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Szkolny program profilaktyki opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu mającego na celu:
1. wspieranie pełnego rozwoju uczniów w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,
2. wspomaganie  uczniów  w  radzeniu  sobie  z  trudnościami  zagrażającymi  prawidłowemu  rozwojowi  

i zdrowemu życiu,
3. ograniczanie i likwidowanie czynników zaburzających ten rozwój i zdrowe życie

Podejmowane działania mają być ukierunkowane na:
1.  stwarzanie  uczniom  warunków  do  samorealizacji,  stawania  się  zdrowym  fizycznie,  psychicznie  
i społecznie,
2. przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia (stresom, różnego rodzaju zagrożeniom, przemocy,
itp.),
3. rozwijanie zainteresowań i systemu wartości uczniów,
4. kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemu dyskryminacji i uzależnień.
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Zadania profilaktyczne Sposoby realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1.  Działania na rzecz bezpieczeństwa 
     uczniów w szkole i poza nią. 
2.  Kształtowanie postaw 
     odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
     własne oraz innych osób w szkole.  

1.   Omówienie zasad bezpieczeństwa  
      obowiązujących na terenie szkoły    
      oraz  w drodze do  szkoły. 
2.   Omówienie zasad BHP na pierwszej 
      lekcji z danego przedmiotu
3.   Próbna ewakuacja szkoły

Wrzesień 2016

I semestr r.szk.

1. Wychowawcy klas 
2. Nauczyciele poszczególnych 
    przedmiotów

3.   Kształtowanie umiejętności właściwego  
      reagowania w sytuacjach kryzysowych 
      poprzez zapoznanie uczniów klas I oraz 
      przypomnienie uczniom klas II i III  
      działań interwencyjnych 
      podejmowanych w  sytuacjach  
      kryzysowych w szkole (Procedury
      interwencyjne)

1. Omawianie na godzinach 
    wychowawczych
2. Informowanie uczniów i rodziców o 

obowiązujących procedurach 
postępowania nauczycieli i 
wychowawców oraz o metodach 
współpracy szkół i placówek z Policją
w sytuacjach zagrożenia narkomanią

Początek roku 
szkolnego 

1. Wychowawcy klas

4.  Diagnozowanie aktualnej sytuacji 
     uczniów w odniesieniu do problemów 
     i zagrożeń ich dotyczących 

1. Stała i bieżąca współpraca 
wychowawców klas i psychologów 
w celu wyłaniania i szybkiego 
reagowania na sytuacje zagrożenia

2. Udostępnianie informacji o ofercie 
pomocy specjalistycznej dla uczniów
i ich rodziców w przypadku 
używania środków odurzających, 
substancji psychotropowych, 
środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych

Cały rok 1. Wychowawcy
2. Zespół psychologiczny
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5. Upowszechnianie wiedzy o prawach 
    dziecka/ człowieka/ obywatela oraz  
    zapoznanie z instytucjami udzielającymi 
    pomocy w sytuacjach ich naruszania z  
    uwzględnieniem potrzeby tolerancji, 
    poszanowania inności, postaw 
    antydyskryminacyjnych

1.  Analiza tekstów źródłowych, np.:   
 Konstytucja RP
 Konwencja o Prawach Dziecka
 Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka
2. Zapoznanie z organami i 
    instytucjami ochrony praw:  
 Rzecznik praw obywatelskich
 Rzecznik praw ucznia
 Rzecznik praw dziecka

W trakcie roku 
szkolnego na 
godzinach 
wychowawczych i 
lekcjach WOS

1. Uczniowie- przedstawienie  
    opracowanych zagadnień i 
    przedstawienie na lekcjach 
    WOS lub godziny 
    wychowawczej pod  
    kierunkiem wychowawcy lub 
    nauczyciela
2. Wychowawcy i nauczyciele

6. Prowadzenie edukacji prawnej uczniów 
    ukierunkowanej na uświadamianie im 
    instrumentów prawnych możliwych do 
    zastosowania wobec uczniów 
    zagrożonych demoralizacją i 
    popełniających czyny karalne.

1. przekazywanie informacji uczniom, 
rodzicom i nauczycielom na temat 
konsekwencji prawnych związanych z
naruszeniem przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii

2. Program „Decyduję odpowiedzialnie” 
    realizowany przez Straż Miejską w 
    klasach I

Zajęcia w I i II 
półroczu roku 
szkolnego

Wychowawcy 

1. Psycholog szkolny
2. Przedstawiciel Straży  
    Miejskiej

7. Dostarczenie wiedzy na temat 
    konsekwencji i zagrożeń wynikających z 
    używania środków psychoaktywnych oraz
    mechanizmu powstawania uzależnień, 
    w tym behawioralnych ( Internet, gry... )

1. Realizacja tematów na godzinach 
wychowawczych, także z udziałem 
psychologa, pielęgniarki- w miarę 
potrzeb

2. Realizowanie wśród uczniów i 
rodziców programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego – także w formie zajęć 
prowadzonych przez zaproszonych 
specjalistów zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem

Wg ustalonego 
harmonogramu
w trakcie roku 
szkolnego

Dyrektor XLO
Wychowawcy
Pielęgniarka szkolna 
Psycholog 
Specjaliści spoza szkoły
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8. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu
    życia, kształtowanie nawyków dbania o 
    zdrowie fizyczne i psychiczne;  
    uświadomienie współzależności 
    między zdrowiem fizycznym i 
    psychicznym. 
    Omówienie czynników zagrażających  
    zdrowiu. 

