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I . WSTĘP 

  Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest systematyczna działalność 

wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna wśród uczniów, ich 

rodziców lub opiekunów, wychowawców i innych pracowników szkoły.  To system 

kompleksowych działań służących przeciwdziałaniu pojawiania się zachowań 

ryzykownych.  

Według W. Okonia profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym 

zjawiskom w rozwoju, zachowaniu i postawach. 

Współczesne podejście profilaktyki obejmuje trzy stopnie działań profilaktycznych. 

profilaktyka 
uniwersalna  

wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w 
prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życiu oraz 
podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie 
zachowań problemowych niezależnie od poziomu ryzyka 
używania przez nich środków i substancji; 

profilaktyka 
selektywna  

wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na 
swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 
uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 
narażeni na rozwój zachowań problemowych; 

profilaktyka 
wskazująca  

skierowana do grup wysokiego ryzyka obejmująca 
działania lecznicze, rehabilitacyjne oraz resocjalizacyjne, 
której celem jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się 
degradacji społecznej oraz powrót do normalnego 
funkcjonowania. 

 

Założeniem szkolnego programu profilaktyki jest wyposażenie uczniów  

w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, zdrowego stylu życia, stworzenie 

warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i wzmacnianie czynników 

chroniących w rozwoju (m.in. zainteresowanie nauką szkolną, udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, poszanowanie autorytetów). 

Wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia celów zawartych w Szkolnym 

Programie Profilaktycznym realizowane będą w ramach godzin wychowawczych, 

lekcji przedmiotowych oraz zajęć pozalekcyjnych. Są one adekwatne do 

występujących w naszym środowisku problemów i ściśle wiążą się ze Szkolnym 

Programem Wychowawczym. Odbiorcy działań profilaktyki uniwersalnej  to dzieci 

i młodzież szkolna, społeczność lokalna.  
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W realizacji zadań profilaktyki uczestniczą: 

- dyrekcja szkoły, dbająca o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań 

profilaktycznych i wychowawczych, monitorująca pracę wychowawców klas, 

pedagoga szkolnego; 

- pedagog szkolny, podejmujący działania profilaktyczno-wychowawcze 

wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu 

profilaktyki w stosunku do uczniów i rodziców z udziałem nauczycieli;  

- wszyscy wychowawcy i nauczyciele, wspierając rozwój uczniów w toku 

oddziaływań na każdej lekcji oraz podczas każdego oddziaływania profilaktyczno - 

wychowawczego; realizujący zadania we współpracy z rodzicami,  

- rodzice lub opiekunowie prawni, aktywnie współpracujący ze szkołą, 

korzystający z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego oraz biorący udział 

w tworzeniu i ewaluacji programu profilaktyki 

- pracownicy szkoły dbający m.in. o poczucie bezpieczeństwa i akceptację 

ucznia 

Program profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska.. 

Założenia Programu profilaktycznego zostały oparte o posiadaną diagnozę 

oraz obserwację społeczności szkolnej 

II. Diagnoza problemów występujących w szkole. 

Występujące problemy w szkole są odzwierciedleniem przemian 

zachodzących w naszym społeczeństwie. Dlatego szkoła powinna wspierać dzieci  

i młodzież w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Powinna dostrzegać 

trudności i problemy uczniów oraz pomagać w ich rozwiązaniu. Ponadto efektywność 

podejmowanych działań w stosunku do dzieci i młodzieży zależy także od możliwości 

włączenia się rodziców, ponieważ są oni pierwszymi wychowawcami w tym zakresie 

przekazując wartości i własne poglądy. Szkoła natomiast spełnia rolę wspierającą.  

