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1. Program profilaktyki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach sporządza się zgodnie                          
z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. 2001 nr 61 poz.624                               
z późniejszymi zmianami) 

2. Program Profilaktyki jest oparty na następujących podejściach teoretycznych:  
 psychoanalitycznej - przyczyną dysfunkcji są doświadczenia płynące z wczesnego 

dzieciństwa, zaś podstawową metodą terapii jest analiza nieświadomych treści;  
 behawioralno - poznawczej - pojawienie się zarówno dysfunkcji, jak i eliminowanie 

zaburzeń dokonuje się w oparciu o prawidłowości rządzące procesem uczenia się                           
i nabywania nowych zachowań;  

 humanistyczno - egzystencjalnej - przyczyną dysfunkcji jest zablokowanie możliwości 
rozwojowych człowieka, zaś eliminowanie dysfunkcji dokonuje się w drodze odblokowania 
rozwoju osobowości, poczucia własnej autonomii, systemu wartości oraz przejmowania 
pełni odpowiedzialności za własne życie;  

 systemowej - przyczyną dysfunkcji są wadliwe interakcje międzyludzkie.  
3. Zadania przyjęte do realizacji w Programie Profilaktyki są spójne z Programem Wychowawczym 

Szkoły, zgodne ze Statutem Szkoły, Międzynarodową Konwencją Praw Człowieka i Praw Dziecka 
Rozporządzeniem MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizowania 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 
Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 24 kwietnia 1997r. ze zmianami, Ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982r. ze zmianami, Ustawą            
o ochronie zdrowie przed następstwami używania tytoniu z 9 listopada 1995r., Ustawą o ochronie 
zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994r. i Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich                      
z 26 października 1982r. ze zmianami.  

4. Program Profilaktyki jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, praw 
każdego człowieka. Zakłada współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, placówkami 
wpierającymi szkolną profilaktykę - prowadzącymi wczesną interwencję, terapię, rehabilitację. 
Odbiorcami programu są: 

 uczniowie,  
 rodzice,  
 nauczyciele,  
 pracownicy obsługi i administracji.  

Zadania programu ukierunkowane są na: 

1. Promowanie rozwoju jednostek w kierunku realizowania ich potencjalnych możliwości - tworzenie 
warunków sprzyjających rozwojowi.  

2. Promowanie zdrowego stylu życia.  
3. Przeciwdziałanie destrukcyjnym czynnikom takim jak: ryzyko utraty zdrowia i bezpieczeństwa, 

stresy rodzinne, szkolne, zawodowe, izolacja społeczna, przemoc, alkoholizm, nikotynizm, 
narkomania, przestępczość, prowadzenie niezdrowego stylu życia, trudności finansowe, 
niewłaściwe warunki mieszkaniowe, zła opieka lekarska itp.  
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Podejmowane przez szkołę działania profilaktyczne posiadają następujące cele ogólne: 

1. Rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o zjawisku, którego profilaktyka 
dotyczy;  

2. Kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych;  
3. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności: samoświadomości, samooceny          

i samodyscypliny;  
4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności umiejętności empatycznych, 

współpracowania, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów;  
5. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, obejmujących 

m.in. zdolność do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych stylów życia;  
6. Rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której 

jednostka przynależy (rodzina, lokalna społeczność, ogół społeczeństwa);  
7. Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności, jako właściwego wzorca ról do naśladowania przez 

innych (obejmującej m.in.: styl życia, postawy wobec odurzania się środkami uzależniającymi, 
wobec przemocy, przestępczości, podejmowanie decyzji itd.);  

8. Rozwijanie środowiska rodzinnego, społecznego i środowiska pracy, które podnosiłoby jakość 
życia wszystkich jego członków;  

9. Kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były one zgodne z ludzkimi 
potrzebami i wspierały pozytywne style życia;  

10. Umożliwianie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijania strategii 
przeciwdziałania, bazujących na znajomości przyczyn szkodliwych uwarunkowań.  

Program opisuje wszelkie działania o charakterze profilaktycznym w celu przeciwdziałania różnym 
zagrożeniom występującym w środowisku i młodzieży w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Benicach. 
 
Główne zagrożenia, które w sposób ciągły towarzyszą naszej młodzieży to: 

 palenie papierosów,  
 picie alkoholu,  
 próby rozpowszechniania i używania narkotyków,  
 przemoc i agresja fizyczna i psychiczna,  
 zagrożenia cywilizacyjne (stres, choroby cywilizacyjne związane z niezdrowym stylem życia, 

ubóstwo, negatywny wpływ środków masowego przekazu),  
 negatywny wpływ grup nieformalnych,  
 przestępczość - naruszanie dyscypliny szkolnej  

Celem działań wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz pracowników obsługi jest pełne 
włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze, aby prawidłowo: 

1. zdiagnozować problemy młodzieży - Wychowawcy, Zespół Wychowawczy, Rodzice;  
2. prowadzić profesjonalne działania wychowawczo - profilaktyczne wykorzystując:  

 przedmioty,  
 ścieżki edukacyjne, a zwłaszcza wychowanie do życia w rodzinie, edukacje prozdrowotne,  
 godziny z wychowawcą,  
 zajęcia pozalekcyjne indywidualne, grupowe,  
 praca kół zainteresowań,  
 apele, uroczystości szkolne,  
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 formy rozrywki klasowej, szkolnej, np. wycieczki, dyskoteki itp.  
3. tworzyć bezpieczną, ciepłą atmosferę w szkole przez wszystkich pracowników szkoły;  
4. budować wzajemne zaufanie i poczucie własnej wartości u każdego ucznia;  
5. pomagać uczniom w rozpoznawaniu zagrożeń i radzeniu sobie z nimi.  

Postanowienia końcowe: 

1. Program Profilaktyki ma charakter długofalowy tzn. przygotowany jest na cały cykl kształcenia              
( 4 lata) i będzie poddawany systematycznej ewaluacji przez Zespół Wychowawczy                                  
po zakończeniu całego cyklu kształcenia w szkole dla danej klasy.  

