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Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

/Dz.U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z późn. zm - tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 11 

poz.109 z / oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/; 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm./; 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U. z 2003 

r. Nr 24, poz. 198/; 

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./; 

• Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977r.  

w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich; 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67 

poz.329 z późn. zm./; 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem / Dz.U. Nr 26 poz.226/. 
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Profilaktyka - jest to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie  
z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także 
ograniczenie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój  
i zaburzają zdrowy tryb życia. 
 
Priorytetem w profilaktyce jest wyznaczony cel- zdrowy rozwój i prawidłowe 
funkcjonowanie człowieka. 
 
Profilaktyka pierwszorzędowa 
Cele: 
- promocja zdrowego trybu życia, 
- zapobieganie pojawianiu się problemów. 
 
Profilaktyka drugorz ędowa 
Cele: 
- ujawnianie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcyjności, 
- redukcja pojawiających się problemów. 
 
Profilaktyka trzeciorz ędowa 
Cele: 
- przeciwdziałanie pogłębianiu się zaburzeń, 
- objęcie terapią osób, które przejawiają określone zaburzenia (współpraca  
z   instytucjami specjalistycznymi). 
 

Program realizowany na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
 

Cele operacyjne: 
- pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistej, 
- ułatwianie poznania siebie i refleksji nad sobą, 
- kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi, 
- uczenie zachowań asertywnych, 
- wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, 
-dostarczenie informacji o substancjach uzależniających (alkohol, nikotyna, 
narkotyki) oraz  o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu, 
- oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 
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Program szkolnej profilaktyki to ogół działań chroniących młodzież 
przed zakłóceniami rozwoju i działań interwencyjnych w sytuacjach 
pojawiających się zagrożeń. 

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed 
zagrożeniem poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także 
reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania 
zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy. 
 

Program powstał w oparciu o długoletnie doświadczenia pracy z młodzieżą  
i wychodzi naprzeciw jej oczekiwaniom i potrzebom.           

Okres dorastania to czas szczególnie podatny na zakłócenia i podejmowanie 
zachowań ryzykownych, czyli działań zwiększających prawdopodobieństwo 
pojawienia się niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych 
konsekwencji.  

Głównym zadaniem programu jest przygotowanie młodzieży do 
samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, kształtowanie 
umiejętności podejmowania właściwych wyborów, propagowanie zdrowego stylu 
życia, obrony własnych praw, umiejętności komunikowanie się z drugim 
człowiekiem, radzenie sobie ze stresem.     

Zajęcia programowe sprzyjają racjonalnemu wykorzystaniu czasu wolnego, 
co ciekawe, prowadzący te zajęcia nie pełni roli kierownika, lecz przewodnika  
i doradcy. 

Program adresowany jest do całej społeczności szkolnej, tj. grona 
pedagogicznego, młodzieży, rodziców oraz pozostałych pracowników szkoły.  
Zadaniem programu  jest spełnienie następujących funkcji: 

• dostarczanie jednostce pozytywnych doświadczeń w kontakcie  
z drugim człowiekiem i umożliwienie kształtowania pozytywnego 
obrazu samego siebie, 

• rozwijanie cech, które ułatwiają radzenie sobie w życiu oraz uczą 
dokonywania ciągłych wyborów. 

Szkolny program profilaktyki (zmierzając do wspierania prawidłowego 
rozwoju uczniów, zgodnie z wizją i misją szkoły) ma za zadanie: 

a) rozwijanie umiejętności społecznych,  
b) wspieranie w sytuacjach trudnych, 
c) wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju, 
d) kształcenie umiejętności komunikacyjnych, 
e) wzmacnianie więzi emocjonalnych w rodzinie, 
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f) kształtowanie pożądanych postaw i nawyków kulturowych, 
g) wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich decyzji, 
h) wskazanie alternatywy spędzenia czasu wolnego, 
i) budowanie poczucia wartości, 
j) wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, 
k) promowanie zdrowego stylu życia. 
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Szkolny program profilaktyki obejmuje następujące obszary zachowań 
problemowych: 
 

