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ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 
 

1. Społeczność szkolną, jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią uczniowie, ich 

rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze wzajemnego 

zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. 

2. Każdy członek społeczności szkolnej, od dyrektora i nauczycieli przez uczniów wraz 

z rodzicami, aż po pozostałych pracowników szkoły jest osobą, człowiekiem wolnym, który 

świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością 

i zachowaniem. 

4. Każdy współtworzący społeczność szkolną jest zobowiązany do zainteresowania się jej 

sprawami według określonych kompetencji. 

5. Podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka i uczestnictwo w 

zajęciach lekcyjnych, kołach zainteresowań, uroczystościach szkolnych, imprezach. 

6. Szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i 

publicznym. Pozostawia uczniom pełną swobodę wyborów politycznych i religijnych, 

zgodnie z Konstytucją RP. 
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CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

 

1. Poznawanie reguł życia społecznego, jako przygotowanie do pełnienia ról w społeczności 

szkolnej, lokalnej i narodowej.  

2. Tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań poznawczych uczniów i wykorzystania jej  

w praktyce. 

3. Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą. 

4. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nowym środowisku i rozpoznawania 

wartości moralnych oraz odróżniania dobra od zła i promowanie kultury zachowania.  

5. Kształtowanie właściwych zachowań prospołecznych oraz rozwijanie umiejętności 

komunikacji międzyludzkiej. 

6. Odkrywanie osobistych wartości i celów życiowych.  

 

 

W opracowanym poniżej programie wykorzystano wyniki przeprowadzonej diagnozy   

oraz wnioski wynikające z obserwacji uczniów. Wnioski wynikające z rozmów: z rodzicami,  

z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami, na podstawie których dokonano 

modyfikacji programu. 
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CELE PROGRAMU 

 
1. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji uczeń – uczeń, uczeń -

nauczyciel, nauczyciel – rodzic. 

2. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

3. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów modelujących postawy prozdrowotne i prospołeczne. 

4. Współpraca z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

5. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.  

6. Realizowanie wśród uczniów i rodziców programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych.  

7. Realizowanie celów profilaktycznych, rekomendowanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

8. Realizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako alternatywnej pozytywnej formy działalności, 

zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny , sukcesu, przynależności i 

satysfakcji życiowej. 

9. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychoaktywnych uczniów.  

10. Doskonalenie nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 

uczniów zachowań ryzykownych. 

11.Włączania (w razie potrzeby) w indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny działań z zakresu 

przeciwdziałania używania środków i substancji psychoaktywnych. 
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ISTOTA I ZASADY PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  

 

 Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia jednostki. Celem profilaktyki szkolnej jest ochrona 

ucznia przed różnorodnymi zakłóceniami jego rozwoju, co stanowi priorytet niniejszego programu. 

 

Na wszystkich poziomach prowadzona będzie działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna wśród uczniów, 

rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 

Działalność, obejmuje działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z 

używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów 

i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko 

negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego. 

 

Działalność wychowawcza – prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania uczniów w ich rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej 

- sfera fizyczna – ukierunkowanie na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na wprowadzenie zdrowego stylu 

życia i podejmowania działań prozdrowotnych 

- sfera psychiczna – ukierunkowanie na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających 

wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności 

- sfera społeczna – ukierunkowanie na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej 

analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu  umiejętności wypełniania ról społecznych 

- sfera aksjologiczna – ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenie 

zdrowia oraz poczucia sensu istnienia 

Działalność edukacyjna – stałe poszerzanie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców, nauczycieli z zakresu promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia 

Działalność informacyjna – dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych 

odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używanie środków odurzających  i substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych                                                         

Działalność profilaktyczna -  polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia 

oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich 

środków odurzających  i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych; 
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2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków 

odurzających  i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych  lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Przy prowadzeniu działalności, realizując założenia programu współpracujemy z jednostką samorządu terytorialnego, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi 

świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzką i powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, Policją, pracodawcami, a także podmiotami. Mogą to być również organizacje pozarządowe a także osoby 

prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. W szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie 

występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, dotyczącej uczniów, rodziców lub opiekunów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich 

wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie 

czynników ryzyka. 

Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich 

wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie 

dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 

 

Po przeprowadzonej diagnozie obserwujemy zachowania problemowe młodych ludzi, które są uwarunkowane różnorodnymi czynnikami. 

 

Czynniki ryzyka – to cechy jednostki i środowiska sprzyjające podejmowaniu zachowań ryzykownych. Zbadane czynniki ryzyka, to: 

 środowiska społeczne promujące negatywne wzorce zachowań, 

 normy społeczne promujące i prowokujące zachowania antyspołeczne, 

 modelowanie takich zachowań w domu i w szkole, 

 konflikty i doświadczenie izolacji w dzieciństwie, 

 grupa rówieśnicza, w której normą są zachowania dysfunkcyjne, 

 niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych, 

 łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych, 

 wczesna inicjacja zachowań ryzykownych. 
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Czynniki chroniące -  to cechy jednostki i środowiska, które zwiększają odporność uczniów na działanie czynników ryzyka. Zbadane 

czynniki chroniące to: 

 silna więź emocjonalna z rodzicami, 

 zainteresowanie nauką szkolną, 

 regularne praktyki religijne, 

 uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości, autorytetów, 

 stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą , 

 zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce, 

 umiejętność rozwiązywania problemów, 

 wrażliwość społeczna, 

 poczucie własnej skuteczności. 

