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Program profilaktyczny 

 

w Zespole Szkół Zawodowych 

Im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 

 

Realizacja programu: na lekcjach do dyspozycji wychowawcy, podczas spotkao 

 z pedagogiem, podczas: biologii i religii. 

 

1. Wstęp 

Prezentowany program profilaktyczny w szkołach ponadgimnazjalnych jest 

rezultatem poszukiwao najbardziej skutecznych metod w walce z patologią wśród młodzieży. 

Zaproponowany program ma na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeo 

czyhających na nich w codziennym życiu i skutków z tego wynikających. Jest wiele 

wypracowanych programów działao profilaktycznych adresowanych przede wszystkim do 

ludzi młodych. 

Ogniwem pośrednim są wszystkie osoby, które z racji swojego zawodu bądź 

powołania zainteresowane są pracą z młodzieżą. One też powinny dysponowad wiedzą 

i konkretnymi metodami pracy, dzięki którym mogą wskazad młodym ludziom drogę stylu 

życia, rezygnacji ze złych nawyków. Niemniej jednak z całym przekonaniem polecam ten 

program wszystkim osobom pełniącym zawodowo lub społecznie funkcje „przewodników” 

młodzieży, a w szczególności zaś nauczycielom i wychowawcom. Tematyka zajęd programu 

profilaktycznego dostosowana jest do potrzeb naszej szkoły. Jednocześnie przyświecał nam 

cel: „łatwiej zapobiegad niż leczyd”. 

2. Miejsce programu profilaktycznego w programie nauczania szkoły: 

 Program profilaktyczny nie stanowi odrębnego przedmiotu, lecz jest realizowany na 

lekcjach do dyspozycji wychowawcy, pedagoga, podczas zajęd z biologii, religii, 

 Program realizowany jest przez w/w nauczycieli, jak również przez pielęgniarkę 

szkolną, 

 W szkole na bieżąco tworzone będzie środowisko wspierające program 

profilaktyczny, 

 Podczas realizacji programu prowadzona będzie stała współpraca z rodzicami, ze 

społecznością szkolną, Policją, Sanepidem, 

 Pozyskiwanie osób i organizacji wspierających program profilaktyczny, 

 Ciągłe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli realizujących program. 
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3. Cele programu: 

 Preferowanie i propagowanie życia bez nałogów, 

 Przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia, 

 Informowanie o różnych rodzajach zagrożeniach zdrowia człowieka i możliwościach 

ich minimalizowania lub eliminowania, 

 Rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i pielęgnacji zdrowia oraz 

wspieranie innych ludzi w tych zachowaniach, 

 Kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwiązywania własnych problemów oraz 

problemów grup rówieśniczych, 

 Wyrabianie postaw odpowiedzialności za swoje postępowanie i umiejętnośd 

przewidywania skutków tych zachowao, 

 Wyrabianie u młodzieży zachowao asertywnych, 

 Udzielanie konkretnych porad dla osób uzależnionych i tych, którzy pragną pomóc 

innym w zerwaniu z nałogiem, 

 Pomoc w dotarciu do placówek specjalistycznych. 

4. Metody pracy: 

 Podające 

o Wykład 

o Odczyt 

o Pogadanka 

 Problemowe 

o Aktywizujące np. dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne, „za i przeciw” 

o Postery (plakaty) 

 Eksponujące 

o Film 

o Wystawa (ekspozycja) 

 Praktyczne 

o Wywiad 

o ankieta 

 programowe 

o z użyciem podręcznika 

o z użyciem komputera 

o z użyciem testu zaprogramowanego 

5. Zakres treści: 

Rozdział I 

Nikotynizm drogą do innych uzależnieo 

 

 Rys historyczny używania tytoniu 
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 Zdrowotne skutki palenia tytoniu (palenie a choroby nowotworowe, układu krążenia, 

układu nerwowego, palenie a seks) 

 Skutki palenia papierosów 

o Uzależnienie od nikotyny 

o Co to znaczy, że nikotyna jest narkotykiem? 

o Fazy uzależnienia od nikotyny 

 Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się nikotynizmu 

 Przeciwdziałanie nikotynizmowi 

 Jak zerwad z nałogiem palenia? Poradnictwo dla palących 

 Palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu, a mój przyszły partner w życiu. 