1. Analiza problemów występujących w szkole dokonywana jest na 

podstawie: 

 rozmów indywidualnych prowadzonych z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami 

oraz innymi pracownikami szkoły, bieżących obserwacji zachowań uczniów na 
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lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych, a także na wycieczkach oraz 

imprezach szkolnych i pozaszkolnych,  

 analizy sukcesów i niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie podczas 

roku szkolnego; 

 analizy dokumentacji: dziennik lekcyjny, dokumentacja pedagoga, kartoteki uczniów, 

notatki służbowe wychowawców; 

 informacji uzyskanych od pracowników instytucji współpracujących ze szkołą (PPP, 

kuratorzy sądowi, Policja, MOPR, OPS); 

 analizy testu socjometrycznego przeprowadzonego wśród uczniów klas pierwszych 

SP i gimnazjum 

 ankiet dla uczniów i rodziców 

2. Analiza informacji dotyczącej sytuacji wychowawczej w szkole pozwala 

wyodrębnić podstawowe problemy występujące w szkole: 

 agresja rówieśnicza  (zwłaszcza: ośmieszanie, przezywanie, obrażanie) 

 konflikty rówieśnicze 

 cyberprzemoc 

 ryzyko kontaktu naszych uczniów ze zjawiskami patologicznymi 

 niedostateczne umiejętności wychowawcze i zaangażowanie części rodziców w 

sprawy szkolne swoich dzieci. 

 

III. CEL GLOBALNY 

SZKOLNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKI: 

 

► Zwiększenie umiejętności funkcjonowania społecznego uczniów. 

 

CELE    OPERACYJNE: 

► zmniejszenie ilości zagrożeń w szkole; 

► podwyższenie poczucia własnej wartości; 

► usprawnienie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny; 

► zwiększenie umiejętności komunikacji; 

► dostarczenie wiedzy i możliwości alternatyw do zachowań dysfunkcyjnych. 
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Działalność profilaktyczna obejmuje: 

W przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów  

i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie 

działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od 

poziomu ryzyka.  

 

Zadania działalności  profilaktycznej w okresie wczesnoszkolnym: 

 Profilaktyka oparta ma być na metodach aktywizujących dostosowanych do 

możliwości dzieci (piosenki, gry zespołowe i dydaktyczne, zajęcia plastyczne, 

bajka, drama – dzieci zawsze w roli pozytywnej); 

 Promocja zdrowia, prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki;  

 Umiejętność dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną  

i środkami odurzającymi; 

 Umiejętność wyrażania emocji, jak również rozpoznawania i nazywania. 

 Informacja, jak unikać potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji  

i osób; 

 Możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiedzialnych 

dorosłych; 

 Informowanie dorosłych o wszystkim, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu 

dzieci; 

 Akceptowanie i rozumienie faktu, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną  

i wartościową; 

 Tworzenie więzi z rówieśnikami, opieka nad młodszymi; 

 Doświadczenie, że własny rozwój jest wielką przygodą i że najlepiej przezywa się 

ją w poczuciu bezpieczeństwa, w obecności bliskich, w pełni zdrowia i wolności 

od środków psychoaktywnych. 

 

 Zadania działalności profilaktycznej wobec uczniów klas IV - VI 

Na tym etapie nasilają się wpływy rówieśnicze. Zdarza się eksperymentowanie  

z alkoholem i tytoniem, a niekiedy z innymi środkami odurzającymi. Zagadnienia, 

które powinny być poruszane w tym okresie, to: 

 Rozwijanie osobistej odpowiedzialności; 

 Promocja zdrowia, prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki;  

 Umiejętność wyrażania emocji, jak również rozpoznawania i nazywania; 
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 Czynniki związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej; 

 Jaki wpływ na rozwój i zdrowie człowieka ma zażywanie środków  

psychoaktywnych (bez straszenia i instrukcji); 

 Co to jest uzależnienie i jakie instytucje pomagają osobom uwikłanym w ten 

problem; 

 Jakie zasady moralne i prawne obowiązują względem używania substancji 

psychoaktywnych; 

 Jak działa reklama; 

 Na czym polega presja rówieśnicza i jak się jej przeciwstawiać. 

