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1.  FORMALNO-PRAWNE PODSTAWY KONSTRUOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI 

SZKOLNEJ 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. 
• Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r. , ratyfikowana przez Polskę w dniu 30.04.1991 r. 
• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. 
• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na lata 2011-2015  
• Polska deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z dnia 18.02.2000 r. 
• Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z grudnia 1995 r. 
• Europejska Deklaracja w sprawie Alkoholu 
• Europejska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z dnia 21.02.2001 
• Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. z późn. zm. 
• Ustawa z dnia 24.04 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm. 
• Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r. z późn. zm. 
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 r. z późn. zmianami 
• Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 z późn. zm. 
• Rozporządzenie MENiS  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół z dnia 23grudnia 2008 r. z późn. zm. 
• Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 

21stycznia 2001 r. z późn. zm.  
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegaw-

czej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
• Program Wychowawczy Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Świeciu 



 

 

2. ISTOTA PROFILAKTYKI – ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE 
 

 Wszystkie placówki i instytucje w Polsce zajmujące się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży zobligowane 

są do prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych. Ustawy o zapobieganiu narkomanii, wychowaniu w trzeźwo-

ści, czy o zdrowiu psychicznym zawierają wytyczne dla różnych instytucji zobowiązując je do wdrażania np. programów 

profilaktycznych. Obecnie programom profilaktycznym stawia się bardzo duże wymagania. Muszą być bowiem oparte na 

sprawdzonych podstawach naukowych. Muszą także posiadać narzędzia sprawdzające ich skuteczność.  

 Profilaktyka aby była skuteczna musi działać na styku różnych dziedzin naukowych i czerpać z ich osiągnięć. Jest ona 

bowiem skierowana przede wszystkim do młodych odbiorców dlatego też w programach profilaktyczno-prewencyjnych od-

najdujemy elementy następujących dyscyplin naukowych: 

• psychologii rozwojowej, wychowawczej, społecznej i klinicznej 

• psychiatrii 

• kryminologii 

• pedagogiki 

Twórcy programów dla dzieci i młodzieży powinni więc posiadać choćby elementarną wiedzę z zakresu wyżej wy-

mienionych dyscyplin. Obecnie zmienia się podejście do zachowań destruktywnych młodzieży . Coraz częściej możemy 

usłyszeć o problemach dzieci i młodzieży czy też o profilaktyce problemowej. Nie oddziela się profilaktyki narkomanii od 

innych ryzykownych zachowań młodzieży, wskazując na ich podobne przyczyny i podobne możliwości pomocy. 



 

 

Odpowiednio do stopnia zagrożenia wyróżnione zostały trzy poziomy oddziaływań profilaktycznych przeznaczone 

dla różnych grup ryzyka: 

• profilaktyka pierwszorzędowa (uprzedzająca), której głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia 

oraz nie dopuszczenie do pojawienia się patologii społecznych poprzez szeroką edukację zdrowotną. Jest ona 

adresowana do wszystkich. Chroni ona młodzież przed zagrożeniem niedostosowania społecznego. Jej hasło 

brzmi: POCZEKAJ! 

• profilaktyka drugorzędowa (zasadnicza). Adresowana jest do grup zwiększonego ryzyka, zagrożonych niedo-

stosowaniem społecznym, po pierwszych próbach inicjacji działań patologicznych. Skierowana jest ona do 

grup podwyższonego ryzyka. Na tym poziomie profilaktyki działania skierowane są do dzieci i młodzieży, u 

których wystąpiły pierwsze symptomy zaburzenia zachowania. Jej hasło brzmi: WYCOFAJ SIĘ! 

• profilaktyka trzeciorzędowa (terapeutyczna). Adresowana jest do grup bardzo wysokiego ryzyka. Głównym jej 

zadaniem jest ograniczenie intensywności i czasu trwania dysfunkcji. Działanie to odbywa się w specjalistycz-

nych ośrodkach. Jej hasło brzmi: OGRANICZ! 

W szkołach realizatorami programów najczęściej są nauczyciele, pedagodzy wspierani przez psychologów. Działając 

na pierwszym lub drugim poziomie,  realizuje się przede wszystkim hasło zapobiegania problemom zanim się one pojawią. 