 

Rozdział II 

Alkohol i problemy z nim związane 

 

 Rys historyczny używania napojów alkoholowych 

 Pojęcie pijaostwa i alkoholizmu 

 Działanie alkoholu na organizm człowieka 

 Style picia alkoholu 

 Wpływ środowiska na rozmiary i style picia alkoholu 

 Klasyfikacja alkoholików 

 Społeczno – gospodarcze skutki picia alkoholu 

 Rodzina z problemem alkoholowym 

 

Rozdział III 

Otwarcie piekieł, czyli romans z białą damą 

 

 Narkomania w Polsce i na świecie 

 Narkotyki i ich kategorie – charakterystyka wybranych środków narkotycznych: 

o Środki wziewne 

o Opiaty (opium, morfina, heroina) 

o Środki halucynogenne (marihuana, haszysz, LSD, PCP, UFO, grzyby 

halucynogenne) 

o Środki pobudzające (kokaina, amfetamina, ecstasy) 

o Leki psychotropowe 

 Przyczyny powstawania uzależnieo 

 Jak rozpoznad czy dziecko bierze narkotyki 

 Profilaktyka uzależnieo 

 Leczenie osób uzależnionych 
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 Zamknięte koło (bajzel – poradnia – detoks – ośrodek – bajzel). 

 Jak odmówid wypalenia papierosa, wypicia alkoholu, zażycia narkotyków? 

 Czy jestem asertywny? 

 Kto może mi pomóc powiedzied NIE? 

 Alkohol, tytoo i narkotyki a prokreacja. 

 

Rozdział IV 

AIDS – pytania i odpowiedzi 

 

 Co to jest AIDS i co powoduje tę chorobę? 

 Drogi i sposoby zakażenia się wirusem HIV 

 Zachowania ryzykowne i bezpieczne, a możliwośd zakażenia się wirusem HIV? 

 AIDS – choroba, której nie należy się bad, tylko nauczyd się jej zapobiegad 

 Ludzie żyjący z HIV / AIDS 

 Rola rządu i społeczeostwa wobec ludzi dotkniętych AIDS 

 

Rozdział V 

Agresja 

 

 Co rozumiesz pod pojęciem agresji? 

 Podłoże agresji u dzieci i młodzieży 

 Przejawy agresji 

o Agresja słowna 

o Agresja fizyczna 

o Przemoc w rodzinie jako wzorzec kształtowania się osobowości i poglądów 

u dzieci 

o Przemoc we współczesnym świecie. Jak się przed nią bronid? 

Rozdział VI 

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna 

 

 Rodzina jako podstawowe naturalne środowisko wychowawcze 

o Pozytywne wzorce i ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka 

o Kultywowanie tradycji rodzinnych 

o Kary i nagrody w procesie wychowania 

o Różne pokolenia, a ich plany i konflikty 

 Funkcje rodziny 

 Konflikty między rodzicami i dziedmi 

 Metody radzenia sobie z konfliktami 
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 Rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek 

 Mylenie metody bez porażek z ustępliwością. 

 

 

Rozdział VII 
Uczucia, a rodzice 
 

 Tworzenie listy uczud i ich nazywanie 

 Dzielenie uczud na pozytywne i negatywne 

 Odgrywanie i odgadywanie uczud 

 Uczucia i emocje w roli panów, uczucia jako nasz wróg 

 Zachęcanie dziecka do współpracy 

 Zachęcanie dziecka do samodzielności 

 Cztery postawy typów rodziców: 

o Rodzic dominujący 

o Rodzic zaniedbujący 

o Rodzic pozwalający na wszystko 

o Rodzic kochający i stanowczy. 
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 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 

 Planowanie i sprawna organizacja 

 Czuwanie nad spójnością oddziaływao profilaktycznych 

i wychowawczych wszystkich pracowników 

RODZICE 

-udział w realizacji programu 

-pedagogizacja 

- podejmowanie wspólnych 

celów i zadao 

ŚRODOWISKO LOKALNE 

-diagnozowanie potrzeb 

-pomoc 

w oddziaływaniach 

profilaktycznych 

i wychowawczych 

KADRA SZKOŁY 

 