 

            Wzajemny układ i siła oddziaływania czynników chroniących i czynników ryzyka może uruchamiać zachowania ryzykowne, czyli 

działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych, 

które zaburzają prawidłowy rozwój jednostki. Do najczęściej pojawiających się zachowań ryzykownych należą: 

 palenie papierosów, 

 używanie alkoholu, 

 używanie innych środków psychoaktywnych, 

 wczesna inicjacja seksualna, 

 zachowania agresywne, 

 przemoc słowna, 

 zaburzenia psychiczne. 
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ZACHOWANIA RYZYKOWNE WŚRÓD MŁODZIEŻY 

 

   U podłoża rożnych zachowań ryzykownych leży wspólny zestaw podstawowych czynników ryzyka i czynników chroniących. Można także 

wyróżnić specyficzne czynniki wpływające tylko na określone zachowanie ryzykowne. Na podstawie fachowej literatury określony został 

zestaw najważniejszych czynników wspólnych i swoistych. Można go uporządkować  według następujących kategorii:  

•  związane z sytuacją rodzinną,  

•  związane z sytuacją szkolną, 

•  związane z grupą rówieśniczą, 

•  czynniki osobowościowe. 

 

ZESTAW PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW RYZYKA 

 

Czynniki 

ryzyka 

wspólne dla 

zachowań 

problemowych 

Czynniki ryzyka 

swoiste dla 

zachowań 

agresywnych 

Czynniki 

ryzyka swoiste 

dla uzależnień 

Czynniki ryzyka swoiste dla obniżenia 

aktywności psychospołecznej 

Związane z sytuacją rodzinną 

- Niewłaściwe 

postawy 

rodzicielskie 

- Niewłaściwa 

pozycja dziecka 

w rodzinie 

-Nieprawidłowa 

atmosfera życia 

rodzinnego 

-Konflikty w 

rodzinie 

- Niski status 

materialny 

rodziny 

- Brak jasnych, 

wyraźnych reguł 

postępowania 

- Brak rygorów lub 

surowa dyscyplina i 

niekonsekwencje 

- Stosowanie kar 

cielesnych 

- Dystans 

uczuciowy 

- Destruktywny 

stosunek rodziców 

do siebie 

- Wzór ojca, 

matki lub 

obojga 

rodziców 

palących 

papierosy, 

pijących 

alkohol lub 

zażywających 

środki 

psychoaktywne 

- Tolerancja 

rodziców 

wobec picia 

alkoholu i 

- Brak wiary w możliwości dziecka 

- Brak wsparcia ze strony rodziców 

- Brak zrozumienia dla problemów dziecka 

- Izolacja społeczna dziecka 
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palenia 

papierosów 

przez dzieci 

Związane z sytuacją szkolną 

-Trudności w 

nauce 

-Niska 

motywacja do 

nauki 

-Opóźnienia 

programowe 

związane z 

procesem 

leczenia i 

usprawniania, 

rehabilitacji 

-Nawarstwiające się 

problemy w nauce 

      -Brak  

zainteresowania nauką 

-Wagary 

-Pasywność poznawcza 

-Brak satysfakcji z podejmowanych działań 

-Poczucie bezradności wobec problemów 

związanych z nauką szkolną 

-Brak integracji w zespole klasowym 

Związane z grupą rówieśniczą 

-Ograniczone 

doświadczenia 

społeczne 

-Brak 

umiejętności 

społecznych 

(empatia, 

komunikacja, 

wgląd 

społeczny i 

inne) 

-Nieakceptowane 

społecznie sposoby 

rozwiązywania 

konfliktów 

rówieśniczych 

-Kontakt z grupami, 

w których 

obowiązują normy i 

zasady 

nieakceptowane 

społecznie 

-Presja grupy 

rówieśniczej 

(przemoc słowna, 

fizyczna, nękanie, 

wyszydzanie) 

-Presja grupy 

rówieśniczej 

-Konformizm i 

podatność na 

wpływy 

-Wejście w 

grupę 

rówieśniczą, w 

której normą 

jest picie, 

palenie, środki 

psychoaktywne 

 

-Doświadczanie zranienia i urazów spowodowane 

kontaktami z ludźmi 

-Ubóstwo doświadczeń 

-Niechęć do nawiązywania kontaktów z 

rówieśnikami 
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Czynniki osobowościowe 

-Problemy 

emocjonalne 

-Nieadekwatny 

(zwykle 

zaniżony) obraz 

własnej osoby 

-Niskie 

poczucie 

własnej 

wartości 

-Brak akceptacji 

własnych 

słabych stron 

Niesprecyzowa

ne cele życiowe 

-Brak 

umiejętności 

radzenia sobie z 

problemami 

okresu 

dorastania 

-Brak internalizacji (uznawania wartości) 

norm i zasad społecznych 

-Postrzeganie świata i ludzi jako 

zagrażających 

-Wyuczone sposoby reakcji na sytuacje 

trudne 

-Poczucie osamotnienia i odrzucenia 

-Poczucie braku perspektyw życiowych 

-Ciekawość doznania nowego przeżycia 

-Brak umiejętności radzenia sobie z 

trudnościami i problemami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Poczucie niskiej atrakcyjności i kompetencji 

-Brak umiejętności organizacyjnych 

-Niski poziom wytrwałości i konsekwencji w 

działaniu 

-Brak wiary w sens podejmowanych działań 
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ZESTAW PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH 
 

Czynniki 

chroniące 

wspólne dla 

zachowań 

problemowych 

Czynniki 

chroniące swoiste 

dla zachowań 

agresywnych 

Czynniki 

chroniące 

swoiste dla 

uzależnień 

Czynniki chroniące swoiste dla obniżenia 

aktywności psychospołecznej 

 

Związane z sytuacją rodzinną 

-Postawa 

akceptacji i 

miłości 

-Atmosfera 

życzliwości, 

poszanowania i 

zrozumienia 

-Stawianie 

wymagań 

adekwatnych do 

możliwości 

dziecka 

-Autentyczny 

kontakt z 

dzieckiem, 

wrażliwość na 

jego potrzeby i 

pragnienia 

-Prawidłowa 

pozycja dziecka 

w rodzinie 

-Uznawanie przez 

członków rodziny 

norm i wzorów 

zachowania, 

-Konsekwencja w 

działaniach 

wychowawczych 

- Negatywna 

postawa 

rodziców do 

picia alkoholu, 

palenia 

papierosów, 

zażywania 

środków 

psychoaktywny

ch 

-Modelowanie 

własnym 

zachowaniem 

wolnego od 

nałogów stylu 

życia 

- Akceptacja rodziców wobec dziecka z 

trudnościami 

- Wspomaganie rozwoju dziecka 

- Stosowanie wzmocnień pozytywnych 

- Stwarzanie okazji do nabywanie doświadczeń 

życiowych 

Związane z sytuacją szkolną 

- Osiąganie 

wyników w 

nauce zgodnych 

z 

- Poczucie 

bezpieczeństwa na 

terenie szkoły i 

poza nią 

- Obowiązujące 

w szkole normy 

zachowania 

- Osobisty 

- Potrzeba osiągnięć szkolnych 

- Docenianie przez szkołę wszelkich osiągnięć 

uczniów 

- Wzmocnienia pozytywne 
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możliwościami 

