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1. Wstęp 

Ryzyko sięgania po różnego rodzaju środki uzależniające najczęściej dotyczy 

młodzieży przeżywającej silne napięcia emocjonalne i stresy związane np. z oderwaniem           

od swojego środowiska, adaptacją w nowym otoczeniu czy zmianami rozwojowymi okresu 

dorastania, a także zaniedbanych emocjonalnie i wychowawczo. Do tego często dochodzi chęć 

zaimponowania kolegom czy konflikty między rodzicami a dziećmi, pojawia się 

autonomiczność, arogancja i lekceważenie autorytetów. 

Program Profilaktyczny ma na uwadze chronienie młodzieży przed zakłóceniami 

rozwoju psychofizycznego i interweniowanie w sytuacji pojawiających się zagrożeń.                        

Jest on ukierunkowany na wzmacnianie czynników chroniących oraz reagowanie                           

w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych. 

Profilaktyka to proces, który ma za zadanie wspierać rozwój pełnego zdrowia poprzez: 

- stwarzanie warunków, w których człowiek może realizować siebie, rozwijać własne 

możliwości, poszukiwać własnej tożsamości; 

- likwidowanie czynników szkodliwych dla zdrowia, takich jak: stresy psychiczne, zagrożenie 

wpływem negatywnych wzorców zachowania, przemocą. 

Założeniem Szkolnego Programu Profilaktyki jest więc wyposażenie uczniów                      

w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, stworzenie warunków bezpiecznego 

funkcjonowania szkoły i monitorowanie skuteczności podjętych działań. 

Profilaktykę w szkole dzieli się ze względu na zasięg oddziaływań i grupę odbiorców 

na: 

• uniwersalną - która adresowana jest do ogółu społeczeństwa. Nacisk kładzie się tu przede 

wszystkim na budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności społecznych. 



• selektywną - skoncentrowaną na osobach z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Celem 

profilaktyki na tym poziomie jest identyfikacja tych osób oraz udzielenie im pomocy 

niezbędnej do zredukowania ryzyka. 

• dedykowaną - skierowaną do osób już mających problemy i poszukujących pomocy. 

Głównym zadaniem tutaj jest zapobieganie niedostosowaniu społecznemu tych osób oraz 

umożliwienie im powrotu  do funkcjonowania według obowiązujących zasad i norm 

społecznych . 

 

2. Podstawa prawna 
 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r – art. 72 (Dz. U. 1997                  

nr 78 poz. 483; z późn. zm.). 

2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 

3. Program Polityki Prorodzinnej Państwa przygotowany przez Międzyresortowy Zespół                 

ds. Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa powołany przez Prezesa Rady Ministrów                 

i przyjęty w dniu 17 listopada 1998r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów. 

4. 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 ( Dz. U, Nr 51, poz.458 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 210, 

poz.2041). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem ( Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz.226). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  

z późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – załącznik. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 



9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 532). 

10. Statuty Zespołu Szkół im. M. Kopernika. 

 

Ponadto podstawę prawną dla podejmowania działań profilaktycznych stanowią treści 

zawarte w innych aktach prawnych: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich                               

(Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109) 

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,                     

poz. 535), 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r.                  

Nr 24,poz. 198 ) 

5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55).  

 

3. Cele szkolnego programu profilaktyki 

1. Stworzenie warunków umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie społeczności 

szkolnej. 

2. Stworzenie szkoły wolnej od zagrożeń i uzależnień. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia. 

4. Kształtowanie postaw i zachowań ułatwiających funkcjonowanie w środowisku 

społecznym. 

5. Kształtowanie właściwego zachowania uczniów. 

6. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie działań profilaktycznych. 

7. Otoczenie młodzieży opieką wychowawczą. 

8. Wspieranie rodziców w procesie wychowania. 

9. Podtrzymanie i pogłębienie istniejącej współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę 

w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych oraz nawiązanie nowych 

kontaktów. 



4. Działania profilaktyczne 

Do realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki wykorzystaną zostaną poniższe strategie 

profilaktyczne: 

Strategia Informacyjna: jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat 

skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów.                   

U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się 

ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań.                

W związku z tym dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu                     

lub odurzania się narkotykami ma spowodować zmianę postaw i w konsekwencji 

niepodejmowanie zachowań ryzykownych. 

