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PODSTAWA PRAWNA 

 

- Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; 

- Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku; 

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi 

zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół ; 

- Rozporządzenie  Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych  typach szkół  z dnia 23 grudnia 2008 roku; 

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 

26 września 1982 roku z późnie4jszymi zmianami; 

- Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku z późniejszymi zmianami ; 

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku; 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

młodzieży  zagrożonych uzależnieniem z dnia 31 stycznia 2003roku; 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w  publicznych 

przedszkolach , szkołach i placówkach z dnia 7 stycznia 2003roku; 

- Program Wychowawczy Szkoły 

- Statut Szkoły . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

Profilaktyka rozumiana jest jako proces wspomagania człowieka w 

radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi  i 

zdrowemu życiu , a także ograniczanie i likwidowanie  czynników 

niekorzystnych dla zdrowia i życia człowieka.  

Szkoła jest miejscem działalności zadaniowej uczniów i może wyzwalać 

trudności młodzieży związane z przyjmowaniem odpowiedzialności za siebie i 

innych. Jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania  

interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej. Wypełnia znaczna część 

życia młodzieży.  

Podmiotem naszych działań  profilaktycznych jest uczeń , ale także 

nauczyciele i rodzice.  

Programem objęci są uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i 

gimnazjum. Realizatorami programu są  nauczyciele, psycholog, pracownicy 

administracji i obsługi, rodzice oraz przedstawiciele instytucji , którzy wspierają 

szkołę w działaniach profilaktycznych .  

Wychowawca powinien zadbać , aby  realizować w programie 

zagadnienia związane  z przeciwdziałaniem nikotynizmowi, alkoholizmowi  , 

narkomanii i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły  jesteśmy współodpowiedzialni 

za dojrzewanie młodego człowieka do odpowiedzialnego życia, zgodnego z 

przyjętymi w społeczeństwie zasadami. 

Profilaktyka polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu 

zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu radzenia sobie z wymogami życia. 

 Realizacja programu profilaktyki przewidziana została na okres trzech lat, 

od roku  2014/2015  do roku szkolnego 2016/2017. Proponowany sposób 

realizacji może ulec modyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYNIKI    EWALUACJI  

Program  Profilaktyczny oraz Program Wychowawczy ZSP w Czarnej Wodzie  

poddane zostały ewaluacji. 

Ewaluacji dokonano na podstawie: 

 badań ankietowych  

 analizy dokumentacji pedagoga szkolnego 

 rozmów z nauczycielami oraz wychowawcami 

 analizy dziennika elektronicznego Librus 

 analizy osiągnięć szkolnych uczniów oraz udziału w konkursach 

organizowanych w szkole 

 obserwacji uczniów na przerwach  międzylekcyjnych, zajęciach 

dydaktycznych 

 rozmów z rodzicami uczniów. 

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono: 

 uczniom znane są zasady dobrego wychowania  jednak nie przestrzegają 

w dalszym ciągu norm i zasad życia społecznego, 

 w dalszym ciągu duże znaczenie ma fakt nieprzygotowywania się 

uczniów na zajęcia szkolne, brak zadań domowych,  

 niewłaściwe korzystanie z komputera i Internetu przez młodzież, 

 uczniowie potrafią dokonać wyboru dalszej drogi życiowej, 

 młodzież posiada wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem 

środków  psychoaktywnych, jednak są przypadki stosowania narkotyków 

przez uczniów gimnazjum, 

 wychowawcy utrzymują kontakt z rodzicami uczniów w sprawach 

edukacyjnych i wychowawczych , natomiast zbyt małe  jest 

zaangażowanie rodziców w życie szkoły, 

W oparciu o diagnozę w szkole występują takie zjawiska jak: 

 trudności w uczeniu się 

 liczne spóźnienia i niska frekwencja na zajęciach 

 samowolne opuszczanie terenu szkoły 

 wagary uczniów 

 stosowanie przemocy psychicznej( wyśmiewanie uczniów, zastraszanie, 

obmawianie) 

 stosowanie przemocy fizycznej    (bicie, kopanie, rzucanie przedmiotami 

w uczniów) 

 używanie wulgaryzmów 

 kłamstwa i oszukiwanie nauczycieli 

 palenie papierosów przez uczniów 

Konieczne jest podjecie zadań naprawczych w wyżej wymienionych 

zagadnieniach działalności szkoły.  

 



 

CELE  PROGRAMU  PROFILAKTYKI  

 

Cel główny:  Ochrona uczniów przed zagrożeniami 

 

Cele szczegółowe: 

 

-zmniejszenie skali zjawiska agresji występującej w środowisku szkolnym, 

kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz kształtowanie 

postaw asertywnych, 

- kształtowanie u uczniów umiejętności zachowania  się w sytuacjach  

zagrażających bezpieczeństwu oraz podnoszenie bezpieczeństwa podczas 

korzystania uczniów z Internetu, 

- podniesienie świadomości uczniów oraz rodziców na temat skutków  

stosowania używek , zmniejszenie zjawiska okazjonalnego sięgania po 

papierosy, alkohol , dopalacze  czy narkotyki, 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i 

innych, reagowanie na negatywne sytuacje i zgłaszanie ich osobom 

dorosłym, 

- kształtowanie świadomości  uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania 

z technologii informacyjnej i multimedialnej, 

Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz 

umiejętności dokonywania właściwych wyborów, które dotyczą zdrowego 

trybu  życia. 