 

 

 



 

 

3. CELE DZIAŁAŃ W RAMACH PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 
 

 Program profilaktyki naszego gimnazjum zakłada realizację celów do różnych podmiotów uczestniczących bezpo-

średnio w procesie kształcenia i wychowania to jest: młodzieży, rodziców, nauczycieli – wychowawców. 

 Podstawowe cele ukierunkowane na młodzież obejmują: 

• Cel edukacyjny – zdobycie wiedzy dotyczącej zapobieganiu zagrożeniom związanym z uzależnieniami. 

• Cel edukacyjno – rozwojowy – nabywanie umiejętności społecznych, potrzebnych w radzeniu sobie z 

własnymi problemami oraz do stawiania czoła zagrożeniom. Służącym także do rozwoju własnej osobo-

wości. 

Niniejszy program profilaktyki uwzględnia także następujące cele skierowane do rodziców wychowanków  

a. dostarczenie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci oraz mechanizmów działania i rozwoju 

uzależnień 

b. zapewnienie wymiany informacji między szkołą a rodzicami 

c. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów ich dzieci    (porady, rozmowy, pedagogizacja) 

d. informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy specjalistycznej 

 

Program profilaktyki szkolnej w odniesieniu do grona pedagogicznego  

rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb młodzieży oraz zagrożeń związanych z uzależnieniami 

a. realizacja założeń programu wychowawczego i programu profilaktyki szkolnej 



 

 

b. współpraca z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniami 

c. udział w szkoleniach w zakresie profilaktyki uzależnień zapoznawanie się ze sposobami oddziaływań oraz spo-

sobami interwencji w sytuacjach zagrożenia patologią i uzależnieniem 

d. współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi oraz pozo-

stałymi instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju młodzieży na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego mło-

dzieży  

 

 

4.  METODY PRACY STOSOWANE W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH 

 

 W działaniach profilaktycznych należy stosować takie metody które umożliwiają nie tylko realizację założonych ce-

lów ale także na stworzeniu przyjaznej atmosfery która umożliwia pobudzenie i zaangażowanie wszystkich uczestników do 

aktywności. 

Najczęściej stosowanymi metodami pracy są: 

 

• PRACA W KRĘGU I RUNDKI 

• BURZA MÓZGÓW 

• PRACA W MAŁYCH GRUPACH  



 

 

• RYSUNKI I PRACE PLASTYCZNE 

• ŚPIEW I MUZYKOWANIE 

• INSCENIZACJE 

• PEDAGOGIKA ZABAWY ELEMENTY ART.-TERAPII 

• DRAMA 

• TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 

 

Prowadzenie działań profilaktycznych powyższymi metodami wymaga dużego zaangażowania, przygotowania mate-

riałów, zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu. Ich skuteczność i efektywność zależy w dużej mierze od prowadzącego, 

którego zadaniem jest umożliwienie czynnego uczestnictwa młodzieży w profilaktyce szkolnej. 

   

 

5. OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI GIMNAZJUM 

NR 2 

 

Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Świeciu zakłada realizację założeń zawartych 

w koncepcji programu na kilku jej płaszczyznach w oparciu o konkretne przedmioty tych działań, którymi są ucznio-

wie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły. Głównym jego celem jest rozpoznanie, korygowanie, a przede wszyst-



 

 

kim zapobieganie wszelkiego rodzaju uzależnieniom niewłaściwym, niezgodnym z normami społecznymi i szkolnymi 

zachowaniom, patologią. Dzięki realizacji poszczególnych zadań rozpoznana zostanie sytuacja tych uczniów, którzy 

sprawiają problemy wychowawcze, ale także tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia ze strony szkoły w sferze ma-

terialnej. Rozwinięta zostanie ta działalność szkoły, która ma na celu szeroki, wielopoziomowy rozwój ucznia. Rodzice 

zostaną bezpośrednio włączeni nie tylko w życie szkoły, ale przede wszystkim w możliwość kierowania edukacją i 

wychowaniem swoich dzieci, poznają potrzeby rozwojowe młodzieży, otrzymają  informacje na temat uzależnień i 

innych zagrożeń, np. sekt, handlu ludźmi oraz ochrony przed tymi zjawiskami. Poznają procedury szkoły dotyczące 

postępowania w sytuacjach problemowych. Uzyskują informacje prawne. 