Strategia edukacyjna: ma pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych 

i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, 

rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.). U podstaw tej 

strategii leży przekonanie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują 

zachowania ryzykowne z powodu braku umiejętności niezbędnych w życiu społecznym.                  

Te deficyty uniemożliwiają budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi, 

uniemożliwiają odnoszenie sukcesów (także zawodowych). Zachowania ryzykowne stanowią 

w tej sytuacji zastępcze, chemiczne sposoby radzenia sobie z trudnościami. 

Strategia działań alternatywnych: jest to pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb 

psychologicznych (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez 

ułatwianie angażowania się w działalność akceptowaną społecznie (artystyczną, społeczną, 

sportową). U podstaw tej strategii leży założenie, że wielu ludzi podejmuje zachowania 

ryzykowne ze względu na brak możliwości rozwoju zainteresowań i osiągania sukcesów 

„pozytywnych”. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo. 

Strategia interwencyjna: jest to wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób mających 

trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów osobistych. Elementem interwencji 

jest towarzyszenie ludziom w krytycznych momentach ich życia. Jej podstawowe techniki  

to poradnictwo, doradztwo. 



Strategię informacyjną, edukacyjną i alternatywną stosuje się na wszystkich trzech 

poziomach profilaktyki. Strategia interwencyjna – jako działanie głębsze i bardziej 

zindywidualizowane – zastrzeżona jest w zasadzie dla poziomu drugiego i trzeciego. 

Strategia zmniejszania szkód stosowana jest głównie w działaniach profilaktyki 

trzeciorzędowej. Adresatem są grupy najwyższego ryzyka. 

Strategia zmian środowiskowych nakierowana jest na identyfikację i modyfikację tych 

elementów środowiska społecznego i fizycznego, które sprzyjają zachowaniom problemowym. 

Działania modyfikują środowisko, miejsca przebywania osób dysfunkcyjnych, postawy 

społeczne wobec tych osób. 

 (za: Z. B. Gaś 2003, B. Kamińską). 

 

Szkolny Program Profilaktyki realizowany jest podczas: 

- zajęć przedmiotowych, 

- godzin wychowawczych,  

- zajęć z pedagogiem szkolnym,  

- zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów,  

- zajęć pozalekcyjnych,  

- konkursów,  

- wycieczek szkolnych, 

-wydarzeń okolicznościowych zgodnych z Planem Pracy Szkoły  

- i innych działań. 

 

5. Diagnoza 

Szkolny program profilaktyki został opracowany w oparciu o przeprowadzaną 

corocznie ewaluację wcześniej obowiązującego Szkolnego programu profilaktyki, a także 

wyników kontroli pt. ,,Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży” 

przeprowadzonej przez NIK w październiku 2013 roku. Wyniki przeprowadzanej ewaluacji 

znajdują się w protokolarzach rad pedagogicznych, natomiast akta pokontrolne NIK dostępne 

są w dokumentacji szkolnej w gabinecie Dyrektora. 



6. Szkolny program profilaktyki 

W ramach działań profilaktyki uniwersalnej podjęte przez nas działania adresowane 

są do grupy niskiego ryzyka, czyli do całej społeczności szkolnej. Działania te mają na celu  

wspomaganie prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego, poprzez promowanie 

zdrowego stylu życia a przez to zapobieganie lub zmniejszenie zasięgu zachowań 

ryzykownych. 

Poprzez nasze działania chcemy rozwijać różne umiejętności, które  pozwolą każdemu 

radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i z przeżywanymi w związku z nimi emocjami. 

Realizatorami działań w ramach profilaktyki pierwszorzędowej będą wychowawcy, 

pedagodzy, psycholog, wszyscy nauczyciele a nadzór nad właściwą realizacja zadań 

sprawować będzie Dyrekcja Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie. 



1. Zachowanie i kultura osobista uczniów 

 

Cele strategiczne  Cele operacyjne Sposób realizacji Odbiorcy Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji 

Zapoznanie uczniów 

z pojęciem kultury 

osobistej (od zasad 

higieny do 

świadomego odbioru 

kultury). 

Uczeń nazywa                    

i rozróżnia postawy 

powszechnie uważane 

za właściwe lub 

niewłaściwe, 

dostrzega istotne 

różnice. 

- godziny wychowawcze na 

temat: czym charakteryzuje się 

człowiek kulturalny 

 

- zajęcia lekcyjne zgodne                     

z podstawą programową na 

wybranych przedmiotach 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

j. w.  