 

 

UCZEO 

(jakiego chcemy ukształtowad) 

 

 

 

WYCHOWAWCY 

 Integracja zespołu klasowego 

 Współpraca z rodzicami 

 Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach 
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I. STRUKTURA PROGRAMU 

1. PODSTAWA PRAWNA 

Program profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 

Mazowieckiem kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: 

 Konstytucji RP 

 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

 Konwencji Praw Dziecka 

 Statucie Szkoły 

Oraz zasadami zawartymi w: 

 Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzeniu MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001r., poz. 110), 

 Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 75, 

poz.468), 

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

alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. 

(Dz. U. nr 127, poz. 593), 

 Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. 

 Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, 

poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107), 

 Programie polityki prorodzinnej paostwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany 

przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Paostwa. 

 

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

A. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów 

i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działao 

wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów 

w toku wychowania, realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły, tj. 

w ramach godzin wychowawczych i w postaci różnych odrębnych zajęd 

profilaktyczno-edukacyjnych. 

B. Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki zostało poprzedzone diagnozą potrzeb 

naszych uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowao otoczenia. 
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C. Profilaktyka w naszej szkole powinna koncentrowad się na wzmacnianiu czynników 

chroniących: 

a. Rozwijanie zainteresowao uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną); 

b. Wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości 

i autorytetów); 

c. Stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup 

rówieśniczych: kół zainteresowao, zespołów sportowych, muzycznych, itp. 

(przynależnośd do pozytywnej grupy rówieśniczej); 

d. Wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji 

wychowawczych (silna więź emocjonalna z rodzicami). 

D. Działalnośd profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością 

profilaktyczną w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę 

w kształtowaniu osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich 

postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów 

życiowych. Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek szkoła współpracuje 

z następującymi instytucjami: 

a. Placówki kulturalno-oświatowe (MDK, Miejska Biblioteka Publiczna, kino 

i inne) 

o Uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym 

o Udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-

oświatowe 

o Uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze profilaktycznym 

b. Placówki oświatowo-opiekuocze (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

Poradnia Uzależnieo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej) 

o Pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce 

o Pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych 

o Udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej 

o Udział w prelekcjach organizowanych przez psychologów, pedagogów, 

lekarzy specjalistów; 

c. Wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja) 

o Współpraca z kuratorem 

o Udział w zajęciach prowadzonych przez policję na temat 

przeciwdziałania agresji i przestępczości 

3. CELE PROGRAMU 

 Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły, 

 Stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeo – agresji, 
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 Zapobieganie poprzez odpowiednią działalnośd profilaktyczną takim uzależnieniom 

jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania; informowanie o zagrożeniach 

m.in. HIV i AIDS, 

 Promocja zdrowego stylu życia, 

 Kształtowanie właściwego zachowania uczniów, 

 Utrwalenie postaw i zachowao społecznych warunkujących prawidłowy rozwój, 

 Zmiana obiegowych przekonao na temat stosowania środków psychoaktywnych. 

4. CELE ZOPERACJONALIZOWANE PROGRAMU 

Adresaci działao profilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętności w trakcie realizacji 

programu. 

A. Uczniowie 

a. Cała społecznośd szkolna (według Szkolnego Systemu Wychowawczego) 

o Uczniowie nabywają praktyczne umiejętności umożliwiające 

samostanowienie i obronę własnych praw, ze szczególnym 

uwzględnieniem asertywności, 

o Nauczyciele integrują społecznośd szkolną oraz stwarzają system 

wsparcia dla młodzieży, który promowałby działania związane ze 

zdrowym stylem życia, 

o Uczniowie posiadają umiejętnośd podejmowania i realizacji własnych 

pomysłów oraz trenowanie samodzielności, 

o Uczniowie zdobywają umiejętnośd efektywnej komunikacji, 

podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem, 

o Uczniowie potrafią budowad pozytywny obraz własnej osoby, 

o Uczniowie pogłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia 

tj.: koleżeostwo, przyjaźo, zaufanie i uczciwośd, 

o Uczniowie zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności dotyczące 

zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. 

