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ZAŁOŻENIA  SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

1. Szkolny  Program  Profilaktyczny  został  opracowany  na  potrzeby  Publicznego Gimna-

zjum w Zaborze  po  zdiagnozowaniu  środowiska  szkolnego. 

2. Analiza  ankiet  wskazała,  że  SPP  powinien obejmować  w  szczególności  działania  i  

środki stosowane  w  celu  zapobiegania  agresji,  przemocy  i  stosowaniu używek (alkoho-

lu, papierosów, narkotyków, uzależnieniu od komputera, telefonu komórkowego, agresji 

słownej). 

3. W  SPP  przedstawiono  także  działania  mające  na  celu zapobieganie  takim  zachowa-

niom  problemowym  jak  brak  kultury  osobistej,  wulgaryzmy, wagary,  brak  zaintereso-

wania  nauką itp.      

4. Działania  realizowane  w  ramach   SPP  dotyczą  także  osób  odpowiedzialnych za mło-

dzież  tj.  rodziców,  opiekunów  i  nauczycieli oraz obsługę szkoły. 

5. Osobą  kierującą  realizacją  SPP  jest  pedagog szkolny. 

6. Poszczególne  elementy  programu mogą  ulegać  modyfikacji, w zależności od pojawiają-

cych się problemów. 

 

Program profilaktyczny musi zmieniać poglądy , system wartości , zachowania. W budowanie 

programu zaangażowani są : Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, pedagog szkolny, Rada Rodzi-

ców , Samorząd Uczniowski. 

TREŚCI  

SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

 

     I. Promowanie zdrowego stylu życia. 

a. Dostarczanie wiedzy o zdrowym stylu życia. 

b. Dostarczanie wiedzy o różnych uzależnieniach i ich konsekwencjach ( nikotynizm, alkoho-

lizm, narkomania itp.) 

      II. Nabywanie umiejętności psychicznych i społecznych uczniów: 

a. Radzenie   sobie ze stresem i napięciem. 

b. Nawiązywanie pozytywnych kontaktów  z rówieśnikami i dorosłymi. 

c. Rozwiązywanie konfliktów i obrona własnego zdania. 

d. Rozpoznawanie sytuacji nacisku (rodzaju agresji) i nabycie umiejętności zachowania się w 

sytuacji presji. 

e. Podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

f. Szukanie wsparcia wśród rówieśników i dorosłych. 

g. Umiejętności udzielania pomocy potrzebującym jej – wolontariat.  

h. Planowanie wolnego czasu. 

i. Akceptowanie  siebie, poznanie swoich mocnych stron. 

 

       

 



Harmonogram realizacji programu profilaktycznego 

  Zadanie Formy, metody i sposoby 

realizacji 

Wykonawcy Termin reali-

zacji 

I. Promowanie zdrowego stylu życia.  

 

a.  

 

 

Zasady zdrowego odżywiania 

się i stylu życia.  

- spotkanie z  pielęgniarką, 

- godziny wychowawcze, 

wychowanie fizyczne, 

wychowanie do życia w 

rodzinie,  

- pedagog szkol-

ny, pielęgniarka 

- nauczyciele wf-u, 

- wychowawcy, 

- nauczyciel wy-

chowania do życia 

w rodzinie, 

Cały rok. 

b. Dostarczenie wiedzy o  

różnych uzależnieniach i ich 

konsekwencjach ( nikotynizm, 

alkoholizm, narkomania, cy-

berprzemoc itp.) 

- gromadzenie i udostęp-

nianie materiałów na temat 

uzależnień,  

 

- lekcje wychowawcze na 

tematy uzależnień, 

- obserwacja uczniów w 

życiu szkoły, 

- pogadanki, zajęcia 

warsztatowe, 

- pedagog,  

- nauczyciel bi-

bliotekarz, 

- wszyscy nau-

czyciele uczący w 

szkole, 

Cały rok. 

II. Nabywanie umiejętności psychicznych i społecznych uczniów. 

a. Umiejętność radzenia sobie ze 

stresem i napięciem.  

