inscenizacje, rozmowy kierowane, itp. 

Formą realizacji będzie też propaganda wizualna, czyli : plakaty, projekty, wystawy, gazetki informacyjne. 
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VI. Sprzymierzeńcy 

Działalność profilaktyczną wspierać będą osoby i instytucje, jak również aktywniejsi rodzice, otwarci na współpracę ze szkołą                          

i środowiskiem. 

 - Placówkami  kulturalno – oświatowymi: Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy, Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 - Placówkami oświatowymi i opiekuńczymi:  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gnieźnie, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej Witkowie , Pełnomocnikiem do spraw Profilaktyki i  Uzależnień przy Urzędzie Miasta i Gminy w Witkowie, 

Zespołem Lekarzy Rodzinnych „Vita”, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.  

 
Nazwa instytucji 

 

Telefon 

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

ul. Dąbrówki 14, 62-200 Gniezno 

061 426 10 78 

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

    ul. Cymsa 16, 62-200 Gniezno 

061 425 52 98 

8. Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

  ul. Polna 4, 62-230 Witkowo 

061 477 84 91 

9. Komenda Powiatowa Policji 

    ul. Jana Pawła   62-200 Gniezno 

061 477 81 77 

10. Komisariat Policji 

    ul. Kosynierów Miłosławskich 14, 62-230 Witkowo 

061 477 81 77 

6.  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 477 81 94 

11. Sąd Rejonowy,  III Wydział Rodzinny i Nieletnich    

ul. Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca 

063 275 20 79 

12. Organ prowadzący – Urząd Miasta i Gminy w Witkowie, 

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 

061 477 81 94 

13. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

      ul. Sportowa 15,   62-230 Witkowo 

061 477 92 77 

14. Dział Pomocy Środowiskowej i Rodziny – Klub Integracji Społecznej 

ul. Pocztowa 6a, 62-200 Gniezno 

061 425 80 66 

15. Świetlica Środowiskowa w Witkowie,      

ul. Sportowa, 62-230 Witkowo 

061 477 81 34 
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VII. Ewaluacja 

 

Szkolny Program Profilaktyki będzie ewaluowany po upływie trzech lat kształcenia gimnazjalnego. W trakcie wdrażania programu dopuszcza się 

fragmentaryczne sprawdzanie osiągnięć dotyczących realizacji wyżej przedstawionego programu zgodnie z przyjętymi zadaniami szkoły przez 

Radę Pedagogiczną. 

Sposoby ewaluacji: 

- analiza dokumentacji, 

- ankieta 

- rozmowy, 

- obserwacja, 

- wywiad, 

- inne, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

 

Ocenie poddawane będą następujące elementy: 

A/ stopień realizacji zadań Szkolnego Programu Profilaktyki, 

B/  realizacja zaleceń zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

C/  realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach wychowawców klas, 

D/  pedagogizacja rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas, 

E/  występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych, 

F/   występowanie czynników chroniących:  

 związane z sytuacją rodzinną ( silna więź emocjonalna z rodzicami) 

 związane z sytuacją szkolną ( zainteresowanie nauką szkolną) 

 czynniki osobowościowe ( poszanowanie prawa, norma, wartości i autorytetów społecznych) 

 związane z grupą rówieśniczą ( przynależność do pozytywnej grupy) 

 zaangażowanie religijne ( regularne praktyki religijne) 

Raport końcowy będzie przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po przeprowadzeniu ewaluacji po zakończonym trzyletnim cyklu 

kształcenia. 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr2/2012/2013                 

z dnia13.09.2012r. 