b. Grupa podwyższonego ryzyka 

o Uczniowie wykształcają postawy sprzyjające podejmowaniu 

racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków 

odurzających, 

o Uczniowie rozwijają takie umiejętności interpersonalne jak: chronienie 

siebie w sytuacji nacisku grupowego, otwartośd, empatia, 

odreagowanie napięd i budowanie udanych relacji z ludźmi, 

o Uczniowie potrafią rozwiązywad problemy – określają różnice zdao, 

akceptują różnice, poszukują rozwiązao, 

o Uczniowie są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku 

młodzieoczego. 

c. Grupa najwyższego ryzyka 
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o Szkoła prowadzi autodiagnozę młodzieży mających kontakt 

z alkoholem, narkotykami, nikotyną i innymi środkami 

psychoaktywnymi; ukazywanie możliwości pomocy 

w specjalistycznych ośrodkach, grupach samopomocowych, 

o Szkoła ponosi świadomośd młodzieży odnośnie skutków używania 

środków psychoaktywnych i podejmowania racjonalnych decyzji 

dotyczących ich zażywania, 

o Nauczyciele ukazują możliwości stworzenia alternatyw w środowisku 

dla nadużywania alkoholu, narkotyków, a także innych destruktywnych 

zachowao, 

o Uczniowie uczą się umiejętności radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami oraz z przemocą z zewnątrz. 

B. Rodzice 

Pedagog szkolny i wychowawcy klas organizują spotkania ze specjalistami, na 

których: 

o Rodzice poznają motywy sięgania młodzieży po środki uzależniające, 

o Rodzice poznają rzetelne informacje i wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie 

na funkcjonowanie organizmu, 

o Rodzice poznają możliwości rozpoznawania czy ich dziecko zażywa środki 

psychoaktywne, 

o Rodzice poznają możliwości i miejsca pomocy dla osób uzależnionych. 

A także: 

o Rodzice są wspomagani przez wychowawców i pozostałych nauczycieli 

w procesie wychowania dzieci. 

 

C. Nauczyciele 

o Nauczyciele stanowią swoją osobą przykład dla uczniów, 

o Nauczyciele potrafią rozpoznawad wczesne objawy uzależnienia, 

o Nauczyciele poznają sposoby interwencji w sytuacjach spożywania przez 

uczniów alkoholu czy zażywania narkotyków, 

o Nauczyciele potrafią postępowad w kontaktach z uczniami w taki sposób, aby 

nie wyzwalad w nich złości, przekory i bezradności. 

 

5.  TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZE WSKAZANIEM ADRESATA 

A. Uczniowie (z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia oraz rodzaju grup ryzyka) 

o Urzeczywistnianie wartości i przestrzeganie norm społecznych, 

o Uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych 

np.: umiejętnośd radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania 
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dobrych kontaktów z ludźmi, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej 

itp., 

o Rozwijanie umiejętności prowadzenia zdrowego tryby życia, 

o Motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowieo przez 

uczniów, 

o Uczenie akceptowanych społecznie sposobów spędzania czasu wolnego, 

o Przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowao 

ryzykownych. 

B. Rodzice 

o Podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców (grupy 

wsparcia), 

o Współudział rodziców w określaniu kierunków działao profilaktycznych, 

o Współudział rodziców przy rozwiązywaniu konfliktów klasowych i szkolnych, 

o Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dziecka. 

C. Nauczyciele 

o Prezentowanie prawidłowych wzorców zachowao przez nauczycieli ( i innych 

pracowników szkoły), 

o Podnoszenie wiedzy i doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, 

o Rozwijanie umiejętności dobrej współpracy nauczyciele-rodzice, 

o Wyciąganie odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli (i innych 

pracowników szkoły) wobec nieprawidłowych zachowao uczniów. 

6. STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

 Strategie informacyjne (metody): 

 Pogadanka, 

 Spotkanie ze specjalistą, 

 Prezentacja filmu pełnometrażowego, wideo, 

 Wycieczka tematyczna, 

 Praca w oparciu o tekst przewodni (książkę), 

 Prezentacja teatralna i parateatralna itp. 