Nauczyciele 

wychowawcy i/lub  

j. polskiego 

 

Nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 

Wg 

harmonogramu1 

 

 

Zgodnie                      

z przedmiotowym 

planem nauczania 

Przypomnienie 

zasad i reguł 

dobrego 

wychowania                    

i prawidłowego 

wysławiania się. 

 

Uczeń potrafi 

zachować się 

adekwatnie do 

sytuacji. 

- rozmowy indywidualne                     

z uczniami i ich rodzicami 

 

- praca na zajęciach lekcyjnych              

i poza nimi 

Wszyscy 

uczniowie 

 

j. w. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

j. w. 

Cały rok 

 

 

j. w. 

Podnoszenie 

poziomu 

świadomości                         

i kultury prawnej 

uczniów,                          

wyrabianie nawyku 

poszanowania 

prawa. 

Uczeń zna prawa                    

i obowiązki uczniów. 

- godziny wychowawcze 

dotyczące praw i obowiązku 

uczniów 

 

-lekcje historii i WOS dotyczące 

praw człowieka 

 

 

- aktualizowanie zapisów prawa 

wewnątrzszkolnego przy 

współudziale przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego 

 

- egzekwowanie norm i zasad 

zachowania zgodnie ze Statutem 

Szkoły 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

j. w. 

 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

j. w. 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

Nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 

 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy 

 

 

 

Wszyscy 

pracownicy szkoły 

Cały rok 

 

 

 

Zgodnie                      

z przedmiotowym 

planem nauczania 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

 

Cały rok 



Kształtowanie                       

i wzmacnianie 

poczucia własnej 

wartości, wdrażanie 

i utrwalanie postaw 

zrozumienia,  

empatii i zaufania. 

Uczeń czuje się 

dobrze „sam ze sobą”. 

Uczeń rozumie 

potrzeby innych. 

- organizowanie imprez 

klasowych w celu bliższego 

poznania się 

 

- godzinnych wychowawcze                 

o zainteresowaniach i planach 

uczniów 

 

- pogadanki i prelekcje na 

zajęciach lekcyjnych 

 

- eksponowanie na forum klasy           

i szkoły osiągnięć naukowych, 

sportowych i artystycznych 

uczniów 

 

 

- organizowanie kół 

zainteresowań, konkursów 

umożliwiających uczniom 

rozwijanie talentów (np. „Dzień 

Talentów”), zainteresowań, 

uzdolnień 

 

- tworzenie uroczystości i imprez 

szkolnych wg pomysłów uczniów 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

j. w. 

 

 

 

j. w. 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

 

j. w. 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

j. w. 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Prowadzący Święto 

Patrona, inauguracja 

i zakończenie roku 

szkolnego, 

absolutoria 

 

Wybrani 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

I semestr 

 

 

 

Wg 

harmonogramu1 

 

 

Wg potrzeb  

 

 

j. w.  

 

 

 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

 

j. w. 

Umożliwienie 

uczniom rozwoju 

zgodnie                          

z zainteresowaniami 

Uczniowie rozwijają 

zainteresowania. 

Kształcenie 

umiejętności pracy              

w grupie. 

- indywidualna praca z uczniem             

w ramach fakultetów, rewalidacji 

 

- współpraca z uczelniami, 

spotkania z absolwentami szkoły, 

którzy odnieśli sukces 

 

Uczniowie 

wyrażający 

chęć 

uczestnictwa        

w pracach 

zespołowych          

i 

indywidualnych 

Nauczyciele 

prowadzący 

 

j. w. 

 

 

 

 

Wg potrzeb 

 

 

j. w. 

 

 

 

 



- organizowanie uroczystości 

szkolnych z udziałem 

zaproszonych gości, spotkania            

z ciekawymi ludźmi 

 

- współpraca z lokalnymi 

przedsiębiorcami                                    

i rzemieślnikami 

 

j. w. 

 

 

 

 

j. w. 

j. w.  

 

 

 

 

j. w. 

j. w. 

 

 

 

 

j. w. 

 

2. Umiejętności i relacje interpersonalne  

 

Cele strategiczne  Cele operacyjne Sposób realizacji Odbiorcy Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji 

Budowanie 

pozytywnych relacji 

rówieśniczych. 

Integrowanie                  

i adaptacja uczniów 

klas pierwszych              

w społeczności 

szkolnej. 