 

Zadania działalności profilaktycznej wobec uczniów gimnazjum 

Z psychologicznego punktu widzenia wiek gimnazjalny to najbardziej złożony 

okres w rozwoju człowieka. Młodzież w wieku 13 – 16 lat jest podatna na wpływy 

otoczenia, ma nieugruntowany system wartości i duże trudności z określeniem 

własnej osoby. Jest to okres, w którym człowiek zaczyna poszukiwać własnej drogi 

życiowej i świadomie kształtować swój system wartości. Pojawiające się zachowania 

ryzykowne  to zachowania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji, zarówno dla 

zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego. Do 

zachowań ryzykownych zaliczamy: palenie tytoniu, używanie środków 

psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków), wczesną aktywność seksualną, 

zachowania agresywne i przestępcze. 

Zagadnienia, które powinny być poruszane w tym okresie to: 

 właściwa komunikacja ze środowiskiem; 

 radzenie sobie w sytuacjach trudnych; 

 eliminowanie zachowań agresywnych; 

 uczenie zachowań asertywnych; 

 wzmacnianie pozytywnych oddziaływań grupy rówieśniczej; 

 dokonywanie odpowiednich wyborów i podejmowanie decyzji; 

 uczenie zdrowego stylu życia i umiejętności organizowania czasu wolnego; 

 dostarczenie niezbędnej wiedzy o szkodliwości różnego rodzaju substancji  

uzależniających 

 wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pozwalające uniknąć zagrożeń i 

zachowań destrukcyjnych; 
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Szkolny Program Profilaktyki wykorzystuje podstawowe strategie profilaktyczne: 

 Działania informacyjne – dostarczanie podstawowych i rzetelnych informacji, 

które pozwalają na podejmowanie trafnych i konstruktywnych decyzji życiowych; 

 Działania edukacyjne – tworzenie możliwości rozwijania umiejętności 

konstruktywnego zaspokajania potrzeb fizycznych, psychicznych, społecznych i 

duchowych; 

 Działania alternatywne – tworzenie warunków do konstruktywnego działania  

i samorealizacji,  

 Działania o charakterze wczesnej interwencji – dostarczanie profesjonalnej 

pomocy w rozwiązywaniu doznawanych trudności i eliminowaniu zachowań 

problemowych 

 Działania o charakterze zmian środowiskowych – eliminowanie w środowisku 

wychowawczym dziecka czynników ryzyka i wprowadzaniu czynników 

chroniących 

 

IV. Partnerzy w realizacji programu 

 Rada Rodziców 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Lublinie 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr 5 w Lublinie 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 w Lublinie 

 OPS w Konopnicy 

 Urząd Miasta Lublin 

 Sąd Rodzinny i Nieletnich 

 Policja – Sekcja do Spraw Patologii i Nieletnich 

 Straż Miejska 

 Pielęgniarka szkolna 

 

Czas  realizacji:  

 

Program profilaktyczny jest realizowany w latach 2015 – 2018. 
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 V. HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH 

 NA ROK 2016/2017 

 
 DZIAŁANIA SKIEROWANE NA NAUCZYCIELI 

Zadanie Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

realizacji 
Wskaźniki realizacji 

Poszerzenie 
zakresu 
wiedzy 
dotyczącej 
działań 
profilaktycz-
nych 

Realizacja programu  
profilaktyki zintegrowanej  
Archipelag Skarbów w 
klasach I - III  gimnazjum. 

dyrektor 
pedagog 
trenerzy 

17 -21.XII. 
 