I.  KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH 
 

II.  KSZTAŁTOWANIE WŁA ŚCIWYCH POSTAW  I  NAWYKÓW 
KULTUROWYCH. UCZESTNICTWO W KULTURZE 

 
III.  KREOWANIE I PROPAGOWANIE TWÓRCZEGO MY ŚLENIA 
 
IV.  PROPAGOWANIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO TRYBU 

ŻYCIA 
           

V. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE 
NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO I UZALE ŻNIEŃ 
 

VI.  WYPRACOWANIE UMIEJ ĘTNOŚCI  NAWI ĄZANIA 
PRAWIDŁOWYCH WI ĘZI MI ĘDZYLUDZKICH.  

                    KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTO ŚCI 
 
VII.  PEDAGOGIZACJA RODZICÓW 

 
VIII.  EWALUACJA PROGRAMU 
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OBSZARY PROBLEMOWE 

 
I.  KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH 

 
Zadania do realizacji: 

• przedstawienie uczniom (przy okazji godzin do dyspozycji wychowawcy, 
uroczystości szkolnych,  świąt narodowych) roli środowiska rodzinnego  
i lokalnego oraz znaczenia uczestnictwa w życiu środowiska szkolnego  
i regionalnego, 

• budzenie szacunku do symboli i świąt narodowych, 

• uświadomienie potrzeby pielęgnowania tradycji kulturowych, 

• integrowanie poszczególnych zespołów klasowych (i ogólnie całej 
społeczności uczniowskiej do współpracy, podejmowania decyzji 
grupowych, osiągania porozumienia, kompromisów), 

• wskazywanie społecznie wartościowych postaw, zachowań oraz 
rozwijanie wrażliwości na problemy sprawiedliwości, cierpienia, 
tolerancji, miłości, 

• wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej i historycznej, 

• przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka. 

 
 
Środki realizacji  (propozycje dla uczniów): 

1. Stworzenie kalendarium ważnych dat (forma gazetki ściennej o bogatej 
szacie graficznej informującej uczniów o rocznicach i świętach narodowych 
oraz prezentującej biografie osób zasłużonych dla kraju czy naszego 
regionu). 

2. Opieka nad Szkolną Izbą Pamięci.  
3. Działalność Szkolnego Wolontariatu: 

• systematyczna współpraca z instytucjami: Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, PCK, przedszkola ( prowadzenie przez uczniów nauki 
języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych), 

• organizacja akcji charytatywnych (udział w akcjach „Góra 
Grosza”, „Wyprawka dla żaka”), 
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• współpraca z „bankiem żywności” (zbiórka żywności, pakowanie 
żywności) na rzecz środowiska lokalnego, 

• udział młodzieży w imprezach charytatywnych organizowanych na 
terenie szkoły i miasta (np. mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień 
Sportu), 

• pomoc w nauce dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo 
(praca w świetlicach socjoterapeutycznych). 

4. Działalność Szkolnego Klubu Honorowego Krwiodawcy PCK „Ekonomik” 
– 2 razy do roku organizowane są akcje krwiodawstwa- „pobieranie krwi” na 
terenie szkoły. 

5. Działalność Szkolnego Koła PCK: 
a) współpraca z Zarządem Miejskim PCK, 
b) udział w rejonowych zawodach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, 
c) promocja zdrowia, 
d) upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego, 
e) akcje charytatywne, kwesty uliczne. 

6. Systematyczne i planowane organizowanie spotkań z urzędnikami 
administracji państwowej i lokalnej służące zapoznaniu uczniów  
z charakterem ich pracy, istotą podejmowanych działań, problemami 
lokalnymi i krajowymi. 