Uczeń potrafi odnaleźć 

się w nowym 

środowisku). 

Uczeń zna pojęcie 

tolerancji i akceptacji. 

 

 

- godziny wychowawcze  

 

 

- Dni Integracji od 1.09 do 4 

piątku września 

wyjazdy integracyjne 

Uczniowie 

klas I i II 

 

Uczniowie 

klas ZSZ 

Nauczyciele 

wychowawcy  

 

Pedagog, 

nauczyciele 

wychowawcy ZSZ  

I semestr klasy 

pierwszej 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

Zachęcanie do 

angażowania się             

w działalność 

charytatywną. 

Upowszechnianie 

idei wolontariatu. 

Uczeń ma wiedzę na 

temat wolontariatu. 

Uczeń wie, czym jest 

postawa empatyczna             

i wrażliwość na 

potrzeby drugiego 

człowieka. 

Uczeń zna właściwe 

postawy społeczne 

- udział w akcjach charytatywnych 

i angażowanie uczniów do 

czynnego udziału w działaniach 

wolontariatu 

 

 

 

- promowanie uczniów 

zaangażowanych w działalność 

charytatywną poprzez wpisy do 

Uczniowie 

wyrażający 

chęć 

uczestnictwa 

w tego typu 

działaniach 

 

j. w. 

Koordynatorzy ds. 

akcji 

charytatywnych          

lub inni nauczyciele 

wyznaczeni przez 

dyrektora 

 

Nauczyciele 

wychowawcy  

Wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

j. w. 



dziennika oraz uwzględnianie 

działalności w ocenie                           

z zachowania 

Kształtowanie 

umiejętności 

konstruktywnego 

rozwiązywania 

konfliktów. 

Uczeń umie rozpoznać 

sytuację trudną.  

Uczeń zna sposoby 

rozwiązywania 

konfliktów. 

Uczeń potrafi radzić 

sobie w sytuacjach 

konfliktowych. 

- godziny wychowawcze na temat 

rozwiązywania konfliktów 

 

- gazetki tematyczne 

 

 

- zajęcia lekcyjne zgodne                     

z podstawą programową  

Wszyscy 

uczniowie 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 

 

 

Zgodnie                     

z przedmiotowym 

planem nauczania 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

prawidłowej 

komunikacji 

interpersonalnej. 

Uczeń zna zasady 

prawidłowej 

komunikacji. 

Uczeń potrafi nazywać 

i wyrażać emocje. 

Uczeń umie 

współpracować               

w grupie. 

- godziny wychowawcze 

dotyczące komunikacji werbalnej 

i pozawerbalnej, zapoznanie                  

z zasadami skutecznej 

komunikacji oraz zasadami 

poprawnego rozwiązywania 

konfliktów 

 

- dyskusje na j. polskim                         

o wzorcach osobowych                       

w literaturze 

 

- zajęcia lekcyjne zgodne                    

z podstawą programową na 

wszystkich przedmiotach 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

j. w.  

 

 

 

j. w. 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele                      

j. polskiego  

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Wg 

harmonogramu1 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie                    

z przedmiotowym 

planem nauczania 

 

j. w. 



Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie                

ze stresem. 

Uczeń potrafi określić 

istotę stresu i objawy 

sytuacji stresowej. 

Uczeń zna sposoby 

radzenia sobie ze 

stresem. 

- godziny wychowawcze związane 

z wiedzą na temat stresu 

 

- indywidualne spotkania                          

z pedagogiem/psychologiem             

lub wychowawcą 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

Uczniowie / 

rodzice 

zgłaszający 

taką potrzebę  

 

Nauczyciele 

wychowawcy  

 

Pedagog/psycholog, 

nauczyciele 

wychowawcy 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 

Motywowanie 

uczniów do 

podejmowania 

świadomych decyzji 

Uczeń potrafi 

rozwiązywać 

problemy związane           

z podejmowaniem 

decyzji. 

Uczeń ma świadomość 

konieczności 

ponoszenia 

konsekwencji za swoje 

słowa, czyny i podjęte 

zobowiązania. 

