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WSTĘP 

 

 

Największą rolę w wychowaniu odgrywa rodzina i środowisko, w którym dziecko żyje. Celem wychowania jest 

przede wszystkim umożliwienie dziecku odkrycia osoby, którą chce być, pozwolenie mu, aby było zadowolone z siebie 

samego, ze swojego sposobu życia. W wyniku rozpowszechniającego się zjawiska zażywania przez dzieci i młodzież 

alkoholu, papierosów, narkotyków, a także pojawiającego się wśród nich zjawiska agresji, nastąpiła zmiana prawa 

oświatowego, polegającego na dodaniu do obowiązków szkoły zadania w postaci przyjęcia i realizowania szkolnego 

programu profilaktyki. 

Przeciwdziałanie wielu problemom, które powstaną na wskutek używania przez dzieci substancji psychoaktywnych 

lub, przez które mogą stać się ich użytkownikami, wymaga wzbogacenia procesu wychowania o działania 

profilaktyczno-opiekuńcze. Oprócz rodziny, najbliższego środowiska ważnym miejscem do tej pracy jest szkoła. Szkoła 

realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze, wspierający wszechstronny rozwój ucznia: wyposaża młodego człowieka 

w wiedzę, budzi aktywność intelektualną oraz rozwija postawy i zachowania cenione i pożądane w społeczeństwie. Do 

realizacji tych zadań konieczne jest opracowanie, obok programu dydaktycznego, takiego programu wychowawczego  

i profilaktycznego, których realizacja pozwoli na wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne w budowaniu 

dojrzałej osobowości, nauczenie postaw asertywnych w sytuacjach zagrożeń, rozumienie oraz umiejętne stosowanie 

norm społecznych i systemu wartości. 

Wiadomo, że łatwiej zapobiegać niż leczyć. Wychodząc z tego założenia, należy stwierdzić, że na profilaktykę nigdy 

nie jest za wcześnie. Należy tylko programy dostosować do wieku uczniów. W dobrze prowadzonych zajęciach 

profilaktycznych dzieci szybko odnajdują to, co jest im potrzebne, co gwarantuje rozwój i poprawia własny obraz. 
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ZAŁOŻENIA: 

 

     wywarcie na dziecku takiego wpływu, aby radziło sobie lepiej z problemami jakie niesie życie, 

     zachęcanie do podejmowania działań przeciwstawiających się przejawom coraz częściej spotykanego zła, które 

      przybiera postać  agresji, sięgania po alkohol, papierosy czy narkotyki, 

     wczesna diagnoza zagrożeń, 

     promowania umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów bez przemocy, 

     edukację U- N- R w zakresie przyczyn, skutków i sposobów radzenia sobie z agresją i przemocą, 

     wzmocnienie i rozszerzenie interdyscyplinarnego systemu oddziaływań wychowawczych na dzieci i młodzież 

 Wspomaganie rodziców w prawidłowym  pełnieniu przez nich  funkcji wychowawczych 

 Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań 

 Poprawa skuteczności działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły 

 Upowszechnienie narzędzi i metod ochrony i bezpieczeństwa uczniów w szkole 

 Podnoszenie wrażliwości i odpowiedzialności prawnej wszystkich podmiotów szkoły w odniesieniu do wszystkich przejawów 

agresji i przemocy rówieśniczej. 
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TREŚCI PROGRAMOWE: 

 

 

1. Dbałość o zdrowie: 

 Szkodliwość palenia tytoniu , 

 Szkodliwość picia alkoholu, 

 Zachowania asertywne. 

 

 

2. Umiejętność życia z ludźmi – komunikowanie się (mówienie, słuchanie): 

 Współdziałanie w grupie, 

 Przestrzeganie norm społecznych, 

 Działanie na rzecz innych, 

 Wyrażanie własnych opinii i ocen. 

                            

                           3. Poznawanie siebie , rozpoznawanie własnych emocji i współodczuwanie stanów emocjonalnych innych osób: 

 Rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie własnych emocji, 

 Próby samooceny oraz ocena zachowania innych osób, 

 Wczuwanie się w stany emocjonalne innych ( empatia), 

 Wprowadzanie w życie wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, sprawiedliwości, 

 Kontrolowanie własnych reakcji emocjonalnych, 

 Prawidłowa reakcja na zachowanie innych. 

