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I . Wstęp 
 

        Dyrekcja i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu 

ochronę ucznia przed  zagrożeniami  i reagowanie na  już zaistniałe.  Szeroko pojęta profilaktyka 

obejmuje  zarówno eliminowanie bądź zmniejszanie czynników ryzyka, jak również 

wzmacnianie czynników chroniących. Ponadto polega ona na promowaniu zdrowego stylu 

życia, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemami, które młodzież napotyka w życiu 

oraz wspomaganiu ich przy dokonywaniu właściwych wyborów. Realizatorami programu są 

wszyscy wychowawcy klas, nauczyciele, rodzice, pedagog szkolny oraz zaproszeni 

przedstawiciele różnych instytucji wspomagających. 

 

II. Podstawy prawne działań profilaktycznych podejmowanych w szkole 
 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich   (tj. Dz. U. z 

2002 r. Nr 11, poz. 109). 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz. U. Nr 111, poz. 

535). 

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

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z poźn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 

poz. 198). 

 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). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

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

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

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży   zagrożonej uzależnieniem. 

                                                                                    

III.  Diagnoza potrzeb i zasobów szkoły z zakresu profilaktyki  
 

       Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami 

wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na 

podstawie diagnozy potrzeb i zasobów  szkoły i dotyczy części aspektów szkolnego programu 

wychowawczego, między innymi działań prozdrowotnych, współpracy z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym. 
 

1. Potrzeby i zasoby szkoły  - z zakresu profilaktyki – diagnozowane są corocznie na 

podstawie: 

a. ankiety rozpoznawczej realizowanej w klasach pierwszych 
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b. rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami  i 

nauczycielami 

c. bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć 

świetlicowych i pozalekcyjnych, a także na wycieczkach oraz imprezach szkolnych 

d. analizy niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie, nie rzadziej niż po 

zakończeniu każdego semestru 

e. analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania 

interwencji wychowawczej, którą stanowią dzienniki lekcyjne, zeszyty uwag, 

dokumentacja pedagoga, notatki służbowe. 
 

2. Wnikliwa analiza posiadanych informacji pozwala wyłonić podstawowe problemy 

występujące w szkole, takie jak: 

a. naruszenie dyscypliny szkolnej, 

b. agresja i przemoc rówieśnicza, 

c. wagary, 

d. zachowania ryzykowne - palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków 

psychoaktywnych. 

 

3. Przeprowadzone badania oraz liczne obserwacje młodzieży wskazują, że wzrasta liczba 

młodych ludzi podejmujących rozmaite zachowania ryzykowne.  Do najczęstszych  

możemy zaliczyć: palenie tytoniu, używanie alkoholu, próbowanie środków 

psychoaktywnych oraz wczesną aktywność seksualną. Bardzo częstą przyczyną tych 

zaburzeń jest niewydolność wychowawcza i ekonomiczna rodzin, rozpad tradycyjnych 

więzi emocjonalnych, słaba odporność psychiczna młodzieży i dorosłych. 
 

4. Występujące problemy w szkole są odzwierciedleniem przemian zachodzących w 

naszym społeczeństwie. Dlatego szkoła powinna wspierać  młodzież  w dążeniu do 

osiągnięcia życiowych celów. Powinna dostrzegać trudności i problemy uczniów oraz 

pomagać w ich rozwiązaniu. Ponadto efektywność podejmowanych działań w stosunku 

do młodzieży będzie zależeć w znacznym stopniu od możliwości włączenia się rodziców, 

ponieważ są oni pierwszymi wychowawcami. Szkoła natomiast powinna spełniać rolę 

wspierającą , konstruując programy edukacyjne  celem uzupełnienia wiedzy i uzyskania  

potrzebnych umiejętności. 

 

IV. Profilaktyka w szkole       
        

       1.   Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli i rodziców jest 

zgodny z: 

            a.    Statutem Szkoły 

            b.    Szkolnym Programem Wychowawczym 
   

       2. Podstawowym zadaniem szkolnego programu profilaktyki jest wyposażenie uczniów w 

niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, stworzenie warunków bezpiecznego 

funkcjonowania szkoły i monitorowanie skuteczności podjętych działań.  
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        3. W szkole realizowana jest  profilaktyka skierowana do wszystkich uczniów i rodziców. Jej 

celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji. Realizatorami tych 

działań będą wszyscy nauczyciele wspierani przez specjalistów. 
 

4. Działania  skierowane będą do indywidualnych osób lub grup uczniów. Ich celem  jest 

umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Pomoc uczniom mającym 

trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, wspieranie tych osób w 

sytuacjach trudnych realizowane będzie przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga, 

specjalistów . 
 

5. W ramach programu podejmowane będą:  

a. działania informacyjne, 

b. działania edukacyjne, 

c. działania integracyjne, 

d. działania wdrażające określone umiejętności,  

e. działania interwencyjne. 
 