2. Program Profilaktyki jest dostosowany do oczekiwań młodzieży, rodziców i nauczycieli Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.  

3. Oczekiwania zostały zdiagnozowane w następujący sposób:  
 metoda obserwacji środowiska szkolnego,  
 analiza interwencji i konsultacji wychowawczych w klasach,  
 metoda wywiadu,  
 ankiety i kwestionariusze.  

4. Dokonuje się określonej oceny efektów podejmowanych działań profilaktycznych.  
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ZADANIA ORGANIZACYJNE UWZGLĘDNIAJĄCE WSZYSTKICH ODBIORCÓW 

Zadanie Sposób realizacji zadania Odpowiedzialny za 
realizację 

Osoby 
współpracujące 

Sondaż 
 i diagnoza 
problemu 

 Obserwacja środowiska rówieśniczego. 
 Rozmowy i spotkania dyskusyjne   z młodzieżą. 
 Rozmowy i spotkania z rodzicami. 
 Rozmowy i spotkania z nauczycielami. 
 Badania ankietowe. 
 Wywiady środowiskowe. 
 Zbieranie informacji od instytucji wspierających 

profilaktykę. 
 Korzystanie z form rozpoznawania zagrożeń 

proponowanych przez poradnie psychologiczno - 
pedagogiczne. 

Całe grono 
pedagogiczne 

 
 

Wychowawcy 
 

Wychowawcy 
 

Pielęgniarka 

Nauczyciele  
Rada Rodziców 

Samorząd 
Uczniowski 

Rodzice 
Służba Zdrowia 

SANEPID 
Policja 

PCPR, GOPS 
Komisja ds. 

rozwiązywania 
problemów 

alkoholowych 
Pomoc 

psychologiczno - 
pedagogiczna dla 

młodzieży 
zagrożonych 

uzależnieniem 

 Pomoc w wyrównywaniu braków programowych: 
 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
 psychoterapię indywidualną, 
 psychoterapię w małych grupach. 
 Pomoc w kształtowaniu prawidłowych kontaktów 

interpersonalnych: 
 zajęcia edukacyjne służące rozwijaniu umiejętności 

psychospołecznych, 
 zajęcia edukacyjne służące poznawaniu i kształtowaniu 

samooceny młodzieży, 
 poszerzanie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych 

dzieci i młodzieży, 
 Dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń zjawiskami 

patologii społecznej i możliwości przeciwdziałaniu 
uzależnieniom. 

 Prowadzenie edukacji prozdrowotnej: 
 promocja zdrowia psychicznego, 
 promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży, 

rodziców oraz nauczycieli, 
 motywowanie do podejmowania różnych form aktywności 

(rozwijanie zainteresowań). 

Nauczyciele 
przedmiotów 

 
Wychowawcy 

 

Pielęgniarka szkolna 

Poradnie 
psychologiczno - 

pedagogiczne  
 

Policja 
 

SANEPID 
 

Samorząd 
Uczniowski 

 
Rodzice 

Wypracowanie 
efektywnych 

form 
współdziałania z 

rodzicami w 
rozwiązywaniu 

problemów  
młodzieży 

 

 

 

 

 Porady i konsultacje młodzieży, rodziców i nauczycieli, w 
tym porady dotyczące rozmiaru zagrożeń i sposobów 
zapobiegania. 

 Zapewnienie obiegu informacji pomiędzy pracownikami 
szkoły i rodzicami poprzez wypracowanie stosownych 
procedur i przestrzeganie ich. 

 Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców poszerzające ich 
umiejętności wychowawcze, w tym sposoby radzenia 
sobie z uzależnieniami. 

 Opracowanie procedury informowania o możliwości 
uzyskiwania pomocy specjalistycznej. 

 Opracowanie informatora o placówkach, organizacjach i 
instytucjach świadczących pomoc osobom uzależnionym i 
zagrożonym uzależnieniem na terenie działania szkoły 

Wychowawcy  
 

Pedagog 
 

Dyrektorzy 
 

Pedagog 
 

Pedagog 
 

Wychowawcy 
 

Pedagog 

Policja  
 

Kuratorzy Rodzinni 
 

PCPR, Komisja ds. 
rozwiązywania 

problemów 
alkoholowych 

 
 
 

 Policja, PCPR, 
GOPS 
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Wewnątrzszkolne 
doskonalenie 
nauczycieli 
dotyczące 

problematyki 
uzależnień                  

i innych zjawisk 
patologii społ. 
oraz sposobu 

podejmowania 
wczesnej 

interwencji                  
w sytuacji 
zagrożenia 

uzależnieniem 

 Ocena poziomu umiejętności nauczycieli w zakresie 
realizacji zadań, o których mówi rozporządzenie. 

 Ustalenie potrzeb w zakresie doskonalenia. 
 Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli. 
 Poszerzenie problematyki szkoleniowych rad 

pedagogicznych i zespołów samokształceniowych o 
tematykę związaną z profilaktyką i terapią uzależnień. 

 Propagowanie studiów podyplomowych, kursów 
kwalifikacyjnych i innych kursów doskonalących z 
zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. 

 
 
 

Dyrektor 
Kierownik                 

ds. kształcenia 

 

Edukacja prawna 
młodzieży 
rodziców                    

i nauczycieli                
w zakresie 
problemów  
młodzieży 

 Ocena stanu wiedzy prawnej dzieci, młodzieży, 
rodziców i nauczycieli w zakresie problemów dzieci i 
młodzieży. 

 Prowadzenie zajęć z edukacji prawnej w zakresie 
problemów związanych z patologią społeczną we 
współpracy z:  

 kuratorami sądowymi, 
 sądem rodzinnym i nieletnich, 
 rodzicami z wykształceniem prawniczym, 
 policją 

Wychowawcy  
 
 
 
 

Pedagog 

Policja  
 
  
 

Kuratorzy rodzinni 

Współpraca 
wszystkich 

organów szkoły           
w działaniach 

wychowawczych, 
profilaktycznych 
i interwencyjnych 

związane                     
z pomocą  
młodzieży 
zagrożonej 

uzależnieniem 

 Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach 
zagrożenia i występowania zjawisk patologii. 