 

 

4. Podejmowanie decyzji , rozwiązywanie problemów: 

 Przewidywanie skutków działań własnych i innych osób, 

 Dostrzeganie problemu poprzez obserwację i analizę sytuacji problemowej, 

 Negocjowanie, podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, 

 Radzenie sobie w sytuacji trudnej, 

 Pozyskiwanie wiedzy umożliwiającej uzyskanie wsparcia w instytucjach niosących pomoc, 

 Udzielanie pomocy ofiarom. 
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CELE: 
 

      przygotowanie do współdziałania w grupie oraz do przestrzegania norm społecznych, 

      propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ukazywanie szkodliwego wpływu alkoholu i nikotyny na zdrowie 

      człowieka, 

     kształtowanie odporności na pokusy robienia rzeczy szkodliwych dla otoczenia, 

     wdrażanie do pomagania innym zwłaszcza słabszym, 

     kształtowanie umiejętności kontrolowania własnych reakcji emocjonalnych, przezwyciężania złości i agresji, 

     wdrażanie do asertywności, obrony własnego zadnia bez narażania się na agresję ze strony innych z respektowaniem  

      zdania innych osób,  

     doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi, 

     uświadomieni roli czystego powietrza, bez dymu tytoniowego dla zdrowia ludzi, 

     kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania siebie  innych oraz rozróżniania dobra i zła, 

     wyrabianie nawyku taktownego zachowania się wobec innych, 

     tworzenie więzi z rówieśnikami, 

     uwrażliwienie na krzywdę wyrządzoną innym, 

     kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa, 

     zmniejszenie skali zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej, 

     ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych. 

 

PROCEDURY: 

 

      wnikliwe poznanie środowiska rodzinnego poprzez obserwację, przeprowadzone wywiady i badania, konsultacje z  

       rodzicami, organizacje pomocy w szerokim tego słowa znaczeniu, 

     wspomaganie pedagogiczne rodzin – w tym pedagogizacji rodziców, 

     nawiązanie indywidualnej współpracy z poszczególnymi członkami rodzin, 

     organizacja pomocy materialnej rodzinom, 

     wspieranie i umacnianie naturalnych więzi emocjonalnych pomiędzy członkami rodziny, 

     uświadamianie rodzicom ich roli w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, zdrowotnym i intelektualnym ich dziecka,  

       kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, 

     kontynuowanie współpracy z organizacjami wspierającymi działania profilaktyczne szkoły. 
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ZADANIA 
 

TREŚCI 

 

FORMY REALIZACJI 

 

REALIZUJĄCY 

DOWODY 

REALIZACJI 

 

Działania 

diagnostyczne  
 

 

 

 

 

1. Dbałość o zdrowie. 

 

 

 

2. Umiejętność życia z 

ludźmi – komunikacja 

interpersonalna werbalna i 

pozawerbalna. 

 

 

 

3. Poznawanie siebie, 

rozpoznawanie własnych i 

cudzych emocji. 

 

 

 

4. Podejmowanie decyzji, 

rozwiązywanie problemów.  

 Ankietowanie RUN na tematy: 

-  stosowania używek przez uczniów, 

-  zachowań asertywnych i empatii, 

-  zjawiska przemocy i agresji, 

-  znajomości pozyskiwania pomocy  

   w instytucjach niosących pomoc rodzinom  

   i dzieciom, 

 wywiady środowiskowe wśród uczniów 

i rodziców w szkole i w domach rodzinnych 

uczniów. 

 rozmowy swobodne z ukierunkowaniem 

diagnostycznym na forum klasy. 

 rozmowy indywidualne z uczniem  

i rodzicami. 

 obserwacja zachowań uczniów podczas 

przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, apeli  

i imprez szkolnych. 

Pedagog ; 

wychowawca 

 

 

 

 

 

Pedagog; 

wychowawca 

 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotowcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki ankiet 

 

 

 

 

 

 

Przegląd 

dokumentacji 

 

Przegląd 

dokumentacji 

j.w. 

 

j.w. 
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Działania szkoły  

w zakresie realizacji 

treści 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dbałość o zdrowie. 