- Sukcesy 

szkolne 

Zainteresowanie 

nauką 

-Przekonanie o 

zależności 

między nauką a 

możliwością 

osiągania 

sukcesów 

życiowych 

- Wspierające i 

motywujące 

ocenianie 

- Atmosfera 

szkolna 

motywująca do 

nauki 

- Aktywność 

poznawcza 

uczniów 

Indywidualizacj

a działań 

edukacyjnych 

- Prawidłowe 

relacje w obrębie 

zespołu klasowego 

i grupy 

rówieśniczej 

 

przykład 

nauczycieli 

- System reagowania 

na przypadki picia 

alkoholu, palenia 

papierosów, 

zażywania środków 

psychoaktywnych 

 

- Stwarzanie okazji do działań w różnych obszarach 

działania 

- Bazowanie w działaniach na mocnych stronach 

ucznia 

 

Związane z grupą rówieśniczą 

-Konstruktywne 

i bogate 

doświadczenia 

poznawcze i 

społeczne 

- Dobrze 

rozwinięte 

umiejętności 

- Ostrożność i 

krytycyzm przy 

podejmowaniu 

decyzji wejścia do 

grupy 

 

- Odporność na 

manipulację 

- Świadomość 

zagrożeń 

społecznych 

- Umiejętności 

odpierania 

presji i 

- Pozytywne doświadczenia życiowe 

- Umiejętność nawiązywania i utrzymywania 

kontaktów z rówieśnikami 

- Dobra pozycja w grupie 



 13 

funkcjonowania 

społecznego 

- Przynależność 

do grupy o 

pozytywnym 

charakterze 

nacisków grupy 

- Umiejętność 

radzenia sobie 

w sytuacjach 

problemowych 

Czynniki osobowościowe 

- Adekwatna 

samoocena 

- Poczucie 

własnej 

wartości i 

akceptacja 

siebie 

- Dojrzałość 

emocjonalna 

- Przyjazne 

nastawienie do 

ludzi i świata 

- Racjonalny 

obraz własnej 

osoby 

- Stabilna 

tożsamość 

- Sprecyzowane 

cele życiowe 

- Zinternalizowanie 

norm zachowań 

- Umiejętność 

reagowania na 

sytuacje 

problemowe 

- Respektowanie 

obowiązujących 

norm społecznych 

- Zdolność empatii 

 

- Preferowanie 

zdrowego stylu 

życia 

- Umiejętność 

rozwiązywania 

konfliktów 

wewnętrznych 

- Realizowanie pasji i 

zainteresowań 

 - Umiejętności     

asertywne 

 

- Dostrzeganie własnych możliwości mimo ograniczeń 

związanych z niepełnosprawnością 

- Ciekawość poznawcza 

- Zdolności i zainteresowania 

- Umiejętność skutecznego komunikowanie się 

- Umiejętność autoprezentacji 
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

 

 

W odniesieniu do wyżej wymienionych czynników mających wpływ na zachowania ryzykowne, sformułowano szereg działań 

wzmacniających czynniki chroniące i osłabiających czynniki ryzyka. Działania te mają charakter wychowawczy, informacyjny, edukacyjny i 

profilaktyczny. 

 

Działania skierowane do uczniów 

 

Wychowawcze 

Zadania 
1. Kształtowanie hierarchii sytemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu. 

2. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. 

3. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i 

nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie 

więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. 

4. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność podmiotów takich jak organizacje 

pozarządowe, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty - art. 2a 

5. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i 

prospołecznych. 

Formy : 
 Zajęcia warsztatowe: trening umiejętności społecznych (empatia, asertywność, wgląd społeczny) prowadzony przez psychologa i 

pedagoga oraz wychowawców klas. 

 Wzmacnianie adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości w codziennej pracy edukacyjnej poprzez dostrzeganie i wzmacnianie 

mocnych stron uczniów, eksponowanie ich sukcesów osobistych 

 Udział w akcjach „Podziel się posiłkiem”, pomoc dla domów dziecka, działalność wolontariatu szkolnego 

 Okresowa analiza funkcjonowania uczniów przejawiających problemy edukacyjne - wychowawcy, psycholog, pedagog w porozumieniu z 

rodzicami - oraz sprecyzowanie wniosków do dalszej pracy. 

 Włączenie uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się do zajęć specjalistycznych - nauczyciel rewalidacji indywidualnej, 

pedagog- terapeuta, logopeda. 
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 Pomoc uczniom w planowaniu i organizowaniu nauki własnej. 

 Rozmowy indywidualne z uczniami ujawniającymi problemy emocjonalne, wychowawcze i dydaktyczne - psycholog, pedagog, 

wychowawcy klas i grup. 

 Zawieranie kontraktów z agresorami i ich egzekwowanie - wychowawcy klas i grup w porozumieniu z dyrektorem szkoł, 

 pedagogiem, rodzicami. 

 Funkcjonowanie systemu informowania o zjawiskach patologicznych mających miejsce na terenie szkoły i w jej otoczeniu. 

 Reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie. 

 System reakcji na przypadki picia alkoholu, palenie papierosów, używanie środków psychoaktywnych. 

 Badanie struktury społecznej uczniów: wyłanianie grup o destrukcyjnych zachowaniach i podejmowanie działań interwencyjnych - 

wychowawcy klas, grup we współpracy z psychologiem i pedagogiem. 

 Rozpoznanie środowiska rówieśniczego uczniów i próby izolacji ich od grup o negatywnym wpływie. 

