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I. Podstawy prawne szkolnego programu przez dzieci  i młodzieży 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 
120, poz. 526 i 527). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 
329 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, 
poz. 535 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55). 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2003 r. 
Nr 24, poz. 198). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 
Nr 61, poz. 624). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pe-
dagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

13. Krajowy Program z Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości 
Wśród Dzieci i Młodzieży z dnia 13 stycznia 2004r. 

14. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV. 
15. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
16. Statut Zespołu Szkół w Pęperzynie. 
17. Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Pęperzynie. 

 
 
 
 
 

II. Wst ęp 
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Wychowanie – jest to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowanym na 
osiągnięcie pełnej dojrzałości w czterech obszarach: 
- fizycznym 
- psychicznym 
- społecznym 
- duchowym 
 
Profilaktyka  – jest to proces wspomagania człowieka, w radzeniu sobie z trudnościa-
mi zagrażającymi prawidłowemu rozwoju i zdrowemu życiu, a także ograniczania i 
likwidowania czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl 
życia. 
 
Ważne w profilaktyce szkolnej są czynniki związane z zespołem pedagogicznym szko-
ły. 
  
Nauczyciel sprzyja profilaktyce, gdy: 
- utrzymuje osobowe relacje z uczniem – szacunek, godność, podmiotowość, kontakt, 
komunikacja (bariery – m.in.: ocenianie, krytykowanie, moralizowanie, dawanie do-
brych rad),  
- wzorcowo zachowuje się, dostarcza konstruktywnych wzorów zachowania, 
- umie pozyskiwać uczniów i rodziców do udziału w działaniach profilaktycznych, 
- doskonali się osobowo i profilaktycznie, 
- konstruktywnie współpracuje w zespole pedagogicznym szkoły. 
 
Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę pierwszorzędową, która ma dwa 
główne cele: promocję zdrowego stylu życia i opóźnienie wieku inicjacji a przez to 
zmniejszenie zachowań ryzykownych. Poprzez różne działania przekazuje się mło-
dzieży komunikat:  POCZEKAJ DO DOROSŁOŚCI. 
 
Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest przede wszystkim promowanie zdrowego 
stylu życia, tworzenie szkoły nadziei – miejsca, które pomaga młodemu człowiekowi 
odnaleźć odpowiedź na zasadnicze pytanie – jak dobrze żyć w XXI wieku. 
 
Szkolny Program Profilaktyki skierowany jest do społeczności szkolnej, jak również 
do rodziców, którzy w ogromnej mierze kształtują nawyki i świadomość swoich dzie-
ci. 
Program realizowany może być na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  
 
 
 
 

III. Diagnoza 
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Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki w zespole Szkół w Pępe-
rzynie  były wnioski z zapoznania się z ogólną sytuacją wychowawczą w szkole po-
przez: 
 
� Ankiety dotyczące zjawiska przemocy i agresji w szkole, skierowane do uczniów i 

rodziców, 
� Obserwacje wychowawców, pedagoga szkolnego i nauczycieli uczących w szkole, 
� Rozmów z rodzicami, 
� Rozmów z uczniami, analizę wybranych dokumentów szkolnych. 

 
Z analizy sytuacji wychowawczej w szkole opartej na: 
� Rozpoznaniu środowiska rodzinnego uczniów, 
� Rozpoznaniu potrzeb uczniów w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, a także 

psychologiczno-pedagogicznym, 
� Pojawiających się problemach wychowawczych występujących w szkole jak 

również poza nią wynika, że najczęściej występującymi problemami w szkole są: 
• Przemoc fizyczna (drobne bójki, zaczepki, częste konflikty między uczniami), 
• Przemoc psychiczna  (używanie wulgaryzmów, wyzwisk, ośmieszeni, dręczenie, 

szantażowanie, izolowanie); 
• trudności w zdyscyplinowaniu uczniów podczas lekcji  
• brak motywacji i zainteresowania nauką;  
• palenie papierosów przez uczniów 
• sygnały o piciu alkoholu przez uczniów 
• sygnały o przedwczesnej inicjacji seksualnej. 

