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 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 
A. Szkolny Program Profilaktyki (SPP) został opracowany na potrzeby Zespołu Szkół im. 

ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie po zdiagnozowaniu środowiska szkolnego. 

B. Analiza ankiet opracowanych i przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców wskazała, 

że SPP powinien obejmować w szczególności działania i środki stosowane w celu 

poprawy bezpieczeństwa, zapobiegania agresji, przemocy i uzależnieniom. 

C. W SPP przedstawiono także działania mające na celu zapobieganie takim zachowaniom 

problemowym jak brak kultury osobistej, wagary, brak zainteresowania nauką, wczesna 

inicjacja seksualna i znieczulica społeczna. 

D. Działania realizowane w ramach SPP dotyczą także osób odpowiedzialnych za młodzież 

tj. rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

E. Osobą kierującą realizacją SPP jest przewodniczący zespołu do spraw profilaktyki 

uzależnień.. 

F. Poszczególne elementy programu (np.: proponowany przez autorów sposób realizacji) 

mogą ulegać modyfikacji. 

Działania przewidziane w programie profilaktyki umieszczone są w kontekście 

funkcjonowania placówki jako całości. 

 W skład Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie wchodzą 

Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum. 

Do zasobów pomocnych w realizacji działań profilaktycznych należą takie 

pomieszczenia jak: świetlica, internat, biblioteka z czytelnią, dwie pracownie komputerowe oraz 

pracownie wyposażone w odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze audio i video, rzutniki, tablice 

interaktywne. W opisanym programie wykorzystane zostaną umiejętności i zdolności samych 

uczniów, którzy będą współtworzyć zajęcia. W celu doboru rodzaju działań profilaktycznych 

odpowiednich do zapotrzebowania istniejącego w środowisku szkoły przeprowadzono diagnozę 

istniejących problemów.  

Jej wyniki pochodzą z: 
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- Badania przeprowadzonego przez wychowawców klas za pomocą skonstruowanej w tym 

celu ankiety pod hasłem „Narkotyki – bezpieczeństwo” zrealizowanej w   

 klasach gimnazjalnych i licealnych oraz ankiety dotyczącej potrzeb uczniów zrealizowanej 

we wszystkich oddziałach.  

- Obserwacji prowadzonych przez wychowawców klas. 

- Informacji od nauczycieli i zespołu wychowawców. 

- Wiedzy akademickiej z zakresu prawidłowości rządzących procesem dorastania. 

 

ZADANIA I CELE PROGRAMU 
 

ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI: 

1. Profilaktyka zdrowotna 

2. Uzależnienia 

3. Życie społeczne 

4. Wyniki w nauce 

5. Profilaktyka zachowań patologicznych 

 

CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

1. Dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo 

2. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym 

3. Radzenie sobie w sytuacjach interpersonalnych 

4. Życie bez nałogów 

5. Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych 

6. Świadome uczestnictwo w życiu społecznym 

7. Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego odmienność, przeciwdziałanie 

dyskryminacji. 
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PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, wspierając rozwój dzieci i młodzieży, 

mają również za zadanie ochronę zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i 

umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu. 

Prawo   do   włączania   zagadnień   dotyczących   profilaktyki   w wychowanie   dają   szkołom 

następujące rozporządzenia i ustawy: 

 

 

AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY KONSTRUOWANIU 

SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: 
 

1)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół  

2) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

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

alkoholizmowi 

4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

5)  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych. 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

7) Ustawa z dn.  26 X  1982  r.  o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 
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SPOSÓB EWALUACJI: 
Program profilaktyki będzie podlegał ewaluacji na podstawie obserwacji, rozmów z 

rodzicami, nauczycielami, uczniami oraz na podstawie analizy badań ankietowych, sprawozdań 

z pracy wychowawczej, sprawozdań z projektów.  Wyniki badań będą podstawą do wyciągnięcia 

wniosków oraz do modyfikowania zarówno zadań, celów i sposobów realizacji szkolnego 

programu profilaktyki na rok następny. 