 - kształtowanie hierarchii systemu wartości  , w którym zdrowie należy  do 

jednych z najważniejszych wartości w życiu 

- ukierunkowanie  na zdobycia przez ucznia wiedzy i umiejętności  

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania  

działań prozdrowotnych 

- kształtowanie  umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu i życiu; 

- doskonalenie umiejętności  kontroli emocji i radzenia sobie ze stresem ; 

-przeciwdziałanie zjawiskom przemocy  psychicznej i fizycznej w grupie 

rówieśniczej; 

- kształtowanie umiejętności konstruktywnego  rozwiązywania konfliktów; 

 

 

 

 

 

 

 



TREŚCI  SZKOLNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYCZNEGO 

 

1. Przemoc i agresja 

2. Uzależnienia i dopalacze i ich wpływ na organizm  

3. Bezpieczeństwo 

4. Zdrowie 

Profilaktyka agresji i przemocy  

 

Cel główny:  Przeciwdziałanie oraz zmniejszanie skali agresji i przemocy. 

Zadania: 

- uświadomienie  uczniom czym jest agresja i przemoc, 

- kształtowanie i ćwiczenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia 

zdrowia i życia, 

-  zwiększenie u uczniów poczucia własnej wartości, 

- uczenie sposobów rozwiązywania konfliktów, 

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, 

- przekazanie podstawowych wiadomości o stresie i jego wpływie na organizm 

człowieka, sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 

- zwrócenie uczniom uwagi na znaczenie mediów w naszym życiu, 

- kształtowanie umiejętności  prawidłowej  komunikacji interpersonalnej 

- uświadomienie konsekwencji stosowania  agresji słownej , fizycznej i 

psychicznej 

Profilaktyka uzależnień 

 

Cel główny:  Ochrona uczniów przed wpływem środków uzależniających . 

Zadania: 

- dostarczenie uczniom negatywnego wpływu używek na zdrowie i społeczne 

funkcjonowanie człowieka, 

- wskazanie sposobów spędzania czasu wolnego, 

- wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o rodzajach środków 

odurzających, objawach ich zażywania oraz sposobach pomocy, 

-  zapobieganie spożywania ogólnodostępnych używek w tym napojów 

energetyzujących, 

- zażywanie dopalaczy- konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne oraz 

prawne, 

- uświadomienie uczniom szkodliwości nieumiejętnego korzystania z komputera 

czy Internetu, 

-dostarczenie uczniom wiedzy w zakresie niebezpieczeństw związanych  ze 

stosowaniem  środków psychoaktywnych( papierosy, alkohol, narkotyki, nowe 

środki psychoaktywne, suplementy diety) 

- konsekwencje dla zdrowia, szkolne, konflikty z prawem. 

 



Profilaktyka bezpieczeństwa 

 

Cel główny: Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w 

sytuacjach zagrażających własnemu i innych. 

 

Zadania : 

- zaznajamianie uczniów z zasadami bezpiecznego wypoczynku w okresie 

letnim i zimowym, przestrzeganie przed sytuacjami zagrażającymi 

bezpieczeństwu, 

-  dostarczenie uczniom wiedzy na temat odpowiedzialnego  i bezpiecznego 

korzystania z Internetu i multimediów oraz  przeciwdziałanie nadużyciom, które 

wynikają z korzystania z Internetu i multimediów 

- kształtowanie u uczniów właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia  oraz 

postaw warunkujących zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw 

- doskonalenie umiejętności komunikowania się oraz podawanie sposobów 

umiejętnego rozwiązywania  sytuacji konfliktowych  w sposób akceptowany 

społecznie, 

 

Profilaktyka zdrowotna  

 

Cel główny:  Kształtowanie  u  uczniów  postaw  prozdrowotnych. 

 

Zadania: 

 

- podniesienie wiedzy i świadomości u uczniów na temat AIDS i HIV 

- umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego przez uczniów  

- bogacenie wiedzy uczniów dotyczącej higieny zdrowia psychicznego i 

fizycznego ( dbałość uczniów o wygląd zewnętrzny oraz higienę uczenia się)  , 

- uświadomienie wpływu stresu  na nasz organizm i wskazywanie technik 

radzenia sobie z nim, 

- uczulenie na zagrożenia związane z okresem dojrzewania, 

- promowanie wzorców zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie się, 

aktywność ruchową oraz wolność od nałogów, 

- wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i spędzania czasu 

wolnego. 