7. Organizowanie spotkań uczniów z policją i przybliżenie tym samym roli 
praworządności, praw demokracji, praw ucznia, norm i zasad społecznych, 
istoty polskiego sytemu prawnego, polityki socjalnej państwa, praw ucznia  
i dziecka. 

8. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (rynek pracy w regionie, 
doradztwo zawodowe). 

Osoby odpowiedzialne: 
wychowawcy klas, 
opiekunowie kół, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele zajęć pozalekcyjnych. 
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II.  KSZTAŁTOWANIE WŁA ŚCIWYCH POSTAW  
I NAWYKÓW KULTUROWYCH. 
UCZESTNICTWO W KULTURZE 

 
Zadania do realizacji: 

• propagowanie wśród młodzieży różnych form uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, 

• wartościowanie osiągnięć teatralnych, filmowych, plastycznych (artystów  
i twórców rodzimych), 

• rozwijanie twórczej kreatywności, wyobraźni i indywidualności jednostki 
poprzez włączenie uczniów w życie kulturalne szkoły i środowiska.  

 
Środki realizacji: 

1. Działalność szkolnego kółka artystycznego. 
2. Włączanie młodzieży w przygotowywanie okolicznościowych  

uroczystości i imprez szkolnych: impreza integracyjna dla uczniów klas 
pierwszych, pokaz mody studniówkowej, Dzień Ucznia , Dzień Sportu, 
Wigilia szkolna,  Dzień Dziecka. 

3. Przygotowywanie uroczystości szkolnych mających na celu 
podtrzymywanie tradycji narodowych. 

4. Działalność kółka dziennikarskiego redagującego gazetkę szkolną pn. 
„Szkolny Odlot”. 

5. Udział młodzieży w różnego rodzaju konkursach: recytatorskich, 
plastycznych, fotograficznych. 

6. Działalność szkolnej grupy tańca nowoczesnego. 
7. Organizowanie w szkole różnych akcji charytatywnych, np.:  

Samorząd Uczniowski – akcja sprzedaży cegiełek na rzecz dzieci  
niepełnosprawnych, biblioteka szkolna- akcja charytatywna celem 
doposażenia księgozbioru bibliotecznego, Szkolny Klub Sportowy- 
Dzień Sportu połączony  z akcją charytatywną na  zakup sprzętu 
sportowego.       

8. Organizowanie wystaw tematycznych. 
9. Wyjścia i wyjazdy z młodzieżą do teatru, muzeum, kina. 
10. Zajęcia tematyczne na godzinach wychowawczych. 

Osoby odpowiedzialne: 
wychowawcy klas, 
opiekunowie kół,   
opiekun świetlicy szkolnej, 
pedagog szkolny. 
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III.  KREOWANIE I PROPAGOWANIE  
         TWÓRCZEGO MYŚLENIA 
 
Zadania do realizacji: 
• stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności  

w zakresie rozwoju intelektualnego, doskonalenia umiejętności 
poznawczych,  

• zapoznanie młodzieży ze sposobami doskonalenia zdolności poznawczych, 
efektywnego wykorzystania czasu wolnego. 

 
Środki realizacji: 
1. Organizowanie zajęć warsztatowych indywidualnych i grupowych mających 
na celu zapoznanie młodzieży z technikami efektywnego uczenia się, relaksacją 
(zajęcia warsztatowe z psychologiem, zajęcia psychoeduakcyjne, współpraca  
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną). 
2. Praca z uczniem zdolnym. 
3. Udział młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (praca kół 
przedmiotowych). 

 
Osoby odpowiedzialne: 
opiekunowie kół, 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny. 
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IV.  PROPAGOWANIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO  
         TRYBU ŻYCIA 

 
 
Zadania do realizacji: 

• stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności  
w zakresie utrzymywania zdrowia psychicznego i fizycznego, 

• propagowanie zdrowego stylu życia,  
• zapobiegania chorobom nowotworowym,  
• umożliwienie twórczego, kreatywnego spędzania czasu wolnego - to również 
    alternatywa dla nudy i uzależnień, 
• rozwijanie zainteresowań.   
 