6. Opracowana została również procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach 

związanych z zagrożeniem zdrowia i/lub życia uczniów oraz niewłaściwymi 

zachowaniami młodzieży i w sytuacji interwencji policji.  
 

7. Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji, wiąże się z problematyką 

poszczególnych przedmiotów, godzin wychowawczych i umożliwia wykorzystanie 

innych programów profilaktycznych realizowanych przez osoby kompetentne i 

właściwie przeszkolone. Jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i 

ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia poprzez: 

a. kształtowanie właściwej postawy ucznia, 

b. poznawanie i przestrzeganie norm społecznych,  

c. przeciwdziałanie agresji i przemocy, 

d. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 
 

8. Realizatorzy działań profilaktycznych: 

a.  Dyrektor/ Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych: 

-  dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i 

wychowawczych, 

- monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga szkolnego, 

- wyznacza odpowiedzialnych za realizację. 

b. Pedagog szkolny: 

- podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze szkolnego 

programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów i 

rodziców z udziałem nauczycieli, interweniuje w sytuacji trudnej wychowawczo, 

patologicznej. 

c. Nauczyciel – wychowawca: 

- doskonali swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności, 

- realizuje zadania we współpracy z rodzicami, 
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- dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie, 

- jest wzorem konstruktywnych zachowań. 

d. Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą: 

- korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego, 

- biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki. 
 

        9. Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z: 

a. Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną, 

b. Policją i Strażą Miejską, 

c. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

d. Kuratorem Sądowym d/s Rodzinnych i Nieletnich, 

e. specjalistycznymi placówkami pomocy psychologicznej. 

 

V. Cele i zadania szkolnej profilaktyki  
  

      Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez 

działania wychowawczo-profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania 

pierwszych prób podejmowania  ryzykownych zachowań.    

1. Cele: 
 

       1.1 Zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku z 

sięganiem przez nich po substancje uzależniające poprzez:  

a. reagowanie na próby podejmowania zachowań ryzykownych, korzystanie ze 

specjalistycznej pomocy, 

b. dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia 

papierosów i stosowania środków odurzających, 

c. dostarczanie wiedzy na temat mechanizmu uzależnień. 
 

       1.2  Ograniczenie i eliminowanie niewłaściwych zachowań młodzieży takich jak wagary, 

agresja, przemoc, wykroczenia przeciw prawu, przedwczesna inicjacja seksualna poprzez: 

a.    uświadamianie skutków niewłaściwych zachowań, 

b.    pomoc  w rozwijaniu umiejętności społecznych i psychologicznych, 

c.    redukowanie agresywnych zachowań w grupie rówieśniczej,  

c.    popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
 

      1.3  Kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, aby prawidłowo funkcjonował w 

środowisku  szkolnym i pozaszkolnym: 

  a.   budowanie poczucia własnej wartości,  

b.   kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, 

c.   wychowanie do wartości i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, 

c.   zaspokojenie potrzeb psychospołecznych ucznia. 
 

     1.4 Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania 

problemów: 

  a.    porady, konsultacje i zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów, 

b.   informowanie o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej. 
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2. Treści programu będą realizowane podczas:  

  a.   lekcji, 

  b.   godzin wychowawczych, 

  c.   realizacji projektów profilaktycznych, 

  d.   zajęć z pedagogiem,  

  e.   zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów, 

  f.   zajęć pozalekcyjnych,  

  g.   konkursów,  

  h.   wycieczek,  

  i.   biwaków szkolnych. 
 

3. Metody pracy:  

a.   pogadanki,  

b.   dyskusja,  

c.   metody aktywizujące, 

d.   projekcje filmów, 

e.   wykłady,  

f.   warsztaty dla uczniów, rodziców, 

g.   gry i zabawy psychologiczne. 
 

4. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych: 

a.   uzyskuje się pomoc pedagogiczno-psychologiczną,  

b.   uświadamia się sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić,                                                        

c.   identyfikuje się ze środowiskiem szkolnym i dostrzega korzyści płynące z 

prowadzenia zdrowego stylu życia,  

d.   osiąga dojrzałą osobowość psychospołeczną, 

e.   nauczyciele posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki,  

f.   zmniejsza się ilość uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne,                                                                     

g. rodzice chętniej współpracują ze szkołą. 
 

  5. Sposoby ewaluacji: 

a.  monitorowanie przebiegu realizacji zadań (po I i II semestrze), 

b. ewaluacja wyników na podstawie ankiet, obserwacji, sprawozdań z 

przeprowadzonych działań,                                                                                                                                      

c.   analiza dokumentacji wychowawców klas, pedagoga, pielęgniarki. 