- uświadomienie uczniom wartości  prawidłowych nawyków  żywieniowych- 

zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania ich, 

- podnoszenie świadomości korzyści płynących  z aktywnego stylu życia 

 

 

 

 



Działania  skierowane do rodziców 

 

Wspieranie wychowawczej i profilaktycznej roli rodziny poprzez: 

 oferowanie pomocy i wsparcia rodzicom w trudnych sytuacjach, 

 uświadomienie rodzicom jaką rolę odgrywa w rozwoju dziecka więź 

między członkami rodziny, 

 wyposażenie rodziców w wiadomości  na temat okresu dorastania i 

dojrzewania dziecka oraz uświadomienie zagrożeń związanych z tym 

okresem , 

  umożliwienie poradnictwa w szkole dla rodziców, 

  organizowanie spotkań ze specjalistami, 

  dostarczenie rodzicom wiedzy o środkach uzależniających , rodzajach 

uzależnień oraz objawach i sposobach pomocy, 

  dostarczanie rodzicom informacji na temat  sposobów rozwiązywania 

konfliktów ze swoimi dziećmi, 

 

Działania skierowane do  nauczycieli  

 

1. wsparcie pedagoga dla nauczycieli, 

2. uaktualnianie procedur postępowania w sytuacjach trudnych, 

3. gromadzenie scenariuszy zajęć oraz literatury fachowej w bibliotece 

szkolnej , 

4. pomoc nauczycielom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych na terenie 

szkoły. 

5. egzekwowanie zakazu palenia papierosów i zażywania tabaki na terenie 

szkoły 

6. dostarczenie niezbędnych treści  z zakresu  uzależnień  i ich wpływu  na 

realizację obowiązku szkolonego  uczniów 

 

Formy realizacji działań  profilaktycznych w szkole   

 

- indywidualna  rozmowa pedagoga szkolnego, nauczycieli, wychowawców z 

uczniem lub grupą uczniów, 

-  lekcje wychowawcze, pogadanki , apele, konkursy, przedstawienia o tematyce 

profilaktycznej, 

-  prelekcje, zajęcia warsztatowe  przeprowadzone przez pedagoga szkolnego, 

psychologa z Poradni psychologiczno-Pedagogicznej lub innych specjalistów, 

-  różne imprezy oraz zabawy  np. zabawy  karnawałowe,  andrzejki, itp. 

-  realizacja programów profilaktycznych , m.in.: „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

„ Nie pal przy mnie proszę”, „ Bezpieczny Puchatek” oraz programów 

realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Starogardzie 

Gdańskim „ Uzależnieniom mówimy Nie”, „ Odblaski życia”,  



 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 

W zakresie realizacji działań profilaktycznych szkoła współpracuje z: 

 

 rodzicami uczniów 

 Urzędem Gminy w Czarnej Wodzie 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej 

Wodzie 

 Komisariatem Policji w Kaliskach 

 Sądem Rejonowym w  Starogardzie Gdańskim 

 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w Starogardzie Gdańskim 

 Komendą Powiatową w  Policji  w Starogardzie Gdańskim 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim 

 

 

Oczekiwane efekty , osiągnięcia 

 

 nabycie umiejętności przez uczniów radzenia  sobie  ze stresem i 

emocjami, 

 zwiększenie u uczniów świadomości  w zakresie działania środków 

uzależniających  oraz ich wpływu na zdrowie, 

 podniesienie bezpieczeństwa w szkole oraz zmniejszenie zachowań  

agresywnych występujących wśród uczniów, 

 nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego  korzystania z 

technologii  informacyjnej i medialnej, 

 umiejętność radzenia sobie z zagrożeniami dotyczącymi zdrowia  i życia, 

dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 zmniejszenie u uczniów okazjonalnego sięgania po papierosy  czy alkohol 

 podniesienie przez rodziców uczniów poziomu wiedzy z zakresu  

profilaktyki, 

 współpraca szkoły z  rodzicami w zakresie ochrony uczniów przed 

zagrożeniami współczesnego świata, 

 

 

 

 

 

 

 

 



EWALUACJA 

 

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych w 

Czarnej Wodzie  przeprowadzone będzie pod koniec każdego roku szkolnego. 

Ocenę poziomu realizacji programu oraz efektów podjętych działań 

profilaktycznych dokonują wychowawcy klas i przekazują sprawozdania  

pedagogowi. Pedagog oraz Zespół  Wychowawczy podsumowują i oceniają 

oddziaływania profilaktyczne przeprowadzone w ciągu roku szkolnego. W 

sprawozdaniu uwzględnia  się  również sprawozdania wychowawców klas  , 

wyniki przeprowadzonych ankiet pod koniec roku szkolnego. Wnioski z 

przeprowadzonych ewaluacji będą przedstawione na ostatnim w ciągu roku  

posiedzeniu Rady Pedagogicznej  .   