Środki realizacji: 
1.  Przeprowadzanie programów zdrowotnych :  

• Różowa wstążeczka  – zapobieganie nowotworom piersi, 
• Zapobieganie nowotworom złośliwym, 
• Zapobiegania wadom rozwojowym cewy nerwowej ,   
• Tatuaż – moda a zdrowie, 
• Dbam o zdrowie -  pokonać stres. 

2.  Cykl szkoleniowy z nauczycielem przysposobienia obronnego nt. sposobów 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach  (w tym również lekcje 
przysposobienia obronnego). 
3.  Udział w olimpiadach, konkursach organizowanych przez PCK, a także  
w szkole na temat zdrowego stylu życia, itp. 
4. Wewnątrzszkolne rozgrywki sportowe – Dzień Sportu, zabawne imprezy m.in.  
impreza integracyjna  uczniów klas pierwszych , Dzień Wiosny i inne. 
 5.  Zajęcia pozalekcyjne w Szkolnym Klubie Sportowym. 
 6. Udział w wycieczkach klasowych, przedmiotowych i  integracyjnych 
organizowanych przez wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów i zajęć 
pozalekcyjnych.  
 
 
Osoby odpowiedzialne: 
wychowawcy klas, 
opiekunowie kół pozalekcyjnych,  
pedagog szkolny, 
nauczyciel biologi
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V. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE 
NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO I UZALE ŻNIEŃ 
 
Zadania do realizacji: 

• zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we 
współczesnym świecie : Internet, środki psychoaktywne w tym narkotyki  
i tzw. dopalacze, alkohol, palenie papierosów, 

• zapoznanie uczniów z działaniem środków psychoaktywnych na organizm 
człowieka, 

• dostarczenie młodzieży informacji nt. mechanizmu uzależnień oraz 
konsekwencji wynikających z zażywania środków psychoaktywnych, 

• uświadomienie uczniom istoty problemu właściwego traktowania siebie, 
dbałości o rozwój fizyczny i intelektualny, sposobów radzenia sobie ze 
stresem, frustracją, 

•  prezentowanie wartości, dla których warto żyć, czyli dokonywania 
wyboru pomiędzy tym co dobre i tym co złe, nieulegania presji otoczenia,  

• uświadamianie uczniom, jak powinni egzystować w środowisku szkolnym 
tj. bez wulgaryzmów, przemocy, agresji, 

• wulgaryzmy, jako sposób uzewnętrzniania negatywnych emocji. 
 

Środki realizacji: 
1. Kontynuacja zajęć warsztatowych i pogadanek dla uczniów 

prowadzonych przez terapeutów  Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Inowrocławiu (weryfikacja wiedzy nt. mechanizmów 
uzależnień i postaw młodzieży dot. tematyki HIV/AIDS).  

2. Realizacja na godzinach wychowawczych treści dotyczących walki  
z nałogami, profilaktyki w zakresie nieprzystosowania społecznego  
i uzależnień (nikotynizm, alkoholizm, środki psychoaktywne: narkotyki, 
dopalacze, uzależnienie od gier komputerowych,  Internetu, tematyka 
HIV/AIDS). 

3. Zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki uzależnień prowadzone przez 
terapeutów z Ośrodka Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień. 

4. Włączenie młodzieży w akcję pn. Alkohol – nieletnim wstęp wzbroniony. 
Koordynatorem akcji jest Ośrodek Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień . 
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5.  Warsztaty edukacyjne pn. Dbam o zdrowie - pokonać stres, prowadzone 
przez psychologa z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka  
 w Inowrocławiu.   

6. Pedagogizacja rodziców (zebrania klasowe, spotkania z pedagogiem 
szkolnym), zaangażowanie rodziców i uczniów w sprawy szkoły. 