 
Aby chronić ucznia przed zagrożeniami i zapobiegać jego negatywnym zachowaniem, 
należy poznać przede wszystkim motywy tych zachowań. Analiza sytuacji rodzin, wy-
nikająca z obserwacji relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami, z informacji pozyskanych 
od instytucji i osób wspierających rodziny wynika, że przyczyną niepokojących za-
chowań dzieci są najczęściej: 

• problemy w rodzinie, 
• niewłaściwe wzorce w rodzinie, 
• niewystarczający nadzór ze strony rodziców,  
• brak reakcji ze strony dorosłych, 
• negatywne wzorce przekazywane mediach, 
• wpływ rówieśników, 
• niska samoocena uczniów, 
• brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
• odreagowanie negatywnych emocji  
• nuda. 
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Cele programu: 
� stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, 
� zminimalizowanie zagrożeń w placówce, 
� zapobieganie uzależnieniom, 
� zapobieganie zbyt wczesnej inicjacji seksualnej uczniów, 
� promocja zdrowia, 
� kształtowanie właściwego zachowania uczniów, 
� utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój. 

Kierunki działa ń profilaktycznych: 
� doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy personelu pedagogicznego w zakresie 

profilaktyki, 
� opracowanie procedur postępowania w konkretnych sytuacjach, 
� opracowanie Kodeksu etycznego ucznia jako systemu zasad i norm regulujących 

zachowanie uczniów w szkole, 
� organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym, 
� udział uczniów w przedstawieniach o tematyce profilaktycznej , 
� współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowania, 
� kształtowanie wartości przy współpracy z rodzicami, 
� organizowanie uroczystości, festynów, imprez  integracyjnych przy współpracy 

rodziców, 
� współpraca z Samorządem Uczniowskim, 
� stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, włączenie uczniów w zajęcia. 

 
 

Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę 
 

Zadania Formy realizacji 
 

Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i zainteresowań uczniów 
 

Zwracanie uwagi na wy-
powiedzi uczniów, zacho-
wanie podczas pobytu w 
szkole i poza nią, kultur ę 
osobistą 

- rozmowy indywidualne z uczniami, 
-rozmowy podczas godzin wychowawczych, innych za-
jęć, zwracanie uwagi na kulturę słowa i zachowania, 
-udział uczniów w wydarzeniach kulturalnych szkoły i 
środowiska, 
-propagowanie odpowiedniej literatury, programów te-
lewizyjnych, 
-przestrzeganie Kodeksu etycznego ucznia- ponoszenie 
konsekwencji, 
- kształtowanie praktycznych umiejętności komunika-
cyjnych, uwalniania ocen i sądów spod wpływu emocji i 
umiejętności opanowania emocji, 
 



6 
 

 

Zachęcanie uczniów i ro-
dziców do korzystania z 
doradztwa psychologicz-
no-pedagogicznego, porad 
specjalistów 
 
 

-rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami, 
-konsultacje nauczycieli z wychowawcami klas, 
 

Zapobieganie niepowo-
dzeniom szkolnym 

-rozmowy indywidualne z uczniami mające na celu po-
znanie przyczyny  niepowodzeń,  
-pomoc uczniom z trudnościami w rozwiązaniu proble-
mów przez nauczycieli, wychowawców, motywowanie 
do działania, wyznaczanie celów i zadań, 
-kontaktowanie się z rodzicami uczniów mających trud-
ności w nauce szkolnej, 
- organizowanie pomocy koleżeńskiej, 
-współpraca z Poradnią P-P- diagnozowanie przyczyn, 
 