 Opracowanie przydziału zadań dla: 
 dyrektora szkoły, 
 zespołu kierowniczego, 
 rady pedagogicznej, 
 pedagoga/psychologa, 
 wychowawców klas, 
 nauczycieli przedmiotów, 
 osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne                

i świetlicowe, 
 in. pracowników szkoły. 

 

 

Zespół 
Wychowawczy 

 

 

Współdziałanie             
z PPP, 

poradniami 
zdrowia 

psychicznego i in. 
specjalistycznymi 
działającymi na 
rzecz zdrowia 
psychicznego 

dzieci i młodzieży 

 Opracowanie planu współpracy z poradniami 
psychologiczno - pedagogicznymi, określenie potrzeb 
i oczekiwań. 

 Nawiązanie współpracy z poradniami zdrowia 
psychicznego i innymi specjalistycznymi. 

Pedagog 

Kierownik                   
ds. kształcenia 
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KLASA I 

Cele Zadania Formy realizacji Realizatorzy Spodziewane efekty 
Przestrzeganie 

dyscypliny szkolnej 
i porządku 
prawnego 

Ustalenie rozmiarów zjawiska 
przestępczości wśród uczniów  
 
Ustalenie rozmiarów i przyczyn 
absencji szkolnej wśród 
uczniów  
 
Analiza przypadków 
porzucających i zmieniających 
szkołę, powtarzających klasę  

 
Badanie niepowodzeń 
szkolnych uczniów  
 
Popularyzacja problematyki 
przestępczości wśród nieletnich 
dla rodziców i nauczycieli  
 
Opracowanie kar 
dyscyplinarnych i programów 
zaradczych związanych z 
łamaniem norm społecznych, 
szkolnych  
 
Opracowanie zasad 
przestrzegania dyscypliny 
szkolnej  
 
Zapoznanie z prawnymi 
konsekwencjami łamania 
prawa.  
 
Planowanie kontaktów z 
instytucjami i organizacjami 
potrzebnymi do współpracy 
(policja, kuratorzy itp. )  

ankieta  

 
interwencje szkolne                      

i policyjne 
 

konsultacje kuratorskie 
 

analiza przypadku, 
dokumentacji (badanie 

losów uczniów) 
 
 

pogadanki, warsztaty 
 

program zaradczy 
 

ustalenie kar 
dyscyplinarnych 

 
zasady przestrzegania 
dyscypliny szkolnej 

 
apele profilaktyczne 

 

pedagog  
 

Wychowawcy 
 

Kierownik ds. 
kształcenia 

 
Zespół 

Wychowawczy 
 

Rada 
Pedagogiczna 

 
Rada Rodziców 

 
 

Nauczyciele 
 

Dyrektor 

spadek liczby 
przestępstw 
dokonywanych przez 
uczniów  
 
wzrost frekwencji 
szkolnej  
 
spadek liczby spóźnień 
na zajęcia szkolne  
 
zmniejszenie liczby 
uczniów 
porzucających, 
zmieniających szkołę            
i powtarzających  klasę 

 
wzrost osiągnięć 
szkolnych uczniów  
 
wzrost świadomości 
rodziców i nauczycieli 
nt. przestępczości 
wśród nieletnich i 
umiejętne 
przeciwdziałanie jej  
 
spadek liczby czynów 
związanych z 
łamaniem norm 
społecznych i 
szkolnych  
 
przestrzeganie 
dyscypliny szkolnej i 
prawa  
 
znajomość 
konsekwencji łamania 
prawa  
 

 
Przeciwdziałanie 

przemocy 

 

Wypracowanie reguł 
przeciwdziałania przemocy.  
 
Ustalenie sankcji w przypadku 
przemocy.  

Założenie punktu kontaktowego 
umożliwiającego anonimowe 

ustalone sankcje  
 

interwencje, konsultacje, 

pogadanki informacyjne, 
gazetka informacyjna, 

Wychowawcy  
 

Zespół 
Wychowawczy 

Pedagog  
 
 

zmniejszenie zjawiska 
przemocy wśród 
uczniów  

zbudowanie wizerunku 
szkoły bezpiecznej             
i przyjaznej każdemu 
uczniowi  
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informowanie o przemocy  

 
Zwiększona obserwacja miejsc, 
w których zachodzi przemoc  
 
Opracowanie projektów zajęć 
edukacyjnych i 
profilaktycznych dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli  
 
Planowanie kontaktów z 
organizacjami, instytucjami i 
placówkami lokalnymi 
potrzebnymi do, współpracy 
(PPP, Policja, Sąd - Wydział 
Rodzinny i Nieletnich.  

dyżury nauczycieli 

 
program nt.: mobbingu           

w szkole - warsztat, pomoc 
ofiarom 

 
przemoc wobec dzieci - 

program edukacyjny debata 
szkolna nt.: przemocy 
apele dyscyplinujące  

 
teatr profilaktyczny 

 
akcja profilaktyczna 

prelekcje dla rodziców i 
nauczycieli 

 
kierowanie do 

odpowiednich organizacji, 
instytucji 

 
 

Nauczyciele 
 

Dyrektor  
 
 

 
wzrost wiedzy                      
i samoświadomości 
uczniów, rodziców                 
i nauczycieli nt.: 
przemocy w szkole               
i w domu oraz 
przeciwdziałanie jej  
 
wzrost umiejętności 
skutecznego 
reagowania na akty 
przemocy  
 
pomocy w sytuacji 
przemocy 

Zapobieganie 
uzależnieniom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na plakat na temat 
szkodliwości palenia, picia 
alkoholu i narkotyzowania się  
 
Postawa asertywna w 
profilaktyce uzależnień -             
"Czy potrafię odmówić?"  
 