Protokół Zespołu 
Wychowawczego 
Strona www szkoły 
Tematy zajęć w 
dzienniku Librus 

Pozyskiwanie i udostępnianie 
materiałów dotyczących 
profilaktyki uzależnień. 

bibliotekarz 
pedagog 

 

cały rok 

wg potrzeb 

Zasoby biblioteki 
szkolnej. 
Wykaz pozyskanych 
broszur i publikacji 

Wymiana 
doświadczeń  
i obserwacji 
nt. 
zachowania 
uczniów 

Spotkania  Zespołu  
Wychowawczego. 

pedagog 
wychowawcy 
 

X, XII, II, IV, 
VI  
 

Protokoły Zespołów 
Wychowawczych 

Spotkania Klasowych Zespołów  
Nauczycielskich. 

 

wychowawcy  
nauczyciele 
uczący w danej 
klasie 

IX, XI, I, III, 
V 
 

 
 

Protokoły Klasowych 
Zespołów 
Nauczycielskich. 

              Indywidualne spotkania i 
konsultacje z pedagogiem, 

              psychologiem PPP. 

pedagog 
 

cały rok 
w miarę 
potrzeb 

Notatki w dzienniku 
pedagoga 

Indywidualne spotkania i 
konsultacje z pedagogiem 
szkolnym 

pedagog 
nauczyciele 

cały rok 
w miarę 
potrzeb 

 

Notatki w dzienniku 
pedagoga.  
Liczba nauczycieli 
korzystająca ze spotkań 
z pedagogiem. 

Indywidualne spotkania i 
konsultacje z pedagogiem, 
psychologiem z Poradni 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej. 

pedagog 
nauczyciele 

cały rok 
w miarę 
potrzeb 

 

Notatki w dzienniku 
pedagoga.  
Liczba nauczycieli 
korzystająca ze spotkań 
z pedagogiem. 

Systematyczne 
monitorowanie sytuacji ucznia 
za pomocą dziennika 
elektronicznego. 

wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog 

cały rok Notatki w dzienniku 
pedagoga. 
Apele szkolne. 

Efektywna 
współpraca z 
rodzicami 

Zapoznanie z realizowanymi 
zadaniami w ramach 
Szkolnego Programu 
Profilaktyki. 

wychowawcy 
 
 

IX, X 
 
 

Protokoły spotkań z 
rodzicami 

Wspólne omawianie 
pojawiających się problemów. 
 

wychowawcy 
pedagog 
rodzice 

Na bieżąco 
 

Notatki ze spotkań z 
rodzicami.  
Dziennik Librus – 
kontakty z rodzicami 
Liczba rodziców 
korzystających ze 
spotkań, 
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Udzielanie pomocy i wsparcia  
w sytuacjach trudnych 
wychowawczo. 

nauczyciele 
pedagog 

na bieżąco 
Notatki w dzienniku 
pedagoga. 
Kontakty z rodzicami – 
informacja w dzienniku 
Librus. 

Realizacja 
Szkolnego 
Programu 
Profilaktyki 

Przygotowywanie i realizacja 
poszczególnych zadań 
zgodnie z harmonogramem 
działań na nowy rok szkolny. 
 

wychowawcy 
 
 
 

IX  
 
 

 

Klasowy program 
profilaktyki klasy. 
Wykaz zrealizowanych 
tematów godzin 
wychowawczych. 
Protokoły spotkań z 
rodzicami. 

Realizacja  programu; 
SI i SI na agresję, TZA. 

wychowawcy, 
uprawnieni 
nauczyciele 
 

1x w 
miesiącu 

 
 

Klasowy program 
profilaktyki klasy. 
Wykaz zrealizowanych 
tematów godzin 
wychowawczych. 

Stosowanie - Systemu 
Interwencji Wewnątrzszkolnej. 
 