Program profilaktyki szkolnej zakłada zaangażowany udział nauczycieli, którzy zdobędą wiedzę  dotyczącą za-

grożeń związanych z uzależnieniami i patologią, uzyskają merytoryczną pomoc w procesie pozyskiwania informacji o 

dziecku. Nabędą umiejętności rozpoznawania  braków  edukacyjnych i trudnych sytuacji wychowawczych, a następnie 

skieruje na odpowiednie zajęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2013/2014 
 

 
ZADANIA 

 
 

 
CELE 

 
 

 
FORMY REALIZACJI  

 
OSOBY ODPOWIE-

DZIALNE 

 
TERMINY 

 
SPOSOBY EWA-

LUACJI 



 

 

 
1.Przeciwdziałanie 
i zwalczanie agre-
sji oraz przemocy. 

 
Podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa, uświadomie-
nie młodzieży przyczyn 

oraz negatywnych skutków 
zachowań agresywnych, 

kształtowanie postawy aser-
tywnej, organizowanie pro-
fesjonalnej pomocy , kształ-
towanie umiejętności słu-

chania innych i rozumienia 
ich poglądów, wyrobienie 

odpowiedzialności za siebie 
i innych. Przekazanie mło-
dzieży informacji na temat 
osób, placówek i instytucji; 

które udzielają pomocy 
ofiarom przemocy  (w tym 
ofiarom molestowania sek-
sualnego). Zapobieganie 

konfliktom rówieśniczym, 
wynikającymi z konfliktów 
sąsiedzkich i rodzinnych. 

 
Zajęcia wychowawczo-
profilaktyczne „Spójrz 
inaczej”, godziny wy-

chowawcze, spotkanie z 
przedstawicielami Ko-

mendy Powiatowej Poli-
cji w Świeciu, projekcja 
filmu „Asertywność”, 

pedagogizacja rodziców, 
współpraca z kuratorami, 
przedstawicielami policji, 
zajęcia socjoterapeutycz-
ne prowadzone w szkole. 
Przeprowadzenie szkole-
nia Rady Pedagogicznej 
dotyczącego tej proble-
matyki. Podejmowanie 

przez kadrę pedagogiczną 
szkoleń z zakresu prowa-
dzenia z uczniami trenin-
gów zastępowania agresji. 
Udzielanie konsultacji i 

pomocy nauczycielom na 
etapie diagnozowania 

ucznia. Przeprowadzenie 
diagnoz pedagogicznych. 
Udostępnienie literatury 
pedagogicznej, psycholo-
gicznej, socjologicznej, 
metodycznej. Rozmowy 
profilaktyczne z rodzica-

mi i uczniami. 

 
Wychowawcy, pedagog, 

nauczyciele przedmiotów, 
rodzice, Samorząd 

Uczniowski, pracownicy 
administracji i obsługi. 

 
CAŁY ROK 

 
Ankiety, obserwacja, 

badania socjome-
tryczne 



 

 

 
2. Zapobieganie 
paleniu papiero-

sów, piciu alkoho-
lu, zażywaniu 

środków odurzają-
cych 

 
Propagowanie zdrowego 

stylu życia, ukazanie mło-
dzieży szkodliwości zaży-
wania tytoniu, alkoholu 

oraz narkotyków, zapozna-
nie ze sposobami odmawia-
nia i zgubnego kontaktu z 

członkami grup o charakte-
rze patologicznym. 

 
Projekcja filmów o tema-
tyce pro zdrowotnej, pla-

katy, debaty klasowe, 
ekspozycje, zajęcia 

„spójrz inaczej”, godziny 
wychowawcze, pogadan-
ki, gazetki klasowe, pe-
dagogizacja rodziców, 

konkursy wiedzy, spekta-
kle profilaktyczne promu-

jące zdrowy styl życia. 
Organizacja corocznych 
obchodów Światowego 

dnia bez Papierosa 

 
Wychowawcy, Samorząd 

Uczniowski, pedagog, 
rodzice, nauczyciele sztu-

ki 

 
CAŁY ROK 

(zgodnie z pla-
nem wychowaw-

czym) 

 
Ankiety, obserwacja, 
rozmowy z uczniami 



 

 

 
3. Podnoszenie 

wyników w nauce 
i w zachowaniu 

 
Zapobieganie drugoroczno-
ści, rozbudzenie motywacji 
do nauki, uświadomienie 

konsekwencji wynikających 
z lekceważenia obowiązku 
szkolnego – wagary, elimi-
nowanie napięć psychicz-
nych nawarstwiających się 
na tle niepowodzeń szkol-
nych. Rozwijanie umiejęt-
ności rozpoznawania wła-
snych potrzeb edukacyj-

nych oraz uczenie się umie-
jętności pracy w zespole. 