 

 

 

 

 

2. Umiejętność życia z 

ludźmi – komunikacja 

interpersonalna werbalna i 

pozawerbalna. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poznawanie siebie, 

rozpoznawanie własnych i 

cudzych emocji. 

 

 

 

 

 

4. Podejmowanie decyzji, 

rozwiązywanie problemów. 

 

1. Tworzenie i realizacja rocznych planów  i 

projektów profilaktycznych szkoły oraz 

programów naprawczych w oparciu o działania 

diagnostyczne szkoły. 

2. Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne. 

3. Podejmowanie działań i prowadzenie zajęć 

mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom 

patologicznym: poznawania siebie, 

rozpoznawania własnych i cudzych emocji. 

4. Zajęcia integracyjne w klasach i szkole: 

zabawy, imprezy szkolne i środowiskowe. 

5. Zabawy i gry mające na celu likwidowanie 

napięć psychofizycznych. 

6. Rozwijanie zainteresowań uczniów: 

organizowanie imprez okolicznościowych, 

turystyka, praca w SU i Szkolnym Kole PCK, 

udział  w zajęciach SKS i kolach zainteresowań. 

7. Objęcie uczniów profilaktyką w świetlicy 

szkolnej i środowiskowej działającej w szkole. 

8. Dyżury szkole nauczycieli oraz zapewnienie 

opieki podczas dojazdu autobusem szkolnym. 

9. Współpraca z PPP, Policją, Kuratorem 

Sądowym i innymi organizacjami społecznymi 

wspierającymi działania szkoły.  

10. Akcje informacyjne dla UNR z zakresu 

zagrożenia zjawiskami patologicznymi i 

pojawiającymi się okresowo zjawiskami 

chorobowymi (np. ptasia grypa, WZW). 

11. Objęcie uczniów profilaktyką zdrowotną: 

tworzenie i realizacja szkolnych prozdrowotnych 

programów profilaktycznych, opieka pielęgniarki 

 

Pedagog , zespoły 

opracowujące  

 

 

Pedagog, dyrektor 

Pedagog 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

j.w. 

 

Nauczyciele 

prowadzący 

 

 

Dyrektor, 

kierownik świetlicy 

Dyrektor, n-le 

dyżurujący 

Dyrektor, wych. 

Klas, pedagog,  

 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

Dyrektor, pedagog 

 

Pielęgniarka 

szkolna 

 

 

Przegląd 

dokumentacji 

 

 

j.w. 

Arkusz 

sprawozdawczy 

Pedagoga 

 

j.w. 

 

j.w. 

 

Arkusz 

sprawozdawczy 

n-li 

prowadzących 

Arkusz 

sprawozdawczy 

j.w. 

 

Arkusze 

sprawozdawcze 

 

j.w. 

 

 

 

j.w. 
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szkolnej. 

 12. Wykonywanie gazetek tematycznych w 

klasach i informacyjnych na korytarzach i w 

gablocie dla rodziców. 

13. Monitorowanie realizowania przez uczniów 

obowiązku szkolnego. 

14. Monitorowanie realizacji rocznego planu 

profilaktycznego. 

15. Zapewnienie uczniom dożywiania na terenie 

szkoły. 

16. Zapewnienie uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

Wychowawcy klas, 

SU, pedagog 

 

Dyrektor, pedagog 

 

Pedagog szkolny 

 

Dyrektor 

 

Pedagog , 

wychowawcy klas 

 

Arkusze 

sprawozdawcze 

wych. klas 

Przegląd 

dokumentacji 

j.w. 

 

Sprawozdanie z 

nadzoru 

Przegląd 

dokumentacji 

 

Współpraca z 

rodzicami w 

zakresie 

rozwiązywania 

trudności 

wychowawczych i 

dydaktycznych 

 

1. Dbałość o zdrowie. 

 

2. Umiejętność życia z 

ludźmi – komunikacja 

interpersonalna werbalna i 

pozawerbalna. 

 

3. Poznawanie siebie, 

rozpoznawanie własnych i 

cudzych emocji.  

 

4. Podejmowanie decyzji, 

rozwiązywanie problemów.  