 Strategie edukacyjne (metody): 

 Realizacja znanych programów edukacyjnych, 

 Krąg uczud, 

 Rysunki, 

 Drama, 

 Przedstawienia, 

 Burza mózgów, 

 Dyskusja, 

 Symulacja różnych sytuacji życiowych np.: rozwiązywanie wyimaginowanego 

konfliktu, 

 Technika uzupełniania zdao, 
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 Gry i zabawy dydaktyczne, 

 Praca w małych grupach, 

 Metody pedagogiki zabawy, 

 Happeningi, 

 Uroczystości (obrzędowośd szkolna) itp. 

 Strategie działao alternatywnych (metody): 

 Koła zainteresowao, 

 Spotkania hobbystów, 

 Wycieczki, 

 Festyny, 

 Zajęcia i zawody sportowe itp. 

 Strategie interwencyjne (metody): 

 Interwencja w środowisku domowym ucznia, 

 Interwencja w środowisku szkolnym ucznia, 

 Interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę), 

 Pomoc psychologiczna, pedagogiczna (prowadzona przez specjalistę), 

 Terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez 

specjalistę). 

7. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ 

o Dyrektor szkoły 

o Wychowawcy klas 

o Nauczyciele pozostałych przedmiotów 

o Pedagog szkolny 

o Rodzice 

o Pielęgniarka szkolna 

 

II. SZCZEGÓŁOWY PLAN OGÓLNOSZKOLNYCH DZIAŁAO PROFILAKTYCZNYCH 

Szczegółowy plan profilaktyki stworzony został z myślą o trzech grupach uczniów. 

Pierwsza grupa to cała społecznośd szkolna, w której profilaktykę prowadzid będą wszyscy 

nauczyciele w ramach swoich przedmiotów, jak również wychowawcy klas na godzinach 

wychowawczych. 

Druga grupa to- grupa podwyższonego ryzyka, w której profilaktykę wprowadzad będzie 

pedagog szkolny, w momencie wystąpienia ryzyka, w ramach zajęd prowadzonych na 

lekcjach wychowawczych. 

Trzecia grupa to – grupa najwyższego ryzyka, którą zajmowad będą się specjaliści w swoich 

dziedzinach (terapeuta ds. uzależnieo, psycholog, policja, kurator, itp.). 
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W ramach profilaktyki w szkole prowadzone będą również specjalistyczne programy 

profilaktyczne. 

 

1. DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

Lp. Cel operacyjny Zadania 
do realizowania 

Formy realizacji 
zadao 

Osoba 
odpowiedzialna 

Ewaluacja 

1 Uczeo zna 
własne prawa, 
potrafi je 
bronid. 

1. Poszerzenie wiedzy 
uczniów na temat 
własnych praw 
i obowiązków 
 
2. Wprowadzenie 
fragmentów ważnych 
dokumentów 
opisujących prawa 
człowieka. 

Zaznajomienie 
uczniów z Prawami i 
Obowiązkami cznia, 
elementami Statutu. 
 
Praca z tekstem 
przewodnim 
(Konstytucja RP, 
Prawa Człowieka, 
Prawa Dziecka, itp. 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
Nauczyciele historii, 
WOS-u, 
wychowawcy klas 

Rozmowa 
z uczniami 
 
 
 
Sprawdzenie 
wiedzy uczniów 

2 Uczeo potrafi 
skutecznie 
odmawiad 
(asertywnośd) 

3. Promowanie postaw 
asertywnych 
w stosunkach 
międzyludzkich. 
 
4. Wyrabianie nawyku 
poszukiwania 
kompromisu 
w sytuacjach „gorących 
tematów” (kształcenie 
postaw asertywnych) 

Przeprowadzenie 
zajęd na godzinie 
wychowawczej 
 
 
Zajęcia na lekcjach 
wychowawczych; 
drama, burza 
mózgów, dyskusje 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny. 
 