7. Zajęcia dotyczące tematyki rozpoznawania emocji i umiejętności radzenia 
sobie z nimi  (zajęcia psychoedukacyjne  z pedagogiem szkolnym , 
rozmowy indywidualne). 

8. Spotkania z funkcjonariuszami policji, kuratorami sądowymi (pogadanki, 
rozmowy  dot. przestępczości osób nieletnich i odpowiedzialności 
prawnej). 

9. Dostarczanie informacji o skutkach zdrowotnych palenia papierosów, 
picia napojów alkoholowych,  zażywania środków psychoaktywnych 
(akcje profilaktyczne, pogadanki, rozmowy indywidualne prowadzone w 
szkole przez pedagoga, wychowawców klas, opiekunów kół 
zainteresowań). 

10. Systematyczna współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki  Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, 
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Inowrocławiu, 
Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Komendą Powiatową 
Policji w Inowrocławiu. 

 
 

Osoby odpowiedzialne: 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny,  
wszyscy pracownicy szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 

 VI. WYPRACOWANIE UMIEJ ĘTNOŚCI NAWI ĄZYWANIA 
PRAWIDŁOWYCH WI ĘZI MI ĘDZYLUDZKICH. 
KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTO ŚCI 
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Zadania do realizacji: 

• uwrażliwianie młodzieży na krzywdę i cierpienie innych ludzi, 
• wypracowanie umiejętności budowania więzi międzyludzkich, 
• wdrażanie do racjonalnego, twórczego rozwiązywania problemów, 

znaczenie komunikacji interpersonalnej (werbalnej i pozawerbalnej), 
• wypracowanie umiejętności postawy asertywnej. 

 
Środki realizacji: 

1. Organizowanie zbiórek na cele charytatywne. 
2. Pomoc koleżeńska (w domach i świetlicy szkolnej) uczniom z 

problemami  
w nauce. 

3. Integracja uczniów mających  nauczanie indywidualne z zespołem 
klasowym. 

4. Realizacja na lekcjach wychowawczych (przez wychowawców, 
pedagoga) zagadnień dotyczących godności ludzkiej, znaczenia postawy 
asertywnej  
i umiejętności jej wypracowania, komunikacji interpersonalnej, 
wskazywanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. 

 
 
Osoby odpowiedzialne: 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
wszyscy nauczyciele. 
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VII. PEDAGOGIZACJA RODZICÓW 
 
Cel: 
Bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach 
wychowawczych przez podniesienie ich refleksyjności, wzbogacenie 
świadomości pedagogicznej (a przez to poprawienie funkcjonowania rodziny) 
oraz rozwijanie umiejętności pedagogicznych rodziców i innych osób 
zaangażowanych w proces wychowania. 
 
Formy realizacji: 

• rozmowy indywidualne z rodzicami/opiekunami,  
• gazetka informacyjna dla rodziców, 
• prelekcje (w tym z udziałem zaproszonych osób), 
• audycje przez radiowęzeł, 
• tworzenie tzw. banków informacji. 

 
Prelekcje prowadzone będą w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 
wychowawców klas/ rodziców. 
 
Osoby odpowiedzialne: 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny. 
 
VIII.  EWALUACJA PROGRAMU 

Ocena programu ma na celu określenie jego przydatności w dalszej pracy  
w obszarze działań profilaktycznych. Ma pomóc w ustaleniu, czy program 
umożliwia osiągnięcie celów i założeń. Ewaluacja prowadzona będzie 
równolegle z realizacją programu. W zależności od potrzeb będą to: rozmowy, 
badania dokumentacji szkolnej, ankiety. 

 

Program przygotował zespół wychowawczy:  
Elżbieta Tomaszewska  
Izabela Kondratowicz - Nowak  
Hanna Kaczmarek  
Ewa Panert - Strzelczyk  
Joanna Janicka  
Paulina Pietrzak - Stockka 