Konkurs literacki 
(opowiadanie, wywiad) na 
temat wyniszczających skutków 
uzależnień  
 
Diagnoza inicjacji nikotynowej 
wśród młodzieży oraz 
rozmiarów zjawiska  

Przyczyny i skutki sięgania 
przez młodzież po papierosy  
 
Współpraca z instytucjami 
wspierającymi trzeźwy styl 
życia (SANEPID, Punkt ds. 
Narkomanii)  

 

 

 

 

konkurs  
 

akcja profilaktyczna 
 

gazetki 
 

trening na temat 
asertywności 

 
film edukacyjny 

 
ankieta 

 
kwestionariusz uzależnień 

Program przeciwdziałania 
nikotynizmowi 

 
kierowanie do 

odpowiednich organizacji              
i instytucji 

 

Pedagog 
 

Pielęgniarka 
 

Nauczyciele 
biologii i wych. 

do życia                    
w rodzinie 

 
Wychowawcy 

Opiekun S.U. 
 

Nauczyciele            
J. polskiego  

 
Kierownik             

ds. kształcenia 
 

wzrost znajomości 
skutków uzależnień  
 
umiejętność 
rozpoznawania 
zagrożeń związanych               
z uzależnieniami i 
reagowanie na nie  
 
osiągnięcie 
umiejętności 
wartościowych i 
sensownych wyborów 
w życiu  
 
redukowanie używania 
papierosów wśród 
uczniów  
 
opóźnienie wieku 
inicjacji tytoniowej 
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 Promocja zdrowia 
psychicznego 

"Czy jestem asertywny?"  
 
"Jak radzić sobie ze stresem 
szkolnym?"  
 
Trudności adaptacyjne  

warsztaty  
 

pogadanki 
 

rozmowy dyskusje  
 

diagnoza 

 

Pedagog   
 

Pielęgniarka 
 

Wychowawcy 
 
 
 
 

 

wzrost umiejętności 
wyrażania własnych 
poglądów, opinii i nie 
popadania w konflikty 
z otoczeniem  
 
umiejętność mówienia, 
o tym, o czym 
młodzież myśli, będzie 
wyrażać swoje uczucia 
oraz szanować i 
identyfikować się                
z uczuciami innych  

Promocja zdrowia 
fizycznego 

Wskazanie na potrzebę 
aktywności ruchowej 
postrzeganej jako środek 
służący poprawie zdrowia           
i zapobiegający powstawaniu 
chorób cywilizacyjnych, wad 
postawy  
 
Wykształcenie postawy 
świadomego dążenia do 
samodoskonalenia się w 
zakresie sprawności 
kondycyjno - koordynacyjnej  
Kształtowanie harmonijnego 
rozwoju fizycznego  
 
Aktywizowanie uczniów do 
udziału w aktywnych formach 
spędzania czasu wolnego  

pogadanki instruktaże 
ćwiczeń 

 
kształtowanie 

poszczególnych partii 
mięśniowych 

 
zajęcia pozalekcyjne 

 
zawody sportowe 

 
rajdy 

 
wycieczki piesze, rowerowe 

 
obozy wędrowne itp. 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego  

 
pielęgniarka 

szkolna 
 

wychowawcy 
 

organizatorzy 
rajdów, 

wycieczek 

wzrost aktywności 
ruchowej u uczniów  
uczestnictwo w 
zajęciach sportowych           
i innych 
nadobowiązkowych 
działaniach poza 
lekcyjnych  
 
tworzenie 
wartościowych planów 
edukacyjnych  
dokonywanie 
samooceny własnego 
rozwoju fizycznego                   
i dokonywania 
modyfikacji w 
wyrównywaniu braków 
w obrębie zdolności 
motorycznych  
 
samodzielność 
uczniów w zakresie 
organizacji zajęć 
ruchowych w czasie 
wolnym 
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Zdrowe żywienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omówienie dolegliwości                    
i zaburzeń  spowodowanych 
złym odżywianiem  
 
Diagnoza konsekwencji 
niedoboru lub nadmiaru 
pokarmu  
 
Wykonywanie gazetek 
konkursowych pt.:                        
"O znaczeniu witamin dla 
organizmu"  
 
Przyczyny i skutki zaburzeń 
typu anoreksja, bulimia, 
wewnętrzny przymus 
nadmiernego jedzenia  

 

 

wykład  
 

pogadanka 

 
ulotki 

 
konkurs 

 
gazetka  

 
konsultacje z pedagogiem 

pielęgniarka 
szkolna  

 
nauczyciele 

biologii 
 

pielęgniarka  
 

opiekun S.U. 
 

pedagog 
 

wzrost wiedzy na temat 
objawów i skutków 
złego odżywiania  
 
znajomość 
konsekwencji 
niedoboru i nadmiaru 
pożywienia  
 
wzrost 
samoświadomości na 
temat rangi 
racjonalnego 
odżywiania się 

Profilaktyka 
chorób:  

 
-zakaźnych 

 
- AIDS 

Profilaktyka szczepień 
ochronnych w chorobach 
zakaźnych  
 
Przeciwdziałanie chorobom 
brudnych rąk i zakażeniom 
pasożytniczym - higiena 
osobista  
 
"Co wiemy o AIDS"  
 
Obchody Światowego Dnia 
Zdrowia:  

 plakatowanie szkoły  
 wykonanie gazetek 

tematycznych  
 poradnictwo 

pielęgniarki  
 konkurs na temat 

zdrowia psychicznego 
i fizycznego  

 apel na temat 
zdrowego stylu życia  

pogadanka  
 

badania przesiewowe 
 
 

ulotki, broszury  
 

gazetka na temat higieny 
osobistej 

 
film edukacyjny 

 
konkurs 

 
apel profilaktyczny 

 
plakaty 

 
gazetki 

 
poradnictwo 

Pielęgniarka  
 

Wychowawcy 
 
 

Pedagog  
 

Nauczyciele 
biologii 

 
Opiekun S. U. 