 

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW 
 W wyniku działań profilaktycznych uczeń: 

 

-  radzi sobie w sytuacji przemocy, stresu i zagrożenia,  

-  potrafi być asertywny, 

-  zna  konsekwencje  zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu, 

-  świadomie określa  wpływ używek na własne zdrowie,  

-  prowadzi zdrowy styl życia,  

-  ocenia swoje możliwości i szanse na dalsze kształcenie  

-  wykazuje odpowiedzialną  postawę wobec drugiego człowieka 

 

 



 7 

SPOSOBY REALIZACJI 
 

Treści SPP realizowane są na: 

- godzinach wychowawczych 

- lekcjach WDŻwR 

- lekcjach przedmiotowych 

- zajęciach świetlicowych 

- zajęciach internackich 

- wycieczkach szkolnych 

- zajęciach pozalekcyjnych 

- zebraniach rodziców 

Nauczyciel sam decyduje o metodzie służącej do realizacji celu. Formami realizacji mogą być: 

- prezentacje multimedialne 

- pogadanki 

- zajęcia warsztatowe 

-dyskusje 

-gazetki informacyjne, plakaty 

-projekcje filmów 

- udział w różnych akcjach 
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Nacisk 

kolegów, brak 

asertywności 

 

 

 

Uległość 

wobec grupy 

 

 

Niskie 

poczucie 

własnej 

wartości 

 

 

Cyberprzemoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskryminacja 

innych 

uczniów 

Zwiększenie świadomości, że uczeń może 

skutecznie poradzić sobie z sytuacjami 

nacisku i przemocy, agresji, cyberprzemocy 

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z 

własną i cudzą agresją, 

 

Zwiększenie poczucia własnej wartości i 

poszanowania tożsamości własnej i 

rówieśników. 

 Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z 

emocjami, stresem i zagrożeniami  

 

Uwrażliwienie na przejawy agresji i 

przemocy. 

- udzielanie pomocy osobom chorym i 

niepełnosprawnym, mniej zamożnym, 

młodszym, otyłym, z problemami 

zdrowotnymi 

 - reagowanie na przejawy nietolerancji w 

szkole wobec uczniów mniej zamożnych, o 

innym statusie społecznym  lub 

ekonomicznym,  innym kolorze skóry, 

innych poglądach politycznych i religijnych, 

 - uczenie poszanowania i tolerancji wobec 

obcokrajowców,   

   odmienności kulturowych i językowych, 

religijnych 

- kreowanie pozytywnych  

   postaw wobec młodzieży z Ukrainy 

przebywającej w szkole 

Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony 

kolegów. 

 

Zaznajomienie z konsekwencjami 

prawnymi w przypadku przemocy, 

cyberprzemocy. 

 

Uświadomić uczniów, w jaki sposób mogą 

unikać niepożądanych zachowań. 

 

Diagnozowanie środowiska szkolnego pod 

kątem przemocy w szkole. 

 

Kształtowanie pozytywnych relacji uczeń- 

uczeń, uczeń- wychowawca. 

 

Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych 

w różnych sytuacjach trudnych. 

 

Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych 

w różnych sytuacjach społecznych 

 

 

Zajęcia wychowawcze na temat 

radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych. 

 

Zajęcia wychowawcze integrujące 

zespoły klasowe, wyjazdy 

integracyjne, wycieczki, rajdy. 

 

Wykorzystanie elementów 

motywacji w systemie oceniania. 

 

Nagradzanie uczniów za 

rzeczywiste osiągnięcia i 

umiejętności. 

 

Wyciąganie konsekwencji za 

postępowanie niezgodne z 

zapisami w WSO. 

 

Pogadanki na spotkaniach 

rodziców na temat 

cyberprzemocy, agresji, Innych 

form przemocy. 

 

Projekt Bezpieczny internet 

  

Zajęcia warsztatowe z 

asertywnego zachowania. 

 

Wicedyrektor 

Wychowawcy 

n-le przedm. 

Wychowawcy 

internatu 
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Lenistwo 

 

 

Niska samoocena 

uczniów 

 

Wysoki poziom 

absencji 

 

Brak celów 

życiowych 

 

Wagary 

 

Nieciekawe 

lekcje 

 

Niedostateczny 

nadzór ze strony 

rodziców, 

prawnych 

opiekunów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiąganie lepszych wyników w nauce. 

 

Zwiększenie motywacji do nauki 

 

Uatrakcyjnianie lekcji poprzez stosowanie 

aktywnych metod nauczania 

 

Uświadomienie roli rodziców w procesie 

dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym 

 

Wspieranie uczniów z problemami 

dydaktycznymi 

Stosować aktywizujące metody nauczania. 

Aktywizować uczniów. 