 

- godziny wychowawcze 

dotyczące umiejętności 

podejmowania decyzji                         

i motywacji do działania 

 

- lekcje ze wszystkich 

przedmiotów 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wg 

harmonogramu1 

 

 

 

Wg potrzeb 

Upowszechnianie 

wśród uczniów 

znajomości 

zachowań 

asertywnych                 

w różnych 

sytuacjach trudnych 

(np. radzenia sobie        

z agresją i przemocą, 

wagarami, 

używkami) 

 

Uczeń potrafi określić 

istotę zachowań 

asertywnych. 

Uczeń umie wyrażać 

własne poglądy                    

i opinie. 

Uczeń potrafi radzić 

sobie z presją 

środowiska. 

- godziny wychowawcze na temat 

asertywności 

 

- reagowanie w sytuacjach 

trudnych 

Wszyscy 

uczniowie 

 

Uczniowie 

znajdujący się 

w sytuacji 

trudnej, 

wymagającej 

interwencji 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 



3. Różne formy agresji i przemocy 

 

Cele strategiczne  Cele operacyjne Sposób realizacji Odbiorcy Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zapoznanie 

uczniów z różnymi 

formami agresji                  

i przemocy: 

- fizyczna 

- psychiczna 

- słowna 

- seksualna 

- medialna. 

 

Uczeń zna i odróżnia 

różne formy agresji             

i przemocy. 

- spotkania z policją, strażą 

miejską 

 

 

- zajęcia tematyczne na lekcjach 

wychowawczych 

 

- gazetki tematyczne 

 

 

- akcje profilaktyczne 

 

- reagowanie na zachowania 

agresywne wśród uczniów 

 

Wybrane klasy 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

j. w. 

 

 

Wybrane klasy 

 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele 

wychowawcy i/lub 

pedagog/psycholog  

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

 

j. w. 

 

Wszyscy 

pracownicy szkoły 

Wg potrzeb 

 

 

 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 

 

 

j. w. 

 

j. w. 

Przeciwdziałanie 

zjawisku braku 

poszanowania dla 

czyjejś 

odmienności 

(związanej                    

z wyznaniem, 

poglądami, stylem 

życia itp.). 

 

Uczeń jest otwarty na 

odmienność. 

- zajęcia tematyczne na lekcjach 

wychowawczych 

 

- reagowanie w tego typu 

sytuacjach zawsze 

 

 

 

- poruszenia tego typu tematyki  

podczas uroczystości 

okolicznościowych  

Wszyscy 

uczniowie 

 

j. w.  

 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Wszyscy 

pracownicy szkoły: 

pedagogiczni             

i niepedagogiczni 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

Podnoszenie 

kultury słowa, 

eliminowanie 

wulgaryzmów ze 

słownika ucznia. 

Uczeń z szacunkiem 

wypowiada się                   

o innych, przestrzega 

kultury wypowiedzi. 

- zajęcia tematyczne na lekcjach 

wychowawczych 

 

- zwracanie uwagi na kulturę 

słowa podczas pobytu w szkole 

Wszyscy 

uczniowie 

 

j. w. 

Nauczyciele 

wychowawcy  

 

Wszyscy 

pracownicy szkoły: 

Wg 

harmonogramu1 

 

Cały rok 



 

 

pedagogiczni              

i niepedagogiczni 

 

Wzmacnianie               

w uczniach 

odpowiedzialności 

za mienie własne           

i cudze. 

Uczeń jest 

odpowiedzialny za 

mienie własne                     

i społeczne. 

- dbanie o wystrój klasy, szkoły; 

przestrzeganie regulaminów i 

procedur 

 

- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

j. w. 

Wszyscy 

pracownicy szkoły 

 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

Cały rok 

 

 

 

Wg potrzeb 

 

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

uczniów podczas 

pobytu w szkole.  

 

Szkoła jest miejscem 

bezpiecznym dla 

ucznia. 

- pełnienie dyżurów 

nauczycielskich 

 

 

 

- troska o wyposażenie sal 

gimnastycznych, pracowni i sal 

przedmiotowych 

 

 

- monitoring szkolny  

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

Cała 

społeczność 

szkolna 

Nauczyciele 

zgodnie                          

z harmonogramem 

dyżurów 

 

Wszyscy 

pracownicy szkoły: 

pedagogiczni              

i niepedagogiczni 

 

Dyrektor szkoły 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

j. w. 

 

Wyposażenie 

rodziców                         

w informacje 

dotyczące agresji i 

przemocy 

 

Rodzice znają 

podstawowe 

informacje dotyczące 

agresji i przemocy               

w szkole 

- informowanie rodziców podczas 

zebrań z rodzicami, indywidualne 

rozmowy z nauczycielem, 

pedagogiem, psychologiem 

szkolnym. 