 
Pielęgniarka 

 
Nauczyciele 

biologii 

wzrost świadomości na 
temat konieczności 
przeprowadzania 
szczepień ochronnych  
 
wzrost higieny 
osobistej uczniów  
 
znajomość zasad 
unikania zakażeń                 
i zarażeń  
 
wzrost wiedzy na temat 
AIDS oraz postaw 
tolerancji wobec ludzi 
chorych na AIDS  
unikanie ryzykownych 
zachowań  
wzrost świadomości na 
temat ochrony zdrowia 
psychicznego                       
i fizycznego  
 
dbanie o własne 
zdrowie Poprzez 
uczestnictwo w 
zajęciach sportowych            
i innych 
pozalekcyjnych  
promocja zdrowia 
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Odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo             

i zdrowie swoje                
i innych 

Bezpieczeństwo w drodze do           
i ze szkoły oraz w szkole  
 
Zaznajamianie z przepisami 
ruchu drogowego na lekcjach 
wychowania fizycznego ,godz. 
wych. przepisach ruchu 
drogowego. 
 
Konkurs na temat 
bezpieczeństwa na drodze                     
i znajomości  
przepisów bhp                               
w  
szkole  

pogadanki  
 

zapoznanie ze szkolnymi 
regulaminami bhp 

 
instruktaże 

 
prelekcje i filmy edukacyjne 

  
konkurs 

Wychowawcy  
 

nauczyciele 
  
 

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego 

 

 

wzrost wiedzy na temat 
przepisów ruchu 
drogowego  
 
wzrost bezpieczeństwa 
w szkole dzięki 
respektowaniu i 
znajomości przez 
uczniów przepisów 
bhp  
 
umiejętność 
bezpiecznego 
poruszania się na 
drodze 

Rozbudzanie 
wrażliwości 
społecznej - 

przezwyciężanie 
ubóstwa 

Włączenie się uczniów w akcje 
charytatywne S.U  
 
Współpraca z PCK  

zbiórki rzeczowe  
 

zbiórki pieniężne 
 

organizacja imprez 
charytatywnych,  

 
stypendia socjalne  

 
loterie rzeczowe 

 
akcje przykościelne np. 

sprzedaż świec 

Pedagog 

Opiekun S.U. 
 

Wychowawcy 

współpraca i pomoc 
uczniów dla różnych 
osób, instytucji m.in., 
Pogotowie 
Opiekuńcze, Dom 
Dziecka, PCK,DPS,  
wzrost wrażliwości 
uczniów na biedę, 
trudną sytuację 
życiową drugiego 
człowieka  
zredukowanie 
problemów 
materialnych, 
zdrowotnych, 
życiowych uczniów. 
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KLASA II  

Cele Zadania Formy realizacji Realizatorzy Spodziewane efekty 
Przeciwdziałanie 

przemocy 
Ustalenie rozmiarów 
zjawiska.  
 
Opracowanie programu 
zaradczego na 
poziomie: jednostki, 
klasy, szkoły, 
poświęconego 
przeciwdziałaniu 
przemocy wśród 
uczniów.  
 
Zwiększenie 
kontrolowania 
zachowań uczniów.  
 
Popularyzacja 
problemu wśród 
rodziców, 

Stworzenie programu 
przeciwdziałania 
przemocy w szkole  
 

Opracowanie 
regulaminów 
klasowych i ustalenie 
sankcji w przypadku 
przemocy  

Ankieta  
 

Interwencje 
 

Programy zaradcze 
 

Dyżury nauczycieli 
 

Obserwacja, rozmowy 
wychowawców i nauczycieli 

 
Warsztat, 

 
Pogadanka 

 
Akcja profilaktyczna 

 
Gazetki, broszury 

Regulaminy klasowe 
 

Ustalenie sankcji 
 

Programy profilaktyczno-
edukacyjne 

 
Konsultacje 

Pedagog  
 

Wychowawcy 
 

Zespół 
Wychowawczy 

 Nauczyciele 
 

Kierownik               
ds. kształcenia 

 

Wzrost świadomości 
nt. zjawiska przemocy 
i konieczności 
przeciwdziałania jej.  
 
Umiejętne łagodzenie 
konfliktów  
 
Doskonalenie empatii 
i asertywności  
 
Znajomość norm 
społecznych, praw 
innych  
 
Umiejętne udzielanie 
wsparcia ofiarom 
przemocy  
 
Branie 
odpowiedzialności za 
własne czyny  
 
Znajomość 
konsekwencji 
zachowań 
przemocowych  
 
Tolerancja wobec 
cudzych odmienności  
 

Przestrzeganie 
dyscypliny szkolnej              

i porządku prawnego 

Analiza rozmiarów 
zjawiska przestępczości 
wśród uczniów  
 
Analiza przyczyn 
wagarów i 
niepowodzeń szkolnych 

Popularyzacja 
problematyki 
przestępczości wśród 
nieletnich dla rodziców, 
nauczycieli  
 
Zapoznanie z 
konsekwencjami 
szkolnymi i prawnymi, 
łamania dyscypliny 
szkolnej i prawa.  
 

ankiety  
 

interwencje  
 

konsultacje 
 

pogadanki 
 

warsztaty 
 

regulaminy szkolne 
 

zasady pracy w klasie 
 

programy edukacyjne 
 

Pedagog  
 

Wychowawcy 
 

 Dyrektor 

Rada 
Pedagogiczna 

Rada Rodziców 
 

Kierownik               
ds. kształcenia 

 
 
 

Spadek liczby 
przestępstw 
dokonywanych przez 
uczniów  
 
Wzrost frekwencji 
szkolnej  

Wzrost osiągnięć 
szkolnych uczniów  
 
Przestrzeganie 
dyscypliny szkolnej             
i prawa  
 
Znajomość 
konsekwencji łamania 
prawa  
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Promocja zdrowia 
psychicznego 

Co to jest zdrowie 
psychiczne?  
 