Stosowanie  - Jak 
dyscyplinować ucznia i klasę 
 

wszyscy 
nauczyciele 
 

na bieżąco Ilość uwag w dzienniku 
Librus.  
Notatki ze spotkań z 
rodzicami. 
Upomnienia od 
wychowawcy klasy 
zgodnie z procedurą 
Systemu Interwencji 
Wewnątrzszkolnej 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA RODZICÓW 

 

Zadanie Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

Wskaźniki realizacji 

 
Poszerzanie 
wiedzy 
z zakresu 
profilaktyki 
problemowej 
dzieci 
i młodzieży 

Poznanie działań  szkoły 
wynikających z  Programu 
Profilaktyki. 

wychowawcy 
 

X  Protokoły spotkań z 
rodzicami 

Realizacja programu  
profilaktyki zintegrowanej  
Archipelag Skarbów w 
klasach I - III  gimnazjum. 

dyrektor 
pedagog 
trenerzy 

17 - 21.XII. 
 

Protokół Zespołu 
Wychowawczego 
Strona www szkoły 

Współpraca z pedagogiem i 
psychologiem z Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej , lekarzami 
specjalistami, kuratorami 
Sądu Rodzinnego. 

pedagog w miarę 
potrzeb 

Ilość kontaktów rodziców 
ze specjalistami. 
Spotkania z kuratorami 
społecznymi i 
zawodowymi.  
Notatki ze spotkań. 

Pedagogizacja rodziców wychowawcy w miarę 
potrzeb 

Protokoły spotkań z 
rodzicami 

 
Aktywne 
włączanie się 
do działań 
profilaktycz-
nych  

Indywidualne spotkania z 
wychowawcami  celem 
wspólnego rozwiązywania 
pojawiających się problemów 

wychowawcy 
pedagog 
rodzice 
 

w miarę 
potrzeb 

 
 

Ilość spotkań z 
pedagogiem, wychowawcą, 
nauczycielem. 
Informacja w dzienniku 
Librus – zakładka 
„Kontakty z rodzicami”. 
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 Współudział w organizacji i 
uczestnictwo w akcjach o 
charakterze wychowawczo –
profilaktycznym: 

 podsumowanie 
semestru na 
sportowo, 

 klasowych wyjazdach 
integracyjnych, 

 Mini olimpiadzie 
profilaktyczno – 
sportowej dla SP i G.  

 konkursach o tematyce 
profilaktycznej. 

 prelekcje z rodzicami – 
lekarzami. 
 

wychowawcy 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
rodzice 

zgodnie z 
kalendarzem  

 
 

 
 

 Liczba rodziców biorących 
udział w akcjach. 

 Udział rodziców w akcjach 
udokumentowany na 
stronie www szkoły. 

  
  

 

 DZIAŁANIA SKIEROWANE NA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 

 

Zadanie Sposób realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

Wskaźniki realizacji 

Wspieranie 
pozytywnych 
oddziaływań 
grupy 
rówieśniczej 

Opracowanie klasowych 
kontraktów w zakresie 
ustalenia norm 
postępowania 

wychowawcy IX  
umieszczenie 

w klasach 

Ilość istniejących 
kontraktów 

Klasowy wyjazd 
integracyjny  z udziałem 
rodziców lub klasowe 
spotkanie integracyjne. 

wychowawcy 
rodzice 

3.IX 2016 
 

Dokumentacja 
wychowawcy klasy. 
Teczka wychowawcy. 

Wzmacnianie i 
podkreślanie pozytywnych 
wzorców zachowań.  

wychowawcy cały rok Tematy godzin 
wychowawczych w 
dzienniku Librus. 
Szkolna Konstytucja 
Wartości – zajęcia 
wychowawcze. 
Szkolne akcje – strona 
www szkoły. 

Wdrażanie do współpracy  
i pomocy koleżeńskiej. 

nauczyciele, 
wychowawcy 

cały rok Dokumentacja 
wychowawcy klasy. 
Dziennik lekcyjny 

Udział w Wolontariacie 
szkolnym. 

pedagog II semestr 
uczniowie  

kl.3G 

Realizacja podjętych 
zadań. 
Zeszyty prowadzonego 
wolontariatu. 