 

Edukacyjne 

Zadania 
1.  Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów; 

2. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i 

wyrażania własnych emocji; 

3  Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi zdrowemu życiu. 

Formy : 

 Cykl lekcji wychowawczych na temat komunikacji interpersonalnej prowadzonych przez pedagoga, psychologa z udziałem 

wychowawców klas. 

 Cykl zajęć prowadzonych przez wychowawców klas  mających na celu wprowadzanie uczniów w świat wartości. 

 Zajęcia prowadzone przez wychowawców klas  mające na celu podniesienie efektywności nauki własnej uczniów (planowanie nauki, 

techniki pracy umysłowej, czynniki wpływające na efektywność uczenia się i inne). 

 Ćwiczenia rozwijające umiejętność autoprezentacji prowadzone przez nauczycieli, wychowawców klas oraz pedagoga. 

 Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. 

 Cykl lekcji wychowawczych podejmujących problematykę agresji i przemocy prowadzonych przez pedagoga i wychowawców klas. 

 Zachęcanie młodzieży do programów telewizyjnych, filmów, prasy, literatury promujących uznawane społecznie wartości podczas 

realizacji treści programowych przedmiotów dydaktycznych, lekcji bibliotecznych, organizowanie wieczorów filmowych, aktywizowanie 

uczniów w klubie dyskusyjnym oraz w pracach kół zainteresowań. 

 Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie kompetencji w zakresie umiejętności współpracy, komunikowania się, poszukiwania i 

porządkowania informacji. 
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 Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego lub pedagoga z udziałem pracownika Informacji 

Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy 

 Wypracowanie przez uczniów norm klasowych i dokonywanie okresowej analizy ich przestrzegania z włączeniem elementów samooceny, 

pod kierunkiem wychowawców klas. 

 Stwarzanie możliwości integracji uczniów klas pierwszych z uczniami klas programowo wyższych poprzez: wspólne organizowanie 

imprez okolicznościowych, udział w imprezach sportowych, włączanie uczniów klas pierwszych w działalność sekcji, kół zainteresowań- 

opiekunowie samorządu uczniowskiego, kół i sekcji. 

 Włączenie uczniów w różne formy aktywności dostępne na terenie klasy, szkoły - wychowawcy i nauczyciele. 

 Udział młodzieży w zajęciach relaksacyjnych mających na celu umożliwienie odreagowania napięć, wyciszenie się oraz rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie z emocjami - pedagog, wychowawcy klas. 

 Aktywizowanie uczniów do udziału w imprezach środowiskowych i włączenie ich do działań związanych z akcjami ogólnopolskimi, np. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata - opiekun samorządu. 

 Rozwijanie działalności samorządowej uczniów - wychowawcy klas, pedagog, opiekun samorządu. 

 Zajęcia o charakterze kulturalnym i krajoznawczym (wycieczki, kino, teatr, muzeum, imprezy turystyczne i inne) - wychowawcy klas. 

 Spotkania z absolwentami, którzy odnieśli sukces życiowy - opiekun samorządu. 

 Spotkania z pracownikami CPA( po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb i przygotowaniu uczniów do takiego spotkania) – wychowawcy 

klas. 

 

Informacyjne 

Zadania: 
1 Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów w przypadku używania środków i substancji, o których 

mowa; 

2 Przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”; 

3) Informowanie uczniów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli wychowawców oraz o metodach współpracy 

szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Formy: 
 spotkania z przedstawicielami Policji, Sądu, Monaru 

 zapoznanie z procedurami obowiązującymi w szkole 

 przygotowanie procedury postępowania na wypadek zaistnienia zachowań ryzykownych wśród uczniów 
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Profilaktyczne 
Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

2. Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia 

oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich 

środków i substancji; 

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i 

substancji, lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające 

leczenia. 

 

Działania skierowane do rodziców 
 

 Spotkania edukacyjne rozwijające umiejętności wychowawcze, uwrażliwiające rodziców na zagrożenia zakłócające rozwój ich dzieci.  

 Indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb wychowawczych. 

 Systematyczne informowanie o sukcesach, prezentacja wytworów pracy twórczej uczniów, listy gratulacyjne. 

 Wspólna z rodzicami analiza problemów związanych z funkcjonowaniem ich dziecka w szkole. 

 Próba zorganizowania grupy wsparcia dla rodziców. 

 Udzielanie rodzicom pomocy w trudnych sytuacjach. 

 

Działania skierowane do nauczycieli 
 

 Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów w przypadku używania środków i substancji, o których 

mowa. 

 Przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”. 

 Udział w szkoleniach, spotkaniach.  

 



 18 

 

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

 

Działalność wychowawcza 
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L.p. Cel  

operacyjny 

 

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Osoba odpowiedzialna Termin 

 Współpraca z 

rodzicami lub 

opiekunami uczniów 

w celu budowania 

postawy 

prozdrowotnej i 

zdrowego stylu życia 

Kształtowanie hierarchii 

systemu wartości, w którym 

zdrowie należy do jednych 

z najważniejszych wartości 

w życiu 

- Spotkania 

indywidualne i grupowe 

z rodzicami 

- Włączanie opiekunów 

do udziału w akcjach 

prozdrowotnych 

- Promowanie zdrowego 

stylu życia 

- Wyjazdy do Domów 

Dziecka 

- I inne wynikające z 

Planu Pracy  Szkoły 

 

Dyrektor  

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

W ciągu 

roku 

szkolnego 

2. Wzmacnianie wśród 

uczniów więzi ze 

szkołą oraz 

społecznością lokalną 

 .- Udział w akcjach 

prozdrowotnych i  

- Współorganizacja 

akcji szkolnych i 

lokalnych np. Tydzień 

Zdrowia, Zbiórka 

żywności „Podziel się 

posiłkiem”, WOŚP, 

współpraca z DK 

- Współorganizacja 

uroczystości 

państwowych szkolnych 

i lokalnych 

- Współpraca z 

Fundacją Pomocy 

Szkole i innymi 

organizacjami 

pozarządowymi 

- udział w koncertach 

charytatywnych 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy klas 

Opiekun Szkolnego 

Wolontariatu 

W ciągu 

roku 

szkolnego 

Wg 

terminarza 

akcji  
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3. Kształtowanie 

przyjaznego klimatu w 

szkole, budowanie 

prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz 

relacji uczniów i 

nauczycieli, relacji 

nauczycieli i 

rodziców. 