Identyfikowanie 
własnych uczuć i 
emocji, ich wpływa na 
funkcjonowanie 
organizmu  
 
Umiejętność empatii i 
asertywności  
 

Kształtowanie poczucia 
własnej wartości  
 

Umiejętność 
rozładowywania 
negatywnych emocji  
 
 
Rozwój osobisty i 
samorealizacja w 
hierarchii potrzeb 
człowieka  
 
Zagrożenia i szanse 
stwarzane dla 
młodzieży przez środki 
masowego przekazu  
 

Uzależnienie od 
Internetu - gdzie szukać 
pomocy 

Prelekcje  
 

Pogadanki 
 

Filmy edukacyjne 
 

Warsztaty 
 

Treningi 
 

Instruktaż 
 

Prelekcje 
 

Praca z tekstem, komputerem 
itp. 

 
Konsultacje 

Pedagog   
 

Pielęgniarka 
 

Wychowawcy 
 

Nauczyciele 

nabywanie 
umiejętności dbania o 
własne zdrowie 
psychiczne  
 
wzrost świadomości 
własnych przeżyć i 
konstruktywne 
rozładowywanie 

negatywnych emocji  
wzrost kontroli 
swoich zachowań i 
emocji  
zrozumienie istoty 
presji rówieśniczej i 
nabycie umiejętności 
przeciwstawiania się 
jej, pozytywne zmiany 
w zakresie samooceny 
 
podnoszenie własnego 
rozwoju 
psychospołecznego  

spadek liczby uczniów 
uzależnionych od 
Internetu itp.  
 
otoczenie opieką 
terapeutyczną 
uczniów 
uzależnionych od 
Internetu itp. 

Promocja zdrowia 
fizycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbanie o utrzymanie 
poprawnej sylwetki  
 
Dbanie o ogólną 
sprawność fizyczną, 
zasady higienicznego 
trybu życia  
 
Aktywizowanie 
uczniów, rodziców, 
nauczycieli do 
współtworzenia modelu 
sportowo - 
rekreacyjnego 
spędzania wolnego 
czasu 

pogadanki instruktaże ćwiczeń  
 

aerobik 
 

zajęcia sportowe, 

rekreacyjne (pozalekcyjne) 

Nauczyciel 
wychowania 
fizycznego  

 
pielęgniarka 

szkolna 
 

wychowawcy 

umiejętność 
analizowania własnej 
aktywności fizycznej i 
planowania jej 
modyfikacji  
 
znajomość związków 
między aktywnością 
fizyczną a pracą 
organizmu 
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Zdrowe żywienie Związki między 
sposobem żywienia a 
wzrostem i masą ciała. 
 

Skutki wadliwego 
przechowywania i 
przygotowywania 
żywności  

pogadanka  
 

ulotki 
 

gazetki 
 

prelekcja 
 

konsultacje 

pielęgniarka 
szkolna  

 
nauczyciele 

biologii i 
żywienia 

 

znajomość "piramidy 
zdrowego żywienia"  
 
wzrost wiedzy na 
temat składników 
odżywczych i ich roli 
w organizmie 
 
 

Higiena osobista               
i otoczenia 

Dbanie o czystość 
skóry, włosów, zębów  
 

Choroby brudnych rąk - 
jak ich unikać?  
 
Jak hałas                              
i nieprawidłowe 
oświetlenie wpływają 
na słuch, wzrok i 
zdolności do nauki  
 
Utrzymywanie 
czystości w domu i             
w klasie 

pogadanka  
 

ulotki, broszury 

gazetki 
 

film edukacyjny 
 

konkurs na najczystszą                     
i najprzytulniejszą klasę 

planowanie utrzymywania 
porządku i obowiązków 
domowych, klasowych 

Pielęgniarka 
szkolna  

 
Wychowawcy 

 
Nauczyciele 

biologii 

wzrost higieny 
osobistej uczniów  
 
wzrost świadomości 
uczniów w 
zapobieganiu 
powstawania 
najczęstszych chorób 
zakaźnych  
 
dbanie o własny słuch 
i wzrok poprzez 
prawidłowe słuchanie 
radia, telewizji, 
prawidłowe 
oświetlenie w miejscu 
nauki  
 
utrzymywanie 
porządku w domu i             
w szkole 

Odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo                 
i zdrowie swoje                      

i innych 

Podstawowe zasady 
ruchu drogowego  
 
Bezpieczeństwo w 
wodzie  
 
Udzielanie pierwszej 
pomocy  
 
Przepisy bhp w szkole, 
w pracowniach 
przedmiotowych 

pogadanki  
 

instruktaże 
 

filmy edukacyjne 
 

analiza regulaminów szkolnych 
w pracowniach 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

 
opiekunowie 
wycieczek 

 
wychowawcy 

 
nauczyciele 
pracowni 

 
pielęgniarka 

wzrost wiedzy na 
temat przepisów ruchu 
drogowego  
 
bezpieczne poruszanie 
się na drodze                 
i w wodzie  
 
znajomość 
regulaminów 
kąpielisk, korzystania 
z pracowni szkolnych 
i obiektów 
sportowych  
 
umiejętność 
udzielania pierwszej 
pomocy  
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Rozbudzanie 
wrażliwości 
społecznej - 

przezwyciężanie 
ubóstwa 

Poszanowanie wartości 
człowieka  
 
Otwartość na potrzeby 
innych  
 
Formowanie 
pozytywnego stosunku 
do ludzi ubogich, 
starszych, chorych, 
bezdomnych np.  
 
 

zbiórki i akcje charytatywne 
 

Pedagog  
 

Opiekun S.U. 
 