 
 
Wychowawcy klas, 
nauczyciele języka 
polskiego, pedagog 
szkolny 

Ankieta 
 
 
 
 
Rozmowy 
z uczniami 

3 Uczeo potrafi 
współdziaład 
w zespole 

5. Organizowanie 
imprez szkolnych, zajęd 
sportowych, wycieczek 
międzyklasowych. 
 
6. Przygotowywanie 
przez uczniów 
materiałów 
pomocniczych do lekcji 
 
7. Popularyzowanie 
i wspieranie pomocy 
koleżeoskiej. 

Wycieczki, konkursy, 
imprezy 
 
 
 
Tworzenie 
materiałów według 
pomysłów uczniów 
 
 
Tworzenie systemu 
pomocy koleżeoskiej 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele wf-u, 
organizatorzy 
wycieczek.,  
 
Szkolna Rada 
Uczniowska. 
Wychowawcy klas 
 
 
Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 

Rozmowy 
z uczniami, 
wyłonienie 
laureatów. 
 
Prezentacja 
dzieła 
koocowego. 
 
 
Sprawdzenie 
wyników 
uczniów. 

4 Uczeo potrafi 
realizowad 
własne pomysły 
i byd 
samodzielnym 

8. Przygotowanie 
uroczystości klasowych 
i szkolnych 
 
9. Pełnienie funkcji w 
samorządzie klasowym 
lub szkolnym 

Tworzenie 
uroczystości według 
pomysłów uczniów. 
 
Pełnienie funkcji. 

Wychowawcy klas, 
organizatorzy 
uroczystości, 
nauczyciele 
przedmiotowi. 
Wychowawcy klas, 
opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

Prezentacja 
dzieła 
koocowego. 
 
Rozmowy 
z uczniami 
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5 Uczeo potrafi 
efektywnie 
komunikowad 
się, 
podejmowad 
decyzje, radzid 
sobie ze 
stresem. 

10. Doskonalenie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów, 
komunikacji (sztuka 
negocjacji 
i prowadzenia rozmów) 
 
11. Planowanie 
przyszłości dotyczącej 
dalszego kształcenia 
 
12. Stosowanie dwiczeo 
ułatwiających radzenie 
sobie ze stresem 

Lekcje 
wychowawcze, 
lekcje językowe. 
 
 
 
 
 
Lekcje 
wychowawcze 
 
 
Zajęcia w zespołach 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele języków 
(polskiego i obcych). 
 
 
 
 
 
Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 
 
 
Wychowawcy klas, 
Pedagog szkolny 

Rozmowy 
z uczniami 
 
 
 
 
 
 
Rozmowy 
z uczniami 
 
 
Rozmowy 
z uczniami, 
Ankiety 

6 Uczeo pogłębia 
i wzmacnia 
naturalne 
systemy 
wsparcia: 
koleżeostwo, 
przyjaźo, 
zaufanie 
i uczciwośd 

13. Przedstawienie 
pozytywnych 
i negatywnych postaci 
 
14. Stosowanie 
wartości moralnych 
zgodnie 
z obowiązującymi 
prawami i tradycją 

Charakterystyka 
postaci – lekcje 
wychowawcze, 
przedmiotowe. 
 
Lekcje 
wychowawcze, 
przedmiotowe 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele: języka 
polskiego, historii. 
 
 
Wychowawcy klas, 
nauczyciele: religii, 
historii, WOS-u. 

Rozmowy 
z uczniami 
 
 
 
Rozmowy 
z uczniami 

7 Uczeo prowadzi 
zdrowy i 
higieniczny styl 
życia 

15. Wzbogacenie 
wiedzy na tematy 
związane z higieną 
pracy i nauki, higieną 
psychiczną i osobistą. 
 
16. Promowanie 
aktywnych form 
wypoczynku. 

Lekcje 
wychowawcze, 
przedmiotowe 
 
 
 
Wycieczki, sport 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele: biologii, 
przygotowania do 
życia w rodzinie, wf-
u. 
 
Nauczyciele wf-u 

Ankiety, 
rozmowy 
z uczniami. 
 
 
 
Rozmowy 
z uczniami 

 

2. DLA GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA 

 

Lp. Cel operacyjny Zadania 
do realizowania 

Formy realizacji 
zadao 

Osoba 
odpowiedzialna 

Ewaluacja 

1 Uczeo potrafi 
podejmowad 
racjonalne 
decyzje 
związane 
z zażywaniem 
alkoholu 
i środków 
odurzających 

1. Wprowadzenie zasad 
obowiązujących 
w szkole dotyczących 
zażywania alkoholu, 
narkotyków, nikotyny. 
 
2. Poszerzanie wiedzy 
o środkach 
psychoaktywnych przy 
pomocy mediów (TV, 

Zapoznanie uczniów 
z regulaminem 
szkoły, WSO, itp. 
 