Wzmacnianie więzi z 

rówieśnikami oraz 

nauczycielami. 

Współorganizowanie przez 

uczniów i ich rodziców 

uroczystości szkolnych oraz 

podtrzymywanie tradycji 

szkoły. 

Współpraca z Radą 

Rodziców i Radą Szkoły  

Działalność Samorządu 

Uczniowskiego  

 

 

Uroczystości szkole  

Wycieczki, wyjazdy 

Godziny wychowawcze 

Spotkania podczas 

przerw  

Gazetki tematyczne  

Koła zainteresowań  

Indywidualne Programy 

Nauki (IPN) 

 

Dyrektor,  

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawczy klas  

 

 

 

 

Nauczyciele Wg 

przydziału 

 

 

W ciągu 

roku 

szkolnego 

4. Doskonalenie 

umiejętności 

nauczycieli  w 

zakresie budowania 

podmiotowych relacji 

z uczniami oraz ich 

rodzicami. 

Wzmacnianie 

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli oraz 

rodziców lub 

opiekunów. 

Udział uczniów i 

nauczycieli w 

uroczystościach szkolnych i 

klasowych, 

Organizacja godzin z 

wychowawcą w celu 

wzmacniania relacji u-n, n-r 

Udział w szkoleniach i 

warsztatach dla nauczycieli 

i rodziców, uczniów  

Doskonalenie umiejętności 

komunikacji 

interpersonalnej 

- Spotkania w ramach 

godzin z wychowawcą 

- Wyjazdy, wycieczki 

- Współorganizacja 

imprez szkolnych  

- Spotkania z 

pedagogiem szkolnym, 

psychologiem 

 

Dyrektor, wszyscy 

nauczyciele 

W ciągu 

roku 

szkolnego  

5. Rozwijanie i 

wspieranie 

działalności 

wolontarystycznej  

Praca Szkolnego 

Wolontariatu  

Działania podejmowane 

przez wychowawców klas  

Zgodnie z Planem  

Pracy Szkolnego 

Wolontariatu 

Wg planu pracy 

wychowawcy klasy 

Wychowawcy klas  

Opiekun Szkolnego 

Wolontariatu 

W ciągu 

roku 

szkolnego  

W potrzeb  

6. Wspieranie edukacji 

rówieśniczej i 

programów 

rówieśniczych 

 

 

Zajęcia warsztatowe, 

pogadanki, projekcje 

filmów , materiałów 

edukacyjnych  

Pedagog szkolny  W ciągu 

roku 

szkolnego  
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mających na celu 

modelowanie postaw 

prozdrowotnych i 

prospołecznych. 

Spotkania z 

pracownikami Sanepidu  
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Działalność edukacyjna 

 

 

Lp. 

 

Cel  

operacyjny 

 

 

Zadania do realizacji 

 

Formy realizacji zadań 

 

Osoba odpowiedzialna 

 

Termin 

1. Poszerzenie wiedzy 

rodziców lub 

opiekunów, 

nauczycieli na temat 

prawidłowości 

rozwoju zaburzeń 

zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, 

rozpoznawanie 

wczesnych objawów 

używania środków i 

substancji 

odurzających, 

substancji 

psychotropowych, 

środków zastępczych, 

nowych substancji 

psychoaktywnych 

przez uczniów 

charakteryzujących się 

nieprzestrzeganiem 

przyjętych dla danego 

wieku zwyczajowych 

norm i wymagań, 

niosących ryzyko 

negatywnych 

konsekwencji dla  

zdrowia fizycznego i 

psychicznego ucznia 

lub wychowanka oraz 

jego otoczenia 

społecznego. 

Uczeń  zna zasady 

zdrowego stylu życia  i 

prowadzi higieniczny tryb 

życia. 

 

 

 

Promowanie aktywnych 

form wypoczynku. 

 

 

 

Lekcje wychowawcze, 

przedmiotowe( np.: 

pogadanki, projekcje 

filmów, udział w akcjach 

szkolnych). 

 

 

 

 

Wycieczki klasowe, 

szkolne, zajęcia 

sportowe (np. Tydzień 

Bezpieczeństwa, SKS)  

 

Tydzień Zdrowia 

 

Prelekcje dla rodziców 

 

 

Pedagog szkolny  

Nauczyciele wychowania  

fizycznego,  

Wychowawcy klas 

 

 

 

. 

Cały rok 

Wg potrzeb. 
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2. Rozwijanie i 

wzmacnianie 

umiejętności 

psychologicznych i 

społecznych uczniów. 

Udział uczniów  w życiu 

szkoły,  

Współpraca z uczelniami 

wyższymi,  

Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi  

Współpraca z Jednostkami 

Samorządu Terytorialnego   

- Praca Samorządu 

Szkolnego  

- Spotkania z 

pedagogiem i 

psychologiem  

- współorganizacja i 

udział w 

uroczystościach 

szkolnych 

- współorganizacja i 

udział w imprezach i 

uroczystościach 

państwowych, 

lokalnych 

 

 

 

Dyrektor 

Opiekun SU 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy klas 

Cały rok 

szkolny 

3. Kształtowanie u 

uczniów umiejętności 

życiowych, w 

szczególności 

samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, 

rozpoznawania i 

wyrażania własnych 

emocji 

Propagowanie pozytywnych 

aspektów zdrowego stylu 

życia  

 

Cykl zajęć warsztatowych  

„Stres pod kontrolą” 

 

- udział uczniów i 

wychowawców w 

zajęciach 

warsztatowych  

- uwzględnienie 

tematyki w planie pracy 

wychowawcy klasy 

- udział w zajęciach 

prowadzonych przez 

specjalistów. 

 

Wychowawcy klas  

Pedagog szkolny 

Cały rok 

szkolny 

4. 