 

Prowadzić koła zainteresowań, inne formy 

aktywności, np. orkiestra dęta, zajęcia sportowe 

 

Prezentować osiągnięcia uczniów. 

 

Ograniczyć rozmiary absencji. 

 

Rozmawiać na temat problemów rozwojowych 

uczniów. 

 

Uświadamiać rodziców. 

Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy. 

Stosowanie metod aktywizujących. 

 

Diagnoza potrzeb dotycząca zajęć 

dodatkowych.  

 

Kierowanie informacji do uczniów o 

zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Nagradzanie uczniów za rzeczywiste 

osiągnięcia i umiejętności. 

 

Występy uczniów, wystawy,  

prezentacja osiągnięć. 

 

Nagrody na koniec roku szkolnego. 

 

Monitorowanie absencji uczniów. 

 

Rejestr uczniów z opinią PPP . 

 

Spotkania z rodzicami, rozmowy 

indywidualne 

 

 Stworzenie właściwych warunków 

do nauki w internacie 

 

Stworzenie możliwości pomocy w 

odrabianiu prac domowych, w 

nadrabianiu zaległości. 

 

Pochwały w dzienniku. 

Wicedyrektor 

Wychowawcy 

n-le przedm. 

Wychowawcy 

internatu 

rodzice 
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U
Z

A
L

E
Ż

N
IE

N
IA

 
 

Zażywanie 

narkotyków, 

picie alkoholu, 

palenie 

papierosów 

 

 

 

Brak 

umiejętności 

zachowań 

asertywnych 

 

 

 

Łatwość dostępu 

do środków 

psychoaktywnyc

h, dopalaczy, 

alkoholu, 

papierosów 

 

Uzależnienia od 

Internetu. 

Zapobieganie uzależnieniom. 

 

Eliminowanie picia, palenia, „brania” 

 

Zapobieganie ryzykownym zachowaniom. 

 

Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od 

nałogów i postaw prozdrowotnych. 

 

 

Dostarczyć uczniom i rodzicom wiedze na 

temat konsekwencji brania, picia, palenia, 

stosowania środków psychoaktywnych. 

 

 

Wzmacnianie w uczniach umiejętności 

odmawiania. 

 

Podnieść poziom uświadomienia. 

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych 

poglądów 

 

Wskazanie przyczyn uzależnień i ich 

konsekwencje. 

 

Zachęcanie do podejmowania własnej 

aktywności wobec profilaktyki uzależnień. 

 

Uświadomienie właściwego podejścia do 

Internetu. 

Gromadzenie i udostępnianie 

materiałów nt. profilaktyki 

uzależnień( broszury, gazetki, 

prezentacje) 

 

Lekcje wychowawcze nt. Uzależnień 

i asertywności. 

 

Spektakle teatralne, spotkania z 

przedstawicielami instytucji 

zajmujących się profilaktyką 

uzależnień, np.NIEĆPA – kolejna 

edycja 

 

Obserwacja uczniów podczas przerw, 

lekcji, zajęć pozalekcyjnych, 

dyskotek szkolnych, wycieczek, 

rajdów, w internacie. 

 

Niedopuszczenie do przebywania na 

terenie szkoły osób obcych. 

 

Pogadanki, zajęcia warsztatowe, 

konkursy, ankiety. 

 

Spotkanie z pielęgniarka szkolną 

Udział w programie PAT. 

 

Gromadzenie i udostępnianie 

materiałów nt. profilaktyki 

uzależnień( broszury, gazetki, 

prezentacje), modele cząsteczkowe 

substancji psychoaktywnych. 

 

Lekcje wychowawcze nt. uzależnień i 

asertywności. 

 

Wicedyrektor 

Wychowawcy 

n-le przedm. 

Wychowawcy 

internatu 

Bibliotekarz 

Pracownicy obsługi 

n-l WDZ 

nauczyciele 

innowacji 
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Przenoszenie 

chorób 

wirusowych i 

bakteryjnych 

 

 

Nieprawidłowe 

odżywianie się, 

zagrożenie 

anoreksją, 

bulimią, 

otyłością, 

ortoreksją 

 

 

Ryzykowne 

zachowania 

powodujące 

zagrożenia HIV 

 

Wczesna 

inicjacja 

seksualna 

 

Zagrożenia 

chorobami 

cywilizacyjnymi 

 

Zaburzenia 

psychiczne 

 

Wyrabianie właściwych nawyków 

żywieniowych. 