Prowadzenie działań inte-
gruj ących zespoły klasowe 

-diagnoza umiejętności społecznych uczniów na pod-
stawie obserwacji i testów, 
-analiza relacji panujących w klasie na podstawie ob-
serwacji, diagnozy, 
-zajęcia o charakterze integracyjnym, 
-współpraca z rodzicami, 
-współpraca ze specjalistami, 
 

Prowadzenie działań inte-
gruj ących społeczność 
szkolną i lokalną 

-organizowanie festynów i turniejów rodzinnych,  
- organizowanie uroczystości szkolnych, pozaszkolnych, 
-współpraca z Samorządem Uczniowskim, 
 

Upowszechnienie wśród 
uczniów znajomości za-
chowań asertywnych. 

- uczenie umiejętności odpierania nacisków zewnętrz-
nych skłaniających do różnych zachowań ryzykow-
nych– w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy 
klasy, 
 

Rozwijanie zainteresowań 
i zdolności 

-organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
-udział uczniów w konkursach przedmiotowych, klaso-
wych, szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, powia-
towych, kuratoryjnych, 
-prezentowanie talentów podczas występów artystycz-
nych, teatralnych, 
-prezentowanie prac plastycznych na wystawkach 
szkolnych, gazetkach, 
 



7 
 

 

Przeciwdziałanie zjawisku 
przemocy i agresji 

-kształtowanie poczucia własnej wartości i godności 
podczas rozmów klasowych i indywidualnych, zajęć 
lekcyjnych, 
- rozbudzanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności 
za relacje międzyludzkie podczas zajęć dydaktycznych 
(godz. wychowawcza) poszerzających świadomość, 
uczących współżycia w grupie, 
- uświadomienie uczniom skutków prawnych związa-
nych z występowaniem agresji podczas spotkania 
uczniów z przedstawicielem policji,  
-współpraca z kuratorami sądowymi, M-GOPS w Więc-
borku, 
-przestrzeganie Kodeksu etycznego ucznia, 
-propagowanie zachowań asertywnych, uczenie 
uczniów reakcji w sytuacjach zagrożenia, informowanie 
o sposobach działania, 
-opracowanie procedur regulujących podejmowanie 
działań w sytuacjach kryzysowych, 
-zwiększenie zaangażowania rodziców w walkę ze zja-
wiskami przemocy i agresji wśród uczniów-rozmowy 
sprawców w obecności rodziców, konfrontacje spraw-
ców z przedstawicielami instytucji, rozmowy wycho-
wawcze, objęcie opieką osoby poszkodowanej, 
-zapobieganie aktom wandalizmu, niszczycielstwa w 
szkole (uświadamianie skutków, dyscyplina w pełnieniu 
dyżurów nauczycielskich, konsekwencja w egzekwo-
waniu ponoszenia kosztów związanych z naprawą 
uszkodzonego mienia, 
-uświadomienie uczniom praw-nietykalności osobistej, 
nienaruszania jego godności w rozmowach indywidual-
nych, podczas zajęć na godzinie wychowawczej, 
- kierowanie spraw do odpowiedniej instytucji w przy-
padku narażenia zdrowia lub życia ucznia, 
-diagnoza sytuacji rodzinnej ucznia przy współpracy z 
instytucjami w przypadku podejrzenia problemów w 
domu, 
 

 
Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia 

 
Zapobieganie paleniu pa-
pierosów przez uczniów 

-podejmowanie działań eliminujących palenie papiero-
sów (przestrzega-
nie norm i zasad obowiązujących w szkole)  
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-włączenie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne np. 
" Dzień bez papierosa”, 
 -podejmowanie rozmów z rodzicami podczas  wywia-
dówek szkolnych i klasowych, 
-uświadamianie uczniom skutków palenia papierosów 
podczas zajęć oraz rozmów indywidualnych,  
-tworzenie gazetek o tematyce profilaktycznej, 
-okresowe diagnozowanie skali zjawiska, 
-zorganizowanie i udział w konkursach profilaktycz-
nych, 
 