 

VI. Plan działań profilaktycznych 

Zadania Sposoby realizacji 

Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia  

 

 Organizacja Dni Promocji Zdrowia: 

- zajęcia dla młodzieży z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych  

prowadzone przez pracowników Centrum Onkologii, 

- zajęcia i konkursy o tematyce zdrowotnej: zdrowe odżywianie, 

bulimia, anoreksja,  higieniczny tryb życia, mechanizm i skutki 
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uzależnienia od tytoniu, alkoholu, środków psychoaktywnych, 

komputera, solarium, 

- organizacja dnia zdrowego odżywiania,  

- zajęcia warsztatowe dla uczniów na temat uzależnień prowadzone 

przez specjalistów, 

- spektakle profilaktyczne.          

 Systematyczna realizacja tematów lekcji biologii z zakresu profilaktyki 

chorób. 

 Zapewnienie uczniom możliwości alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego: 

              1.  koła zainteresowań, 

              2. organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych: 

              - zajęcia sportowe, 

              - wyjazdy na basen, 

              - turystyka piesza, rowerowa, 

              - organizacja Dnia Sportu, 

              - realizacja programów promujących zdrowych styl życia.       

 

Budowanie 

pozytywnych 

relacji 

koleżeńskich, 

zapobieganie 

agresji, przemocy 

itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zajęcia integrujące w klasie, gry i zabawy psychologiczne w czasie 

godzin wychowawczych i wyjazdów integracyjnych (wycieczki, 

rajdy, ogniska i biwaki). 

 Zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej. 

 Zajęcia edukacyjne w ramach godzin wychowawczych na temat 

umiejętności radzenia sobie z agresją, przemocą.  

 Egzekwowanie kulturalnego zachowania się w relacjach koleżeńskich 

oraz eliminowanie wulgaryzmów. 

 Przeciwdziałanie dewastacji mienia. 

 Spotkania z przedstawicielami policji na tematy związane                    z 

przestrzeganiem prawa przez młodzież i konsekwencji prawnych 

niektórych zachowań. 

 Współpraca z Samorządem Szkolnym.  

 

Zapobieganie 

podejmowaniu 

przez młodzież 

zachowań 

ryzykownych 

typu: 

palenie tytoniu 

 

 

 Realizacja zajęć,  projektów na temat  szkodliwego działania   

nikotyny. 

 Udział  uczniów w akcjach, festynach, koncertach profilaktycznych  

np. „Dzień bez papierosa”. 

 Projekcja filmów edukacyjnych w czasie godzin wychowawczych. 

 Zajęcia warsztatowe ze specjalistami. 

 Organizacja i udział uczniów w konkursach profilaktycznych 

(plastycznych, literackich, fotograficznych). 
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Zapobieganie 

podejmowaniu 

przez młodzież 

zachowań 

ryzykownych 

typu: 

używanie 

alkoholu 

 

 Ankieta diagnozująca i bieżąca obserwacja zachowania uczniów. 

 Realizacja tematyki antyalkoholowej na godzinach wychowawczych. 

 Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych. 

 Zajęcia z zakresu asertywności. 

 Filmy edukacyjne. 

 Spektakle profilaktyczne. 

 Przestrzeganie procedur postępowania. 

 

 

 

 

Zapobieganie 

podejmowaniu 

przez młodzież 

zachowań 

ryzykownych 

 typu używanie 

nielegalnych 

środków pycho-

aktywnych 

 

 

 Ankieta diagnozująca, bieżąca obserwacja. 

 Zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów d/s uzależnień.  

  Filmy edukacyjne i  spektakle profilaktyczne. 

 Współpraca z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii. 

 Rozpowszechnianie  broszur i ulotek informacyjnych promujących 

zdrowy styl życia, ukazujących skutki uzależnienia. 

 Przekazywanie informacji na lekcjach wychowawczych i zebraniach 

rodziców o formach pomocy dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem 

i placówkach jej udzielających. 

 

Zapobieganie 

podejmowaniu 

przez młodzież 

zachowań 

ryzykownych 

typu: 

wczesna inicjacja 

seksualna 

  

 

 Spotkania z lekarzem, pielęgniarką. 

 Realizacja tematyki w ramach godzin wychowawczych i zajęć 

               przygotowania do życia w rodzinie oraz na lekcjach biologii. 

 Pomoc w rozwijaniu umiejętności psychospołecznych   i 

kształtowaniu postaw prorodzinnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o wysoką 

frekwencję i 

dyscyplinę 

 

 Sprawdzanie obecności na każdej lekcji.  

 Przestrzeganie przez wychowawców ustalonych zasad 

usprawiedliwiania nieobecności. 

 Sporządzanie zestawień frekwencji w każdym miesiącu nauki                                    

i zapewnienie wszystkim nauczycielom możliwości zapoznania się    z 

nimi. 

 Indywidualne rozmowy z uczniami niesystematycznie 

uczęszczającymi na zajęcia  oraz z  ich rodzicami. 

 Wyciąganie konsekwencji zgodnie ze Statutem wobec uczniów, którzy 

wagarują 
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Przewodniczący  Przewodniczący 

Rady Pedagogicznej Rady Rodziców 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski zapoznał się z uchwalonym programem . 

Przewodniczący   

 

 

 

 

 

 