 

Uświadamianie o drogach i formach 

przenoszenia chorób wirusowych i 

bakteryjnych, w tym wirusa HiV 

 

 

Przekonanie o konieczności wzięcia 

odpowiedzialności za druga osobę 

 

Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie 

cywilizacja 

  

Uświadomienie zagrożeń wynikających z 

wczesnej inicjacji seksualnej 

 

Uświadomienie zagrożeń  spowodowanych 

złym samopoczuciem psychicznym 

Dostarczenie wiedzy uczniom i rodzicom na 

temat prawidłowego odżywiania i skutków 

odchudzania się lub objadania.  

 

Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za 

swoje zdrowie i zdrowie innych. 

 

Podniesienie poziomu wiedzy na temat chorób 

cywilizacyjnych, czynników kancerogennych. 

 

Wypracowanie sposobów radzenia sobie z 

różnymi trudnościami , unikania trudności i 

popadania w złe nastroje. 

 

Uświadomienie  

niebezpieczeństw związanych z wczesna 

inicjacją seksualną 

 

Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów z 

problemami żywieniowymi 

 

 

 

 

Program  Pierwszy Dzwonek- Stop 

meningokokom- profilaktyka zakażeń 

meningokokami 

 

Program Jedz smacznie i zdrowo- 

program promujący zdrowe 

odżywianie 

 

Trzymaj formę – program 

profilaktyczny promujący aktywność  

fizyczną 

 

Różowa wstążeczka – program 

profilaktyczny raka piersi 

 

Wybierz życie-pierwszy krok- 

profilaktyka raka szyjki macicy 

 

Spotkanie , np. w BCK  Dzień walki 

z depresją 

 

Ankieta Poczucie bezpieczeństwa 

 

Konkurs o AIDS 

 

 Gazetki tematyczne 

 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na temat zdrowego 

stylu życia. 

 

Monitorowanie osób zagrożonych 

anoreksją i bulimią 

 

Pogadanki  na temat zdrowego stylu 

życia. 

Wicedyrektor 

Wychowawcy 

n-le przedmiotów 

Wychowawcy 

internatu 

Bibliotekarz 

Pracownicy obsługi 

n-l WDZ 

nauczyciele 

innowacji 

pielęgniarka 

szkolna 
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 CZYNNIKI 

RYZYKA 

CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIAL

NI 

B
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Brak 

umiejętności 

wyboru 

odpowiedniej 

drogi zawodowej 

 

Brak 

umiejętności 

radzenia sobie z 

trudami życia 

 

Brak celów 

życiowych 

 

Znieczulica 

społeczna 

 

 

 

 

 

 

Właściwa orientacja zawodowa, możliwości 

kształcenia. 

 

Ukazywanie różnych możliwości organizowania 

życia. 

 

Dostrzeganie ubóstwa, zwiększanie wrażliwości 

na biedę. 

 

Działania na korzyść ludzi biednych, chorych, 

potrzebujących 

 

 

Aktywizowanie młodzieży do podjęcia 

właściwego wyboru przyszłego zawodu 

 

Uświadomienie predyspozycji psychicznych i 

fizycznych do wykonywania określonego 

zawodu 

 

Włączanie uczniów do różnych form 

aktywności w szkole i poza nią 

Dostarczenie wiedzy na temat lokalnego rynku 

pracy 

Kształtowanie umiejętności prezentowania 

własnej osoby, do właściwej postawy wobec 

sukcesów i porażek 

Rozwijanie empatii, chęci pomocy 

 

Lekcje z doradztwa zawodowego, 

Udział w Dniach Otwartych szkół 

ponadgimnazjalnych, uczelni 

wyższych 

Gazetki informacyjne, informatory, 

broszury 

Targi Edukacyjne 

Mikołajki dla szkół podstawowych 

 

Spotkania z absolwentami wyższych 

uczelni, zajęcia warsztatowe 

 

Zajęcia warsztatowe z udziałem 

doradcy zawodowego 

Rozmowy z rodzicami 

przebywającymi za granicą, z 

opiekunami prawnymi 

Współpraca z urzędem pracy 

 

Działalność Wolontariatu, koła 

krwiodawstwa 

 

Wicedyrektor 

Wychowawcy 

n-le przedm. 

Wychowawcy 

internatu 

Bibliotekarz 

Wolontariat 

Doradca zawodowy 

 