1. Realizacja tematów na godzinach 
    wychowawczych, lekcjach wf i  
    edukacji zdrowotnej, biologii, chemii 
    (także z udziałem psychologa, 
    pielęgniarki- w miarę potrzeb) w 
    ramach projektu XLO- nie XXL
2. współpraca z rodzicami w celu 

budowania postawy prozdrowotnej i 
zdrowego stylu życia- angażowanie 
rodziców do współpracy ze szkołą w 
charakterze specjalistów (np. lekarz, 
dietetyk itp.)

3. Popularyzowanie alternatywnych 
    form spędzania wolnego czasu-  
    aktywności fizycznej (również w 
    ramach zajęć pozalekcyjnych- SKS)

Wg ustalonego 
harmonogramu 
w trakcie roku 
szkolnego

Dyrektor XLO
Wychowawcy i nauczyciele wf
Pielęgniarka szkolna 
Psycholog

9.  Przeciwdziałanie powstawaniu i 
     rozwiązywanie problemów z zakresu 
     zdrowia psychicznego 
     (np. zaburzenia nastroju, depresje, 
     zaburzenia odżywiania)

1. Prowadzenie psychoedukacji wśród 
    uczniów, rodziców, nauczycieli na 
    temat zdrowia psychicznego i jego 
    zaburzeń, poszerzanie wiedzy na temat

prawidłowości rozwoju i zaburzeń 
zdrowia psychicznego dzieci i 
młodzieży

2. Indywidualne rozmowy z uczniami
3. Organizowanie zajęć warsztatowych 
    dotyczących radzenia sobie
    z emocjami, ze stresem

1.W trakcie roku 
szkolnego na 
godzinach 
wychowawczych
2. w miarę potrzeb

Wychowawcy
Pielęgniarka szkolna 
Psycholog
Specjaliści spoza szkoły
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10.Przeciwdziałanie agresji i przemocy, 
    również z uwzględnieniem obszaru 
    Internetu (z uwzględnieniem zjawiska 
    cyberbullyingu)

1. Budowanie konstruktywnych relacji 
    interpersonalnych w zespole 
    klasowym.
2. Prowadzenie zajęć na temat: zasad  
    dobrego wychowania i właściwego 
    zachowania się w różnych sytuacjach, 
    zjawiska przemocy fizycznej i  
    psychicznej, sposobów     
    porozumiewania się z innymi,  
    nieużywania wulgaryzmów
3. Uświadamianie zagrożeń związanych  
     z cyberprzemocą 

1.W trakcie roku 
szkolnego na 
godzinach 
wychowawczych

Wychowawcy 
Psychologowie
Specjaliści spoza szkoły

11. Rozwijanie  kompetencji społecznych 
     uczniów w celu wzmacniania odporności 
     na czynniki ryzyka uzależnień 

1. Prowadzenie zajęć na temat  
    skutecznej komunikacji,  
    rozwiązywania konfliktów, 
    mediacji, doskonalenie  
    umiejętności interpersonalnych, 
    sposobów radzenia sobie 
    z nieśmiałością 
2. rozwijanie i wspieranie działalności 

wolontarystycznej 

1.W trakcie roku 
szkolnego na 
godzinach 
wychowawczych

Wg ustalonego 
harmonogramu
w trakcie roku 
szkolnego

Psychologowie 
Specjaliści spoza szkoły
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12. Podnoszenie kompetencji nauczycieli z 
zakresu profilaktyki

1. doskonalenie zawodowe nauczycieli 
w zakresie realizacji szkolnej 
interwencji profilaktycznej w 
przypadku podejmowania przez 
uczniów zachowań ryzykownych

2. prowadzenie wewnątrzszkolnego  
doskonalenia kompetencji nauczycieli
w zakresie rozpoznawania wczesnych
objawów używania środków i 
substancji psychoaktywnych oraz 
podejmowania szkolnej interwencji 
profilaktycznej

3. Szkolenia Rady Pedagogicznej,  
    również prowadzone przez 
    specjalistów z zewnątrz
3. udział nauczycieli w 
    szkoleniach zewnętrznych

Cały rok szkolny 
wg harmonogramu

Dyrektor XLO
Psycholog
Specjaliści spoza szkoły
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