Zapobieganie piciu alko-
holu przez uczniów 

-ustalenie i przestrzeganie norm dotyczących zakazu 
spożywania alkoholu na terenie szkoły, na wycieczkach 
oraz imprezach organizowanych przez szkołę, 
-wyciąganie konsekwencji z nieprzestrzegania norm, 
-propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie 
wśród młodzieży modelu życia i spędzania wolnego cza-
su bez alkoholu (propozycja zajęć pozalekcyjnych, spor-
towych, kół zainteresowań oraz innych form zabawy,  
konkursy plastyczne), 
 
- edukacja rodziców w zakresie środków uzależniają-
cych, czynników warunkujących powstawanie nałogów, 
- kształtowanie właściwych przekonań normatywnych 
dotyczących picia alkoholu (realizacja programów profi-
laktycznych lub elementów programów), 
-współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w pro-
cesie wychowania m. in.: policją, sądem, Świetlicą Śro-
dowiskową, Poradnią P-P, pielęgniarką środowiskową, 
-okresowe diagnozowanie skali zjawiska, 
- zorganizowanie i udział w konkursach profilaktycz-
nych, 
 

Zapobieganie uzależnie-
niu młodzieży od narko-
tyków 
 
 

- diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnie-
niami wśród uczniów, 
- dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji 
brania narkotyków, 
(tematyka dotycząca narkomanii realizowana na godzi-
nach do dyspozycji wychowawcy klasy, zajęciach 
WDŻwR), 
- zorganizowanie konkursu wiedzy uczniów na temat 
uszkodzeń zdrowia psychicznego i fizycznego wywoła-
nych brakiem narkotyków, 
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-dbałość o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych 
nauczycieli dotyczących problematyki dotyczącej uza-
leżnień-dokształcanie, zbieranie informacji, informowa-
nie rodziców, 
 

Zapobieganie zbyt wcze-
snej inicjacji seksualnej 

-przeprowadzanie rozmów i pogadanek  indywidualnych 
z uczniami,  
-uświadamianie konsekwencji wczesnej inicjacji pod-
czas zajęć zorganizowanych (godziny wychowawcze, 
zajęcia WDŻwR) 
- realizacja tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy 
klasy, WDŻwR dotyczących AIDS oraz innych chorób 
przenoszonych drogą płciową, 
- diagnozowanie skali wiedzy uczniów na temat HIV i 
AIDS na podstawie ankiet lub wyników konkursu, 
 

 
Działania profilaktyczne należy podejmować w ciągu trwania całego roku szkolnego. 
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje zadań są przede wszystkim wychowawcy, 
pedagog szkolny, ale również w dużej mierze nauczyciele przedmiotów. 
 

VI. Ewaluacja 
 
Ewaluacja to systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji zaplanowanych za-
dań. 
 
Informacje do ewaluacji uzyskiwane będą w następujący sposób: 
- obserwacja uczniów – prowadzenie dokumentacji przez wychowawców klas, 
- analiza dokumentów istniejących w szkole (notatki, protokoły, rejestr działań, plany 
pracy) 
- informacje od rodziców 
- ankiety przeprowadzane wśród uczniów i rodziców. 
 
Ewaluacja działań profilaktycznych będzie się odbywać na spotkaniach Zespołu wy-
chowawczego. 
 
Ewaluacja zakończy się sporządzeniem wniosków do dalszej pracy. 
 
W celu określenia wyników należy odpowiedzieć na pytania: 
- Czy zamierzone działania rzeczywiście miały miejsce? 
- Czy planowane zadania zakończono? Jeśli nie, to dlaczego? 
- Co sądzą o zadaniach uczestnicy? 
- Czy użyto wystarczających środków? 
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Wyniki ewaluacji zostaną przekazane nauczycielom i rodzicom.  
Rada Pedagogiczna zaplanuje dalsze kierunki zmian w zakresie otrzymanych wyni-
ków.  