- ćwiczenia kinezjologicz-

ne, relaksacyjne, wycisza-

jące  

- pedagog szkol-

ny,  

- wychowawcy 

klas 

- specjaliści, 

Cały rok 

- szczególnie 

przed egzami-

nem gimna-

zjalnym 

 

 

b. Nawiązywanie pozytywnych 

kontaktów z rówieśnikami i 

dorosłymi.  

 

- mini wykłady, praca w 

grupach, odgrywanie ról, 

 

- wychowawcy 

klas,  

- pedagog szkol-

ny, 

- nauczyciele 

przedmiotowcy, 

- Cały rok na 

godzinach 

wychowaw-

czych, 

- wg potrzeb, 

- realizacja 

programów. 

 



  

c.  Umiejętności rozwiązywania 

konfliktów, obrona własnego 

zdania. 

- odgrywanie ról, 

-wypowiedzi ustne na fo-

rum szkolnym 

- wychowawcy 

klas, 

- nauczyciele 

przedmiotowcy j. 

polski, wiedza o 

społeczeństwie), 

-  pedagog szkol-

ny, 

Cały rok. 

d. Rozpoznanie sytuacji nacisku 

(rodzaju agresji) i nabycie 

umiejętności zachowania się w 

sytuacji presji. 

 

- mini wykłady, praca w 

grupach, odgrywanie ról, 

dyskusje, projekcje filmów 

- wychowawcy 

klas,  

- pedagog szkol-

ny, nauczyciel 

uczący WDŻwR, 

wos,  nauczyciele 

przedmiotowcy, 

  Cały rok 

e. Nabycie umiejętności zacho-

wania się w sytuacjach trud-

nych i kryzysowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 - dyskusje, burza mó-

zgów, opowiadania,  scen-

ki, dramy, gazetki infor-

macyjne, 

 

 

 - wychowawcy 

klas, 

- pedagog szkol-

ny, 

 

 

 

   Cały rok. 

f. Szukanie wsparcia wśród ró-

wieśników, dorosłych, instytu-

cji rządowych i pozarządo-

wych. 

 

- odnotowanie w dzienni-

ku pedagoga i w kartach 

opisu zdarzeń rozmowy z 

uczniem lub grupą 

uczniów dotyczących za-

istniałego podczas lekcji 

lub przerwy problemu, 

- policja, 

- kurator sądowy, 

- pracownicy po-

radni psycholo-

gicznych, 

- doradcy zawo-

dowi 

- nauczyciele 

przedmiotowcy, 

Cały rok. 

g. Umiejętność udzielania pomo-

cy potrzebującym -wolontariat 

 

- udział w akcjach charyta-

tywnych 

 - wychowawcy 

klas, 

- pedagog szkol-

ny, 

- opiekun PCK 

Cały rok. 



 

h.  Planowanie czasu wolnego  - tworzenie „tablicy dnia” 

oraz planu pracy na cały 

tydzień, 

  

- wychowawcy 

klas, 

- pedagog szkol-

ny, 

 Cały rok. 

i.  Akceptowanie siebie    i in-

nych. 

Autoprezentacja . 

  

 - warsztaty, dyskusje, 

- prezentacje publiczne 

 - pedagog szkol-

ny, 

- wszyscy nau-

czyciele. 

 Cały rok. 

 

EWALUACJA 

Ewaluacja przeprowadzana jest dwukrotnie po zakończeniu I i II semestru za pomocą:  

 

 ankiety,  

 informacji pedagoga i wychowawców klas, 

 karty zachowania ucznia z dziennika 

  

 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 
W wyniku działań profilaktycznych uczeń potrafi: 

 

 prowadzić zdrowy i higieniczny styl życia(np. unika używek, zdrowo się odżywia), 

 prawidłowo funkcjonować w grupie, 

 planować właściwe wykorzystanie czasu wolnego, 

 określić swoje mocne i słabe strony, 

 szukać pomocy i udzielać jej potrzebującym. 