Kształtowanie 
nawyku 
dbania o 
swoje 
bezpieczeńst
wo  

Zapoznanie uczniów  
ze Statutem ZS8. 
Regulaminami pracowni. 

wychowawcy 
 
 

IX  
 
 

Tematy lekcji w 
dzienniku Librus. 

Zapoznanie uczniów  
z zasadami ruchu 
drogowego. 

wychowawcy 
nauczyciele 
świetlicy, 
nauczyciel techniki 

IX, X Zdobycie karty 
rowerowej.  
Tematy lekcji w 
dzienniku Librus. 
Spotkanie z policjantem. 
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Przewidywanie zagrożeń i 
unikanie ich. 

wychowawcy na bieżąco Tematy zajęć godzin 
wychowawczych. 
Realizacja programu 
profilaktyczno – 
wychowawczego „Spójrz 
inaczej”. 

  Udział w Akademii 
Bezpiecznego Puchatka. 

 
 
Spotkanie z 
przedstawicielkami 
Komendy Miejskiej Policji. 

Wychowawca kl. 1 
SP 
 
 
pedagog 

zgodnie z 
harmonogra-

mem 
 

kl. 1-3 SP 

Realizacja zadań  
 
 
 
Strona www szkoły – 
aktualne wydarzenia 
Wydarzenia z życia 
klasy. 

Promocja 
zdrowia 
i zdrowych 
nawyków 

Spotkania ze 
stomatologiem. 

dyrektor IX 
kl. 1-3 SP 

Strona www szkoły. 
Liczba uczniów 
korzystających z 
pomocy stomatologa. 

Udział w akcjach i 
konkursach promujących 
zdrowie. 

wychowawcy 
nauczyciele 
pielęgniarka 

cały rok Wykaz konkursów na 
stronie szkoły. 
Apele szkolne – 
informacja o wynikach, 
wręczanie dyplomów, 
nagród i wyróżnień. 

Promowanie aktywności 
ruchowej, udział w 
zajęciach sportowych. 
 

wychowawcy  
nauczyciele WF, 
trenerzy 

cały rok Wykaz zajęć sportowych 
na stronie www szkoły. 
Wykaz konkursów 
sportowych na stronie 
www 
Dzienniki zajęć 
sportowych. 

Uczenie zasad udzielania 
pierwszej pomocy 
 

pielęgniarka  
uprawniony 
nauczyciel 

II semestr Udział w konkursie dla 
uczniów szkół 
podstawowych miasta 
Lublin i powiatu 
lubelskiego 
„Mały ratownik w akcji” 

Przeciwdziała
nie 
zachowaniom 
agresywnym 
uczniów 

Realizacja zajęć wg 
programu „Spójrz inaczej”, 
Spójrz inaczej na agresję, 
Trening Zastępowania 
Agresji.  

wychowawcy 
realizatorzy 
programu  

1x w miesiącu Wykazy tematów zajęć 
realizowanych podczas 
godzin wychowawczych. 
 

Reagowanie na wszelkie 
przejawy agresji i bieżące 
rozwiązywanie konfliktów 
zgodnie z Systemem 
Interwencji 
Wewnątrzszkolnej. 

wychowawcy 
nauczyciele 

na bieżąco Dziennik pedagoga. 
Dziennik Librus – 
zakładk: Kontakty z 
rodzicami, Uwagi o 
uczniach. 
 

Wpisywanie na bieżąco do   
karty zachowania ucznia i 
do dziennika 
elektronicznego uwag 
pozytywnych i 
negatywnych. 

wychowawcy 
nauczyciele 

na bieżąco 
 

Dziennik Librus. 
Kartoteki ucznia – 
pedagog. 
Teczki wychowawcy 
klasy. 
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Realizacja programu  
profilaktyki zintegrowanej  
Archipelag Skarbów w 
klasach I - III  gimnazjum.  