 

 

 

Kształtowanie 

krytycznego myślenia 

i wspomaganie 

uczniów w 

Wskazywanie konsekwencji  

podejmowania decyzji 

przez uczniów,  

Przedstawienie 

Udział uczniów w 

zajęciach prowadzonych 

przez pedagoga 

szkolnego, doradcę 

Pedagog szkolny, 

Doradca Zawodowy 

Wychowawcy klas 

 

Cały rok 

szkolny 
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konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji 

w sytuacjach 

trudnych, 

zagrażających 

prawidłowemu 

rozwojowi i 

zdrowemu życiu. 

 

 

 

 

 

 

konsekwencji wynikających 

z zachowań i czynów 

zażywania środków i 

substancji niedozwolonych  

Działania skierowane na 

wskazywanie prawidłowych 

wyborów dalszej drogi 

kształcenia 

Kształtowanie postaw. 

Wychowanie do wartości   

zawodowego 

Udział uczniów w 

spotkaniach z Policją, 

Sanepidem, Monarem, 

specjalistami  

 

 

 

5. Prowadzenie 

wewnątrzszkolnego 

doskonalenia 

kompetencji 

nauczycieli i 

wychowawców w 

zakresie 

rozpoznawania 

wczesnych objawów 

używania środków i 

substancji, o których 

mowa w § 1 ust. 2, 

oraz podejmowania 

szkolnej interwencji 

profilaktycznej; 

Nauczyciele znają i 

rozpoznają zachowania 

ryzykowne wśród 

młodzieży  

Współpraca nauczycieli i 

pracowników szkoły w celu 

podniesienia 

bezpieczeństwa w szkole 

Udział w spotkaniach, 

warsztatach, szkoleniach  

Zapraszanie specjalistów: 

Policja, Monar itp.  

Obserwacja uczniów, 

ich zachowań, 

rozmowy, weryfikacja 

zachowań uczniów  

 

Realizowanie procedur i 

założeń szkolnej 

interwencji 

profilaktycznej  

    

Pełnienie dyżurów przez 

nauczycieli i  

pracowników obsługi 

 

Praca Zespołu  

Wychowawczego 

Szkoły 

 

 

Dyrektor  

Wychowawcy  

Pedagog szkolny 

Pracownicy szkoły  

 

W ciągu 

roku 

szkolnego  

6. Doskonalenie Nauczyciele poznają Udział w spotkaniach, Wszyscy nauczyciele  W ciągu 
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kompetencji 

nauczycieli i 

wychowawców w 

zakresie profilaktyki 

używania środków i 

substancji, norm 

rozwojowych i 

zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku 

rozwojowego. 

przepisy prawa związane z 

używaniem środków i 

substancji niedozwolonych 

przez uczniów oraz ich 

wpływ na funkcjonowanie 

uczniów i ich zdrowie  

szkoleniach, 

warsztatach  

roku 

szkolnego  
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Działalność informacyjna 

 

Lp. 

 

Cel 

operacyjny 

 

Zadania 

do realizacji 

 

Formy realizacji zadań 

 

Osoba odpowiedzialna 

 

Termin 

1. Dostarczenie 

aktualnych informacji 

nauczycielom, 

wychowawcom i 

rodzicom lub 

opiekunom na temat 

skutecznych sposobów 

prowadzenia działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych 

związanych z 

przeciwdziałaniem 

używaniu środków i 

substancji, o których 

mowa w § 1 ust. 2; 

Prowadzenie obserwacji, 

wywiadu, ankiet w celu 

rozpoznania potrzeb 

prowadzenia działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych związanych z 

przeciwdziałaniem używaniu 

środków i substancji, o których 

mowa w § 1 ust. 2 

Spotkania indywidualne i z 

grupą nauczycieli i 

rodziców, zamieszczanie 

informacji, na stronie 

szkoły  

Dyrektor  

Pedagog szkolny 

W ciągu roku 

szkolnego  

 

 

 

2. Udostępnienie 

informacji o ofercie 

pomocy 

specjalistycznej dla 

uczniów i 

wychowanków, ich 

rodziców lub 

opiekunów w 

przypadku używania 

środków i substancji, o 

Opracowanie oferty pomocy 

specjalistycznej dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców  

Współpraca z CPA przy UMiG  

Przedstawienie oferty 

pomocy na spotkaniach z 

rodzicami, godzinach 

wychowawczych, na 

stronie szkoły  

Dyrektor  

Pedagog szkolny 

IX ,X 
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których mowa w § 1 

ust. 2; 

3. Przekazanie informacji 

uczniom , ich rodzicom 

lub opiekunom oraz 

nauczycielom i 

wychowawcom na 

temat konsekwencji 

prawnych związanych 

z naruszeniem 

przepisów ustawy  o 

przeciwdziałaniu 

narkomanii,  

Organizowanie spotkań ze 

specjalistami,  Policją, 

Monarem, kuratorami itp.  

 

Udział uczniów, 

nauczycieli i rodziców w 

spotkaniach  

Informowanie na bieżąco o 

wszelkich zmianach  

Pedagog szkolny  Przynajmniej 

raz w roku 

szkolnym 

Wg 

harmonogramu 

spotkań z 

rodzicami  

4. Informowanie uczniów 

oraz ich rodziców lub 

opiekunów o 

obowiązujących 

procedurach 

postępowania 

nauczycieli i 

wychowawców oraz o 

metodach współpracy 

szkół i placówek z 

Policją w sytuacjach 

zagrożenia 

narkomanią. 

Przekazanie informacji o 

obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli i 

wychowawców oraz o 

metodach współpracy szkół i 

placówek z Policją w 

sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. 

 Dyrektor  

Pedagog szkolny  

 

IX 

W ramach 

potrzeb  
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Działalność profilaktyczna 
 

Lp. 

 

 

Cel 

operacyjny 

Zadania 

do realizacji 

Formy realizacji zadań Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

Profilaktyka 

uniwersalna 

Wspieranie 

uczniów w ich  

rozwoju i  

zdrowym stylu  

życia,  

podejmowanie  

działań  

ograniczających  

zachowania  

ryzykowne 

a) Bezpieczeństwo 

uczniów w szkole  

b) Zdrowie jako wartość 

uniwersalna  

c) Zachowania 

ryzykowne - 

profilaktyka uzależnień i 

edukacja prawna 

d) Podnoszenie 

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli i rodziców. 

e)Zagrożenia wynikające 

z korzystania z Internetu   

 

Dyżury nauczycieli. Przestrzeganie 

zasad BHP. 