 

 

1. Rozmowy indywidualne z rodzicami. 

 

2. Zebrania klasowe. 

 

3. Szkolna i środowiskowa pedagogizacja 

rodziców. 

 

4. Inspirowanie rodziców do współuczestniczenia 

w życiu szkoły. 

 

5. Wspólne rozwiązywanie problemów 

wychowawczych i dydaktycznych – wizyty 

wychowawcze w domach rodzinnych uczniów. 

6. Udzielanie rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

  

 

Wychowawcy klas, 

pedagog 

Wychowawcy klas 

 

Pedagog, 

wychowawcy klas 

 

Dyrektor, 

wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog 

 

j.w. 

 

Przegląd 

dokumentacji 

j.w. 

 

Arkusz 

sprawozdawczy 

 

j.w. 

 

 

Przegląd 

dokumentacji 

 

Arkusz 

sprawozdawczy 
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Ewaluacja 

1. Dbałość o zdrowie. 

2. Umiejętność życia z 

ludźmi – komunikacja 

interpersonalna werbalna i 

pozawerbalna. 

3. Poznawanie siebie, 

rozpoznawanie własnych 

cudzych emocji. 

4. Podejmowanie decyzji, 

rozwiązywanie problemów. 

1. Sprawozdania wychowawców klas z realizacji 

pracy wychowawczej. 

 

2. Sprawozdanie z realizacji pracy pedagoga 

szkolnego. 

 

3. Analiza wyników ankiet 

  

4. Analiza dokumentów szkolnych. 

 

5. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru  

pedagogicznego. 

Wychowawcy klas 

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

Pedagog szkolny 

 

Dyrektor 

 

Dyrektor 

Arkusz 

sprawozdawczy 

 

j.w. 

 

 

Zestawienia 

zbiorcze 

Przegląd 

dokumentacji 

Arkusz 

sprawozdawczy 

 

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY 

 

 

UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC 

1. Chętnie uczestniczy w zajęciach związanych z 

promocją zdrowia. 

2. Jest świadomy szkodliwości  używek dla 

zdrowia. 

3. Unika przebywania w towarzystwie osób 

stosujących używki. 

4. Nie naśladuje bezkrytycznie innych i nie 

podporządkowuje się im. 

5. Wie, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. 

6. Jest świadom konieczności niesienia pomocy 

innym, zwłaszcza niepełnosprawnym. 

7. Umie odróżnić dobro od zła.  

1. Podwyższa swoje kompetencje zawodowe. 

2. Wspiera rozwój rodziny i ucznia. 

3. Cechuje Go merytoryczna znajomość 

rozwiązywania problemów. 

4. Posiada umiejętność współpracy i wymiany 

doświadczeń zawodowych. 

5. Wspiera w działalności pedagogicznej 

nauczycieli kontraktowych i mianowanych. 

 

1. Bierze świadomy udział w wychowaniu 

i wspieraniu drogi rozwojowej swojego 

dziecka. 

2. Współpracuje z kadrą pedagogiczną 

szkoły w przeciwdziałaniu przemocy. 

3. Potrafi racjonalnie organizować czas 

wolny swojego dziecka. 

4. Chętnie bierze udział w zebraniach, 

sesjach problemowych, rozmowach 

indywidualnych. 

5. Bierze aktywny udział w organizacji 

uroczystości i przedsięwzięć na terenie 

szkoły i środowiska lokalnego. 
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8. Jest wrażliwy na krzywdę wyrządzoną innym. 

9.  Posiada umiejętność współpracowania w 

grupie.  

10. Odczuwa więź z rówieśnikami. 

11. Potrafi nazywać uczucia własne i innych osób. 

12. Podejmuje kontrolę własnych stanów 

emocjonalnych. 

13. Potrafi przyjmować krytyczne uwagi bez 

wpadania w agresję. 

14. Komunikuje się z innymi używając zwrotów 

grzecznościowych. 

15. Potrafi respektować zdania innych – jest 

asertywny. 

16. Przewiduje zagrożenia wynikające z 

określonych zachowań. 

17. Podejmuje próby dostrzegania problemów i 

właściwego analizowania sytuacji. 

18. Dokonuje słusznych wyborów i podejmuje 

właściwe decyzje. 

19. Przeciwdziała napotykanym przejawom agresji 

i przemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