Stosowanie metod akty-
wizujących, które zwięk-

szą zaangażowanie 
uczniów na zajeciach. 

Organizacja zajęć poza-
lekcyjnych wyrównaw-
czych, konkursy przed-

miotowe, zajęcia logope-
dyczne, zajęcia korekcyj-
no - kompensacyjne, re-
walidacyjne, socjotera-
peutyczne badania w 

PPP, organizacja pomocy 
koleżeńskiej, pracowni-
kami Straży Miejskiej, 

dzielnicowymi, rodzica-
mi. 

Wprowadzenie zmian w 
regulaminie oceniania 

zachowania. 
Wzmocnienie współpracy 
z rodzicami w odniesieniu 

do uczniów trudnych w 
celu ujednolicenia poste-
powania wychowawcze-

go. 

 
Wychowawcy, pedagog, 
Samorząd Uczniowski, 

nauczyciele przedmiotów, 
rodzice 

 
CAŁY ROK 

 
Analiza ocen seme-

stralnych, frekwencji, 
udział w zajęciach 
wyrównawczych, 

korekcyjno – kom-
pensacyjnych, rewa-
lidacyjnych, socjote-

rapeutycznych, 
pozalekcyjnych 

 



 

 

 
4. Wykształcenie 
nawyku właści-
wego sposobu 

spędzania czasu 
wolnego. Promo-
wanie zdrowego 

stylu życia zarów-
no w sferze fi-

zycznej jak i psy-
chicznej. 

 
Kształtowanie refleksji nad 
sposobem wyboru spędza-

nia czasu wolnego, kreowa-
nia aktywnych i akcepto-

wanych społecznie wzorów 
spędzania wolnego czasu. 
Zdobycie wiedzy o zdro-

wym stylu życia. Jak dbać o 
swoje zdrowie i innych oraz 

rozwijanie umiejętności 
tworzenia środowiska 

sprzyjającego zdrowiu. Na-
uka zdrowej rywalizacji, 

radzenia sobie z porażkami 
i trudnymi sytuacjami w 
życiu codziennym. Przeka-
zywanie uczniom informa-
cji związanych z zagroże-
niami wynikającymi z ko-
rzystania Internetu (foto – 
blogi, gadu – gadu, fora 

internetowe ) motywowanie 
uczniów do udziału w ko-

łach zainteresowania. 
Kształtowanie w uczniach  
wrażliwości estetycznej. 

 
Zajęcia pozalekcyjne, 
zawody sportowy, wy-

cieczki, rajd, obozy, zaję-
cia rekreacyjne, basen, 

pedagogizacja rodziców, 
broszury, pogadanki, ga-
zetki ścienne, udział w 
zajęciach sportowych, 

basen, SKS, wyjazdy na 
zawody, pogadanki z le-
karzami specjalistami 

min: psycholog, psychia-
tra, terapeuta. Organizacja 
obchodów  Światowego 
Dnia Zdrowia Psychicz-
nego.  Lekcje wycho-

wawcze, lekcje informa-
tyki, obchody Dnia Bez-

piecznego Internetu. 
 
 

Wyjazdy do teatru i ope-
ry. 