Zgłaszanie powstałych usterek i 

awarii. 

Stosowanie się do zasad 

bezpieczeństwa w szkole 

(procedury) 

 

 

Spotkania organizowane w ramach 

Tygodnia Zdrowia  

 

Spotkania ze specjalistami oraz 

pracownikami Policji, Monaru, 

Sądu itp.  

 

Udział rodziców i nauczycieli w 

kursach i szkoleniach 

prowadzonych przez specjalistów. 

Udział n-li w szkoleniowych 

radach pedagogicznych. 

 

 

Wszyscy 

pracownicy szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny , 

nauczyciel biologii – 

I.Dziamarska 

 

Dyrektor, pedagog 

szkolny  

 

 

 

Dyrektor, wszyscy 

nauczyciele 

W ciągu roku 

szkolnego  

Profilaktyka 

selektywna  

Wspieranie uczniów, 

którzy ze względu 

na swoją sytuację 

materialną, rodzinną 

i środowiskową lub 

uwarunkowania 

a) Budowanie dobrych 

relacji pomiędzy 

uczniami, rodzicami i 

nauczycielami. 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów 

prowadzone przez pedagoga, 

doradcę zawodowego 

Lekcje wychowawcze z 

wychowawcą  

Spotkania z rodzicami 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

W ciągu roku  
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biologiczne są w 

wyższym stopniu 

narażeni na rozwój 

zachowań 

ryzykownych. 

 

 

 

Profilaktyka 

wskazująca 

Wspieranie uczniów, 

u których 

rozpoznano wczesne 

objawy zażywania 

środków 

odurzających i 

psychoaktywnych. 

 

a) Zagrożenie 

uzależnieniem „3N - nie 

piję, nie palę nie biorę”     

 

Spotkania i debaty tematyczne, 

zajęcia warsztatowe 

Spotkania ze specjalistami. 

Współpraca z Sanepidem, Policją, 

Monarem itp.  

 

Zajęcia i spotkania skierowane na 

właściwą organizację czasu 

wolnego uczniów 

 

Indywidualne spotkania z uczniami 

oraz rodzicami, wsparcie i pomoc. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas  

W ciągu roku 

szkolnego na 

godzinach 

wychowawczych 

 

 

  

 

 

 

 

Wg potrzeb 
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Realizatorzy programu  
Realizatorami programu oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych w naszej szkole są wszyscy pracownicy szkoły wykonujący 

zadania zgodnie ze swoimi kompetencjami. Pierwszoplanową rolę w realizacji programu odgrywają wychowawcy klas włączający zadania 

wychowawczo - profilaktyczne do planów pracy adresowanych do prowadzonych przez nich zespołów uczniowskich. Silnego wsparcia w tej 

działalności udzielają im inni nauczyciele, a także pedagog szkolny i doradca zawodowy. Do działań wychowawczo - profilaktycznych 

włączani są rodzice uczniów, opiekunowie prawni. Bardzo ważne jest też  ich zaangażowanie w proces planowania, realizacji i ewaluacji tych 

działań. Rodzice są także źródłem informacji na temat występowania i nasilenia różnych zagrożeń rozwojowych tkwiących w środowisku 

rodzinnym i rówieśniczym. 

 

Zadania wychowawcy klas w tworzeniu i realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego w obrębie swojej klasy: 
1) Podstawowym zadaniem wychowawcy klas jest diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej przez niego klasy i wczesne 

rozpoznawanie zagrożeń na drodze rozwoju uczniów. W oparciu o diagnozę w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły wybiera formę, w której 

realizuje działalność uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy. Wychowawca klasy dzięki temu, że ma stały kontakt z 

uczniami, może: 

- poznać zespół - jego strukturę, relacje panujące między jego członkami, role, jakie poszczególni uczniowie pełnią w grupie, stopień 

spójności klasy, poziom akceptacji i otwartości w grupie, 

- obserwować uczniów w różnych sytuacjach, również celowo inspirowanych, np. podczas wycieczek i imprez klasowych, i innych 

wspólnych działań, 

- systematycznie współpracować z innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem w rozpoznawaniu problemów uczniów, 

- poznać środowisko rodzinne uczniów i tkwiące w nim zagrożenia rozwojowe, 

- włączyć rodziców do współpracy, 

- realizować zalecenia zawarte w Opiniach i Orzeczeniach PPP, 

- podejmować działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 

- decyduje o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną i informuje rodziców ucznia o ustalonych dla niego 

formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

Ponadto wychowawca: 

2) proponuje i wdraża spójny program działań wychowawczo-profilaktycznych wynikający z potrzeb kierowanego przez niego zespołu, 

osobistych kompetencji, zasobów szkoły, 

3) rozpoznaje indywidualne problemy uczniów i podejmuje próby ich złagodzenia bądź rozwiązani, 

4) buduje prawidłowe relacje z uczniami oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, 

5) wpływa na strukturę klasy i panujący w niej klimat, 

6) włącza do realizacji programu innych nauczycieli, specjalistów, 
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7) inicjuje kontakt uczniów i ich rodziców z pedagogiem szkolnym, psychologiem, doradcą zawodowym, 

8) dokonuje systematycznie oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikuje realizowany program działań 

wychowawczo-profilaktycznych, dostosowując go do aktualnych potrzeb rozwojowych swoich uczniów, 

9) doskonali umiejętności zawodowe w obszarze działań wychowawczo- profilaktycznych poprzez udział w WDN i zewnętrznych formach 

doskonalenia nauczycieli. 