Dyrektor 
pedagog 

17 -21.XII 
Uczniowie 

G 25 

Strona www szkoły – 
aktualne wydarzenia 
Dziennik Librus. 
Dziennik pedagoga 

Profilaktyka 
uzależnień  
 

Udział w imprezach  
i konkursach o tematyce 
profilaktycznej. 

wychowawcy cały rok Strona www szkoły  
Wykaz konkursów o 
tematyce profilaktycznej, 
wyróżnienia, dyplomy 

Kształtowanie nawyku 
informowania dorosłych  
o wszystkim, co stanowi 
zagrożenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa. 

wychowawcy 
nauczyciele 
świetlicy 
pedagog 

cały rok 
 

Tematy godzin 
wychowawczych.  
Spotkanie z policjantem 

Kształtowanie 
umiejętności 
radzenia 
sobie z 
problemami 

Realizacja zajęć wg 
programu „Spójrz inaczej”, 
Spójrz inaczej na agresję, 
Trening Zastępowania 
Agresji.  

wychowawcy 
realizatorzy 
programu  
 

1x w miesiącu 
 

Tematy godzin 
wychowawczych 

Monitorowa-
nie frekwencji 
uczniów 
 

Stosowanie procedury 
dotyczącej 
usprawiedliwiania 
nieobecności. 

wychowawcy na bieżąco Dziennik lekcyjny 
Zestawienie frekwencji 
uczniów 

Dociekanie przyczyn 
nieobecności uczniów. 

wychowawcy 
pedagog 

na bieżąco 
 

Rozmowy z uczniami i 
rodzicami odnotowane 
w dzienniku Librus oraz 
dokumentacji 
wychowawcy klasy. 
Ankieta 
przeprowadzona wśród 
uczniów, nauczycieli, 
rodziców. 

Ukazywanie 
 i wdrażanie 
do 
alternatywnych 
sposobów 
spędzania 
czasu 
wolnego 

Udział uczniów w zajęciach 
pozalekcyjnych: 

 kołach zainteresowań, 

• zajęciach sportowych, 

• działalności  w SU, 

• wycieczkach 
klasowych, 

• imprezach szkolnych, 

• wyjazdach na mecze 
sportowe, 

• spotkaniach z 
rówieśnikami. 

• czytanie książek. 
 

wszyscy 
nauczyciele 

na bieżąco 
zgodnie z 

kalendarzem 

Wykaz zajęć 
pozalekcyjnych 
Dokumentacja 
dotycząca opieki 
psychologiczno – 
pedagogicznej 
Wykaz konkursów 
szkolnych i 
pozaszkolnych 
Strona www szkoły – 
aktualne wydarzenia 
Statystyki czytelnictwa w 
szkole. Akcje 
czytelnicze w szkole – 
wykaz. 
Informacja o klasie – 
dokument 
opracowywany przez 
wychowawcę klasy 3 x 
w roku szkolnym. 
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VI. Metody ewaluacji: 

 
Ewaluacja programu zostanie dokonana po trzech latach tj. we wrześniu roku 

szkolnego 2018/2019. Przeprowadzona zostanie ewaluacja procesu w oparciu: 

 rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami,  

 obserwację zachowań uczniów,  

 wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań 

szkolnego zespołu wychowawczego,  

 analizę dokumentów szkolnych (dzienniki, protokoły, plany pracy) 

 analizę sytuacji wychowawczej pod koniec roku szkolnego 2017/2018 

 

Dokonana zostanie także ewaluacja wyniku - przeprowadzone zostaną badania 

ankietowe wśród uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły mające na celu 

sprawdzenie stopnia realizacji założonych celów. 

 

VII. Podstawy prawne profilaktyki 
 

Program Profilaktyki został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września 

1991 r.  

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

3. Prawo oświatowe: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 

329, tekst jednolity ze zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 27 sierpnia 2015 r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej  

i pedagogicznej  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci
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wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym   

 

4. Inne podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole: 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku 

Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

programu „Owoce i warzywa w szkole”  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie grup 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w 

tych jednostkach   

 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

 