Wychowawcy 

wzrost liczby uczniów 
angażujących się w 
programy wsparcia 
rówieśniczego, akcje 
charytatywne  
 
poszanowanie 
godności drugiego 
człowieka  
 
zrozumienie dla ludzi 
o trudnych sytuacjach 
życiowych  

 

KLASA III i IV 

Cele Zadania Formy realizacji Realizatorzy Spodziewane efekty 
Przestrzeganie 

dyscypliny szkolnej  
i porządku prawnego 

Analiza rozmiarów 
zjawiska przestępczości 
wśród uczniów  
 
Analiza przyczyn 
wagarów i niepowodzeń 
szkolnych  
 
Pomoc w 
przezwyciężaniu 
niepowodzeń szkolnych i 
trudności szkolnych  
 

Popularyzacja 
problematyki 
przestępczości wśród 
nieletnich dla rodziców i 
nauczycieli z 
uwzględnieniem 
odpowiedzialności karnej, 
cywilnej  
 
Zasady dyscypliny 
szkolnej i porządku 
prawnego  
 
Omówienie konsekwencji 
łamania prawa i 
dyscypliny szkolnej  

 

Ankiety  
 

Interwencje 
 

Konsultacje 
 

Kontrola dokumentacji 
szkolnej 

 
Pogadanki 

 
Warsztaty 

 
Regulaminy szkolne 

 
Apele dyscyplinujące 

Wychowawcy  
 

Pedagog 
 

Kierownik                 
ds. kształcenia  

 
Zespół 

Wychowawczy 
 

Policja  
 

Rada Rodziców 

 

spadek liczby 
przestępstw 
dokonywanych przez 
uczniów  
 
wzrost frekwencji 
szkolnej  
 
zmniejszenie liczby 
uczniów porzucających, 
zmieniających szkołę i 
powtarzających klasę  
 
wzrost osiągnięć 
szkolnych uczniów  
 
wzrost świadomości 
rodziców i  nauczycieli 
nt. przestępczości wśród 
nieletnich i umiejętne 
przeciwdziałanie jej  
spadek liczby czynów 
związanych z łamaniem 
norm prawnych  i 
szkolnych  
 
przestrzeganie 
dyscypliny szkolnej i 
prawa  
 
znajomość konsekwencji 
łamania prawa  
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Przeciwdziałanie 
powstawaniu grup 

nieformalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postrzeganie wielu 
rodzajów kultur  
 
Wartość formalnych i 
nieformalnych grup 
społecznych  
 
Kultura a moralność  
 
Rola autorytetów w 
okresie dojrzewania 
młodego człowieka  
Analiza zebranych 
informacji o sektach  
Znajomość i umiejętność 
postrzegania 
współczesnych zagrożeń 

Pogadanki  
 

Warsztaty 
 

Zajęcia edukacyjne 
 

Konsultacje 
 

Godzina Wychowawcza 
 

Filmy edukacyjne 
 

Teatr profilaktyczny 

Wychowawcy  
 

Pedagog  
 

Katecheta 

Spadek liczby uczniów 
wchodzących w grupy 
nieformalne  
 
Dobór wartościowych 
autorytetów, wzorów do 
naśladowania  
 
Dostrzeganie znaczenia 
kultury w życiu 
człowieka 

Umiejętność określania 
różnic miedzy kulturą a 
kontrkulturą  
 
Wzrost świadomości w 
podejmowaniu 
właściwych decyzji  
 
Umiejętność 
poszukiwania informacji 
nt. pomocy dotyczącej 
subkultur i sekt 

 
Zapobieganie 
uzależnieniom 

Szkodliwość nałogu na 
zdrowie psychiczne i 
fizyczne  
 
Szukanie związków 
między używaniem 
środków  
psychoaktywnych a 
niepowodzeniami 
szkolnymi i niską 
samooceną  
 
Ryzyko zachorowania na 
AIDS osób używających 
narkotyki  
 
Diagnoza inicjacji 
narkotykowej Przyczyny i 
skutki sięgania przez 
młodzież po narkotyki  
 

Postawa asertywna w 
profilaktyce 

Współpraca z instytucjami 
wspierającymi "walkę z 
narkomanią" 

Pogadanki  
 

Filmy edukacyjne 
 

Teatr profilaktyczny 
 

Akcje profilaktyczne 
 

Ankieta 
 

Przeciwdziałanie 
narkomanii 

 
Interwencje 

 
Konsultacje 

 
 

Gazetki 
 

Apele dyscyplinujące 

Wychowawcy  
 

Pedagog 
 

Pielęgniarka 
szkolna 

 
 

Nauczyciele 
biologii 

 
Nauczyciel WOS 

Pracownicy 
SANEPIDU 

Policja 

Spadek liczby uczniów 
zagrożonych 

uzależnieniem od 
narkotyków  
 
Wzrost znajomości 
skutków uzależnień  
 
Umiejętność 
rozpoznawania zagrożeń 
związanych z 
uzależnieniami i 
właściwe reagowanie na 
nie  
 

Umiejętność 
podejmowania 
świadomych decyzji 
przeciwstawiania się 
presji otoczenia  
 
Współpraca z policją 
celem redukcji i 
eliminacji handlu 
narkotykami na terenie 
szkoły  
 
Terapia uzależnionych 
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Promocja zdrowia 
psychicznego 

 

Nadużywanie środków 
masowego przekazu  
 

Wypływ mediów na stan 
zdrowia, samopoczucie 
ucznia  
 
Właściwe 
wykorzystywanie 
środków masowego 
przekazu w procesie 
nauczania i wychowania  
 
 
Kontrola rodziny nad 
wykorzystywanymi 
mediami przez dziecko  
 
 
Negatywny wpływ 
środków masowego 
przekazu na psychikę i 
życie człowieka 

Instruktaże  
 

Pogadanki 
 

Prelekcje 
 

Filmy edukacyjne 
 

Zajęcia edukacyjne 
 

Warsztaty 
 

Referaty 
 

Gazetka 
 

Ulotki 

Wychowawcy  
 

Pedagog  
 

Pielęgniarka 
szkolna 

 
Nauczyciele 

biologii 
 

Znajomość 
niebezpieczeństw jakie 
niesie nadużywanie 
środków masowego 
przekazu  
 

Znajomość wpływu 
związków między 
mediami a stanem 
zdrowia i 
samopoczuciem  
 
Umiejętne 
wykorzystywanie przez 
uczniów mediów dla 
własnego rozwoju 
intelektualnego, 
socjalizacji i 
kształtowania 
osobowości  
Wzrost umiejętności 
empatii i poprawy 
komunikacji 
międzyludzkiej  
 