 

Zadania pedagoga w tworzeniu i realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego: 
1) przeprowadzenie diagnozy problemów wychowawczych szkoły, 

2) koordynacja pracy zespołu opracowującego szkolny program wychowawczo – profilaktyczny, 

3) monitorowanie przebiegu realizacji szkolnego programu,  

4) dokonywanie, wraz z kierowanym przez siebie zespołem, okresowej ewaluacji realizacji programu, 

5) włączenie się do realizacji niektórych zadań szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego (np. prowadzi zajęcia 

psychoedukacyjne dla uczniów, szkoleniowe dla rodziców, pomaga w rozwiązywaniu problemów indywidualnych), 

6) współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy rodzinie i dziecku (placówki medyczne, 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Policja, Sąd itp.), 

7) w zależności od potrzeb, udzielanie pomocy rodzicom w nawiązaniu kontaktu z różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się 

udzielaniem pomocy rodzinie i dziecku, 

8) systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań wychowawczo 

- profilaktycznych  

9) prowadzenie w ramach WDN szkolenia dla nauczycieli dotyczącego realizacji zadań szkolnej profilaktyki, 

10) uczestnictwo w szkoleniach doskonalących umiejętności pracy wychowawczej i profilaktycznej. 

 

 

Zadania nauczycieli w tworzeniu i realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego: 
1) uczestnictwo w diagnozie i planowaniu oddziaływań profilaktyczno - wychowawczych w szkole, 

2) okresowa analiza efektywności oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, 

3) realizacja zadań  poprzez włączenie do swojego programu nauczania treści o charakterze profilaktycznym, stałe reagowanie na 

pojawiające się zagrożenia rozwojowe, 

4) systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań wychowawczo  

- profilaktycznych, 

5) doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań profilaktyczno – wychowawczych poprzez udział w WDN i zewnętrznych 

formach doskonalenia nauczycieli. 
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Zadania rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego: 
1) uczestnictwo w diagnozie potrzeb uczniów w zakresie profilaktyki, 

2) opiniowanie programu oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych w szkole, 

3) systematyczna współpraca z wychowawcą klasy w zakresie zaspokajania potrzeb swoich dzieci, 

4) praca w ramach objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

5) w miarę swoich sił i możliwości rodzice włączają się do realizacji niektórych zadań programu, 

6) w sytuacji poważnych zagrożeń rozwojowych swoich dzieci, korzystając z pomocy pedagoga, szukają wsparcia w specjalistycznych 

placówkach (np. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, placówek służby zdrowia i innych). 

 

MONITORING I EWALUACJA 

 

Praktyka ewaluacyjna obejmuje systematyczne zbieranie informacji o przebiegu, właściwościach i wynikach programów, o personelu i 

dorobku , który może być wykorzystany przez określonych  ludzi w celu zmniejszenia  niepewności, podniesienia  skuteczności  

i podjęcia decyzji o tym , czego dotyczą i na co wpływają te programy, personel i dorobek. 

Monitoring programu to diagnoza i systematyczna obserwacja , bieżące korekty  i zapis tego, co się dzieje w ramach programu.  

 

Wyniki ewaluacji i diagnozy służą realizatorom szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego do oceny rezultatów  

i efektywności  prowadzonych działań. Otrzymane informacje pozwalają na systematyczne, bieżące ulepszanie prowadzonych działań tak, 

aby uwzględniać aktualne potrzeby młodzieży i sterowanie programem w przyszłości. Obiektem ewaluacji i diagnozy  jest więc zestaw 

działań profilaktycznych zrealizowanych  przez pracowników szkoły . 

 

Okresowego podsumowania efektywności działań wychowawczo- profilaktycznych dokonuje w obrębie zespołu klasowego wychowawca, a 

oceny całokształtu działań wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w szkole - pedagog. 

 

Monitoring 

 

Za prowadzenie monitoringu z realizacji programu na poziomie klasy odpowiada jej wychowawca. Całościowy przebieg wdrażania 

działań wychowawczo - profilaktycznych szkoły  monitoruje pedagog wraz z Zespołem Wychowawczym. 

 

Wychowawca klasy dokonuje rejestru realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego według następujących punktów. 

1) Zapisuje efekty diagnozy- określa charakterystyczne dla swojej klasy zachowania  ryzykowne i ich nasilenie, znajduje uczniów  o 

specyficznych potrzebach profilaktyczno-wychowawczych. 

2) Precyzuje czynniki ryzyka i chroniące dla zdiagnozowanych zachowań ryzykownych . 
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3) Sporządza plan działań wychowawczo -profilaktycznych adresowanych dla zespołu klasowego i opracowuje sposób realizacji tych 

działań. 

4) Dla uczniów o specyficznych potrzebach profilaktyczno - wychowawczych tworzy indywidualne plany działań wspomagających 

ich rozwój (korzysta z pomocy specjalistów). 

5) Prowadzi na bieżąco rejestr działań np.: 

 rozmów z rodzicami i ich efektów, 

 rozmów z uczniami i ustaleń dotyczących ich wspomagania w sytuacjach trudnych bądź metod oddziaływania w przypadku 

zachowań problemowych , 

 konsultacji z psychologiem, pedagogiem, pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej, służby zdrowia itp. 

 informacje o pojawiających się zachowaniach problemowych i ich nasilenia, 

 przeprowadzonych w klasie zajęć tematycznych realizowanych programów profilaktycznych, 

 modyfikacji programu profilaktycznego zespołu klasowego, 

 ustaleń zespołu wychowawczego dotyczących pomocy specjalistycznej, 

 zastosowanych form indywidualnej pomocy uczniom. 

6)   Sporządza okresowo całościowe sprawozdanie z realizacji działań profilaktycznych. 

 

Pedagog monitoruje całościowy przebieg realizacji programu wychowawczo -  profilaktycznego szkoły  poprzez: 

1) Analizę dokumentacji dotyczącej planowania i przebiegu działań wychowawczo - profilaktycznych realizowanych przez wychowawców 

klas; 

2) Gromadzenie dokumentacji działań wychowawczo - profilaktycznych; 

3) Rejestrację potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji programu; 

4) Obserwację przebiegu realizacji indywidualnych programów profilaktycznych; 

5) Rejestrację sygnałów od wychowawców, nauczycieli, rodziców osób ze środowiska o pojawieniu się nowych zachowań ryzykownych bądź 

nasileniu dotychczasowych; 

6) Przygotowanie i przedstawienie na radzie pedagogicznej ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.   
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