 
 
Podanie ciekawych 
pozycji, programów, 
stron w Internecie, 
itp. 

Wychowawca klasy, 
pedagog szkolny. 
 
 
 
 
Wychowawca klasy, 
pedagog szkolny, 
nauczyciel 
informatyki 

Ankiety, tabela 
obserwacji 
zachowania 
ucznia. 
 
 
Rozmowy 
z uczniami 
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radio, Internet, prasa, 
itp.). 

2 Uczeo posiada 
umiejętności 
interpersonalne 
chronienie 
siebie 
w sytuacji 
nacisku 
grupowego, 
empatia, 
budowanie 
udanych relacji 
z ludźmi. 

3. Uczenie 
najważniejszych 
umiejętności 
psychologicznych 
i społecznych, np. 
umiejętnośd radzenia 
sobie ze stresem, 
nawiązywania 
i podtrzymywania 
dobrych kontaktów 
z ludźmi, odpieranie 
presji otoczenia i grupy 
rówieśniczej 

Zajęcia 
warsztatowe, lekcje 
wychowawcze. 

Pedagog szkolny, 
wychowawca klasy 

Ankiety, 
rozmowy 
z uczniami 

3 Uczeo potrafi 
rozwiązywad 
problemy. 

4. Motywowanie do 
podejmowania 
osobistych wyborów 
i postanowieo przez 
ucznia 

Zajęcia warsztatowe Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

Rozmowy 
z uczniami 

4 Uczeo potrafi 
radzid sobie 
z trudnościami 
wieku 
młodzieoczego 

5. Wprowadzenie 
fragmentów Programu 
Wychowania 
Zdrowotnego podczas 
godzin 
wychowawczych. 
 
6. Stworzenie systemu 
wsparcia dla młodzieży 
poprzez zintegrowanie 
szkolnej społeczności. 

Zajęcia warsztatowe 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia w zespołach 

Wychowawca klasy, 
nauczyciele biologii 
 
 
 
 
 
Pedagog szkolny 

Rozmowy 
z uczniami 
 
 
 
 
 
Rozmowy 
z uczniami po 
zakooczonych 
zajęciach. 

 

 

3. DLA GRUPY NAJWYŻSZEGO RYZYKA 

 

Lp. Cel operacyjny Zadania 
do realizowania 

Formy realizacji 
zadao 

Osoba 
odpowiedzialna 

Ewaluacja 

1 Szkoła 
wyszukuje 
uczniów, którzy 
zetknęli się 
z środkami 
uzależniającymi 

1. Nawiązanie 
współpracy z policją, 
kuratorami 
 
2. Wprowadzenie 
sposobów 
wyszukiwania uczniów, 
którzy zetknęli się 
z środkami 
uzależniającymi 

Współpraca 
z instytucjami. 
 
 
Okresowe 
sprawdzanie danych 
o uczniach 
w Zeszytach 
Wychowawczych, 
sondaże  

Pedagog szkolny 
 
 
 
Pedagog szkolny, 
Wychowawcy klas 

Sondaże 
 
 
 
Sondaże, 
ankiety, 
rozmowy 
z uczniami 
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2 Uczeo ma 
świadomośd 
odnośnie 
skutków 
używania 
środków 
psychoaktywny
ch 

3. Organizacja zajęd 
prowadzonych przez 
specjalistę ds. 
uzależnieo 
powodujących wzrost 
świadomości odnośnie 
skutków używania 
środków 
psychoaktywnych 
 
4. Poszerzanie wiedzy 
o środkach 
psychoaktywnych przy 
pomocy mediów (TV, 
radio, Internet, prasa, 
itp.). 

Zajęcia warsztatowe 
na godzinach 
wychowawczych 
 
 
 
 
 
 
 
Podanie ciekawych 
pozycji, programów, 
stron w Internecie, 
itp. 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca klasy, 
pedagog szkolny, 
nauczyciel 
informatyki 