Znajomość zagrożeń 
zdrowia psychicznego w 
szkole i poza nią 

 
Promocja zdrowia 

fizycznego 
Zaznajomienie z formami 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu  
 
Organizowanie 
aktywnego wypoczynku  
 
Dbałość o prawidłową 
sylwetkę  
  
Wpływ zróżnicowania 
formy ruchu na 
poszczególne układy 
organizmu  
 
Zachowanie proporcji: 
czas pracy w wypoczynku 
(bierny, czynny)  
 
Zapoznanie i zachęcanie 
uczniów do uprawiania 
sportów "całego życia" 

Pogadanki  
 

Instruktaże 
 

Zajęcia sportowe, 
rekreacyjne 

 
Dokumentacja 

pielęgniarki 

Nauczyciel W-F  
 

Wychowawcy 
 

Pielęgniarka 
szkolna 

 
Nauczyciele 

biologii 

Wzrost liczby uczniów 
uprawiających aktywny 
wypoczynek  
 
Umiejętność prawidłowej 
organizacji wypoczynku  
 
Korygowanie wad 
postawy  
 
Wzrost liczby uczniów 
świadomie dbających o 
własną sylwetkę  
 
Znajomość wpływu 
między formami ruchu a 
ich wpływem na 
poszczególne układy 
organizmu 

Znajomość pozytywnych 
skutków uprawiania 
sportów "całego życia" 
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Zdrowe żywienie Wpływ zdrowego 
odżywiania na właściwy 
rozwój w okresie 
dojrzewania  
 

Przyczyny i skutki 
niedoboru właściwych 
proporcji między 
składnikami odżywczymi  
 
Zróżnicowanie 
odżywiania ze względu na 
pory roku  
 
Wpływ odżywiania na 
zdolność do pracy 
umysłowej i wysiłku 
fizycznego 

Pogadanki  
 

Prelekcje 
 

 Gazetki 
 

Filmy edukacyjne 
 

Ulotki 

Nauczyciele 
biologii  

 
Pielęgniarka 

szkolna 
 

Wychowawcy 
 

Znajomość skutków 
niedoboru pokarmów w 
organizmie  
 
Wzrost wiedzy na temat 
właściwego odżywiania 
ze względu na wiek 
dojrzewania i pory roku  
Dbanie o właściwe 
odżywianie w związku z 
wykonywaną praca 
fizyczną i umysłową 

Higiena osobista             
i otoczenia 

Profilaktyka chorób 
skórnych, 
nowotworowych i układu 
krążenia  
 
Zagrożenia zdrowia 
wynikające z prowadzenia 
niehigienicznego trybu 
życia  
 
 
Ekologia 

Pogadanki  
 

Wykłady 
 

Akcje ekologiczne 
 

Zajęcia edukacyjne 
 

Gazetki 
 

Ulotki 

Nauczyciele 
biologii  

 
Wychowawcy 

 
Nauczyciel W-F 

 
Opiekun S.U. 

 
Pielęgniarka 

szkolna 

Wzrost uczniów 
dbających o higienę 
osobistą, estetyczny 
wygląd, porządek i ład 
wokół siebie  

Znajomość zasad dbania 
o higienę jamy ustnej, 
skóry, zębów  
 
Znajomość zagrożeń 
związanych z 
przebywaniem w 
zanieczyszczonym 
środowisku  
 
Dbanie o środowisko. 
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Odpowiedzialność 
bezpieczeństwo                   
i zdrowie swoje                       

i innych 

Dbanie o bezpieczeństwo 
własne i innych - zasady 
BHP i kodeks drogowy  
 
Sposoby udzielania 
pierwszej pomocy                     
w drobnych urazach  
Bezpieczne sposoby 
spędzania czasu wolnego 

Instruktaże  
 

Pogadanki 
 

Zajęcia pozalekcyjne, 
wycieczki itp. 

Nauczyciel W-F  
 

Nauczyciel 
przepisów ruchu 

drogowego 
 

Wychowawcy 
 

Pielęgniarka 

Znajomość zasad BHP i 
kodeksu drogowego  
 
Unikanie zagrożeń                   
w czasie drogi do szkoły 
i w szkole podczas zajęć 
i przerw. 

Umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy przy 
nieszczęśliwych 
wypadkach . 

Umiejętność organizacji 
bezpiecznych form 
spędzania wolnego czasu  

 
Rozbudzanie 
wrażliwości 
społecznej 

Uwrażliwienie młodzieży 
na ubóstwo ludzkie 
Poprzez:  
 
Uczenie poszanowania 
godności człowieka  
 

Kształtowanie tolerancji       
i empatii  
 
Rozwijanie poczucia 
przydatności 
indywidualnego i 
grupowego działania na 
rzecz innych Poprzez 
uczestnictwo w różnych 
przedsięwzięciach 
charytatywnych  
 
Diagnoza sytuacji 
życiowej, materialnej 
uczniów  
 
Wsparcie rzeczowe, 
finansowe rodzin 

Działalność 
charytatywna S.U. 

 
Ankiety 

Stypendia socjalne 
 

Dożywianie 
 

Pomoc rzeczowa 

Opiekun S.U. 
 

Pedagog  
 

Wychowawcy 

Nauczyciel WOS 

 Katecheta 
 

Wzrost liczby uczniów 
działających 
charytatywnie na rzecz 
drugiego człowieka  
 
Poszanowanie godności 
człowieka  
 
Wzrost zachowań 
tolerancyjnych i empatii 
w zachowaniu uczniów  
 
Chęć angażowania się 
uczniów w 
bezinteresowną pomoc  
 
Umiejętność 
przyjmowania 
odpowiedzialności za 
własne decyzje  
 
Znajomość potrzeb i 
sytuacji bytowej uczniów 
i ich rodzin  
 
Poprawa sytuacji bytowej 
uczniów i ich rodzin 

 

 