 
Nauczyciele w – f, wy-
chowawcy, nauczyciele 
przedmiotów, pedagog, 
rodzice, nauczyciele in-

formatyki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy, nauczycie-
le j. polskiego 

 
CAŁY ROK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAŁY ROK 

 
Analiza ilości wycie-
czek, wyników spor-

towych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. Otaczanie 

uczniów profilak-
tyką zdrowotną 

 
Zapobieganie wadom po-
stawy, chorobom zakaź-

nym, wadom wzroku, profi-
laktyka próchnicy zębów, 
zapobieganie HIV/AIDS 

Rozwijanie działań eduka-
cyjnych w celu zapobiega-

nia przedwczesnemu macie-
rzyństwu 

Basen. 
Badania okresowe, bada-
nia stanu uzębienia, an-
kieta, spotkania z pielę-
gniarką szkolną, gineko-
logiem, uwzględnianie 

tematyki w scenariuszach 
zajęć z młodzieżą, i spo-
tkań z rodzicami, filmy, 
prelekcje, treningi podej-
mowania decyzji, upo-
wszechnianie literatury 

opisującej problemy 

 
Pielęgniarka szkolna, na-
uczyciele w – f, rodzice. 

 
 

Rodzice, nauczyciele 

 
CALY ROK 

 
Sprawozdanie z dzia-
łalności medycznej 

służby zdrowia. 

 
6. Otoczenie 

szczególną  troską 
uczniów z rodzin 

niewydolnych 
wychowawczo. 

 
Kształtowanie prawidło-

wych postaw, umiejętności 
społecznych, uzmysłowie-
nie uczniom istniejących 
zagrożeń oraz sposobów 

radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, rozbudzanie am-

bicji i motywowanie do 
pokonywania trudności 

rodzinnych bez działań de-
strukcyjnych. 

 
Wywiady środowiskowe, 
kierowanie uczniów do 
świetlic terapeutycznych, 
zajęcia socjoterapeutycz-
ne, pedagogizacja rodzi-
ców, organizowanie po-
mocy materialnej, współ-
praca z kuratorami, poli-

cją, Sądem Rejonowym w 
Świeciu, dzielnicowymi, 
Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, Poradnią Psycho-
logiczno – Pedagogiczną i 

innymi instytucjami 
wspierającymi zapobie-
ganie zjawiskom patolo-

gicznym w rodzinie 

 
Wychowawcy, pedagog, 
pielęgniarka szkolna, na-

uczyciele 

 
CAŁY ROK 

 
Ankieta 



 

 

 
7. Przekazanie 

młodzieży sposo-
bów osiągania 
samorealizacji 

oraz radzenia so-
bie z własnymi 
problemami. 

Ochrona przed 
sektami. 

Zapobieganie sa-
mobójstwom. 

 

 
Kształtowanie przekonania 
o wierze we własne siły. 

Poznanie swoich mocnych 
stron i umiejętne wykorzy-
stanie ich. Poznanie swojej 
osobowości, emocjonalno-
ści. Zapoznanie młodzieży 
zasadami kulturalnego za-
chowania się. Kształtowa-

nie u uczniów postawy 
sprzyjającej ich dalszemu 

rozwojowi indywidualnemu 
i społecznemu ( uczciwość, 
wiarygodność, odpowie-

dzialność, wytrwałość, po-
czucie własnej wartości, 
szacunku dla innych, cie-
kawości poznawania, kre-

atywności, przedsiębiorczo-
ści, kultury osobistej, tole-

rancji, altruizmu, gotowości 
do uczestniczenia w kultu-

rze) 
Zapoznanie młodzieży i ich 
rodziców z mechanizmem 
działania sekt – psychoma-
nipulacją i destrukcyjnym 

ich wpływem na życie 
człowieka. 

 
Prowadzenie rozmów z 
grupami klasowymi i in-

dywidualnych z uczniami. 
Wykorzystanie różnych 
technik w tym; modelo-
wania i projekcyjnych 
jako sposobu radzenia 

sobie z własnymi proble-
mami. Kształtowanie 

właściwych nawyków i 
postaw. Realizacja tema-
tyki na zajęciach wycho-
wawczo – profilaktycz-

nych 
„ Spójrz inaczej”, godzi-
nach wychowawczych, 

zajęciach pozalekcyjnych 
wywiadówki i lekcje pro-

filaktyczne, 
upowszechnianie materia-

łów informacyjnych i 
filmów. 

Upowszechnianie infor-
macji wśród nauczycieli, 
rodziców i młodzieży na 
temat czynników wyso-
kiego ryzyka próby sa-

mobójczej. 

 
Grono Pedagogiczne, pe-
dagodzy szkolni  , rodzice 

 
CAŁY ROK 

 
Ankieta, obserwacja, 
informacje zwrotne. 

 
 