Ankieta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmowy 
z uczniami 

3 Uczeo potrafi 
podejmowad 
racjonalne 
decyzje 
dotyczące 
zażywania 
środków 
psychoaktywny
ch. 

5. Przekazanie rzetelnej 
i adekwatnej wiedzy 
o konsekwencjach 
zachowao ryzykownych 
 
6. Motywowanie do 
podejmowania 
osobistych wyborów 
i postanowieo przez 
uczniów 

Prelekcje 
prowadzone przez 
policję, kuratorów 
 
 
Zajęcia na godzinach 
wychowawczych 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 
 
 
 
Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

Ankiety, 
rozmowy 
z uczniami 
 
 
Rozmowy 
z uczniami po 
przeprowadzon
ych zajęciach. 

4 Uczeo potrafi 
rozwijad własne 
zainteresowani
a, znajdywad 
w środowisku 
alternatywy dla 
nadużywania 
środków 
psychoaktywny
ch 

7. Uczenie 
akceptowanych 
społecznie sposobów 
spędzania czasu 
wolnego 
 
8. Nawiązanie 
współpracy 
z organizacjami 
pozaszkolnymi: ZHP, 
MOK, PPP, MOPS, 
MOSiR, Kościoły, 
Policja, Sąd, itp. 

Udział w kołach 
zainteresowao 
według projektów 
prowadzących 
 
 
Zaproszenie na 
uroczystości szkolne, 
prelekcje, 
sporządzanie opinii 
na temat uczniów. 

Organizatorzy kół 
zainteresowao 
 
 
 
 
Dyrekcja szkoły, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 
pozostali nauczyciele 

Prezentacja 
dzieła 
koocowego 
 
 
 
Rozmowy, 
sondaże. 

5 Uczeo potrafi 
radzid sobie 
z własnymi 
negatywnymi 
emocjami oraz 
z przemocą 
z zewnątrz 

9. Stworzenie systemu 
wsparcia dla młodzieży 
poprzez zintegrowanie 
szkolnej społeczności 
 
10. Ukazanie 
możliwości i miejsc 
pomocy w środowisku 
lokalnym. 

Zajęcia w zespołach 
 
 
 
 
Przekazywanie 
informacji w formie 
ulotek, adresów 
instytucji, itp. 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 
 
 
 
Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 
pozostali 
nauczyciele, 
pielęgniarka szkolna 

Rozmowy 
z uczniami 
 
 
 
Rozmowy, 
sondaże 

 



Strona 19 z 19 
 

 III. PROCEDURA EWALUACJI 

 

1.  CELE 

A. Ewaluacja kształtująca: 

o Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu profilaktycznego 

o Poznanie ewentualnych trudności i braków, które występują w trakcie 

realizacji 

o Określenie nastawienia uczestników (uczniów, nauczycieli, rodziców) do 

realizacji programu. 

B. Ewaluacja koocowa: 

o Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez 

uczestników programu profilaktycznego 

o Uzyskanie opinii (od uczestników, od przedstawicieli środowiska lokalnego 

itp.) o wartości zrealizowanego programu profilaktycznego. 

 

2. KRYTERIA 

A. Kryterium zgodności: 

o Zgodnośd efektów programu z założonymi celami 

o Zgodnośd celów programu z potrzebami (adresatów programu, środowiska 

lokalnego itp.) 

o Zgodnośd wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu 

z zaplanowanymi w programie 

B. Kryterium efektywności: 

o Zmniejszenie ilości zachowao (patologicznych, ryzykownych) u młodzieży 

o Poprawa klimatu szkoły (w zakresie przewidzianym w programie) 

o Wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców itp. 

 

3. METODY ZBIERANIA INFORMACJI 

A. Metody bezpośrednie: 

o Obserwacja, analiza odpowiednich dokumentów szkolnych, analiza osiągnięd 

uczniów, wywiady, metoda dialogowa itp. 

B. Metody pośrednie: 

o Badania kwestionariuszowe: ankiety, kwestionariusze badania postaw, 

techniki socjometryczne, wypracowania uczniów, sondaże itp. 

4. OPRACOWANIE I PREZENTACJA WYNIKÓW BADAO 