Rodzice / 

opiekunowie 

prawni 

Nauczyciele 

wychowawcy i/lub 

psycholog/pedagog 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Uzależnienia 

 

Cele strategiczne  Cele operacyjne Sposób realizacji Odbiorcy Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zapoznanie uczniów 

z informacjami 

dotyczącymi 

zagrożeń jakie mogą 

wynikać z używania 

i nadużywania: 

- narkotyków 

- dopalaczy 

- leków 

- alkoholu 

- tytoniu i jego 

wyrobów 

- e - papierosów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna informacje 

dotyczące zagrożeń 

wynikających                     

z używania, 

nadużywania 

substancji: 

- narkotyków 

- dopalaczy 

- leków 

- alkoholu 

- tytoniu i jego 

wyrobów 

- e - papierosów 

konsekwencje 

psychofizyczne, 

konsekwencje 

jednostkowe                         

i społeczne. 

Uczeń potrafi 

dokonywać 

właściwych wyborów.  

 

- gazetki tematyczne 

 

 

 

- zajęcia tematyczne na lekcjach 

wychowawczych 

 

- akcje profilaktyczne i inne                

o tego typu tematyce 

 

 

- zajęcia lekcyjne zgodne                     

z podstawą programową na 

wybranych przedmiotach 

Wszyscy 

uczniowie  

 

 

j. w. 

 

 

Wybrane klasy 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele i/lub 

pedagog/psycholog 

 

Nauczyciele 

wychowawcy  

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele i/lub 

pedagog/psycholog 

 

Nauczyciele 

wybranych 

przedmiotów 

 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

Zgodnie                      

z przedmiotowym 

planem nauczania 

Zapoznanie uczniów 

z informacjami 

dotyczącymi 

zagrożeń jakie mogą 

wynikać z używania 

i nadużywania: 

- komputera 

- gier 

komputerowych 

- telefonu 

Uczeń zapoznał się            

z informacjami 

dotyczącymi zagrożeń 

wynikających z 

używania, 

nadużywania: 

- komputera 

- gier komputerowych 

- telefonu 

- Internetu. 

- gazetki tematyczne 

 

 

 

- zajęcia tematyczne na lekcjach 

wychowawczych 

 

- akcje profilaktyczne i inne              

o tego typu tematyce 

 

Wszyscy 

uczniowie  

 

 

j. w. 

 

 

Wybrane klasy 

 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele i/lub 

pedagog/psycholog 

 

Nauczyciele 

wychowawcy  

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele i/lub 

pedagog/psycholog 

Wg potrzeb 

 

 

 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 

 

 



- Internetu  

Konsekwencje 

psychofizyczne, 

konsekwencje 

jednostkowe  

i społeczne. 

Uczeń potrafi 

dokonywać 

właściwych wyborów. 

Uczeń zna zasady 

właściwego 

zarządzania czasem 

wolnym. 

Uczeń potrafi 

właściwie/umiejętnie/

zgodnie                              

z przeznaczeniem 

korzystać z telefonu, 

komputera, gier 

komputerowych, 

Internetu.  

 

 

- zajęcia lekcyjne zgodne                     

z podstawą programową na 

wybranych przedmiotach 

 

Wszyscy 

uczniowie  

 

Nauczyciele 

wybranych 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie                      

z przedmiotowym 

planem nauczania 

Poinformowanie 

rodziców                         

o zagrożeniach 

płynących                        

z otoczenia;  

nadużywania/ 

uzależnień od: 

- narkotyków 

- dopalaczy 

- leków 

- alkoholu 

- tytoniu i jego 

wyrobów 

- e-papierosów 

Rodzice zostaną 

poinformowani o:                

- czynnikach ryzyka         

i czynnikach 

chroniących dzieci 

przed uzależnieniami, 

-  instytucjach, które 

wspierają 

rodziców/opiekunów 

w działaniach 

wychowawczych. 

Rodzice zostaną 

zapoznani:                          

- z podstawowymi 

- spotkania informacyjne dla 

rodziców podczas zebrań                      

Rodzice 

obecni na 

zebraniach               

Nauczyciele 

wychowawcy  i/lub 

pedagodzy szkolni 

przygotowujący 

materiały 

informacyjne dla 

rodziców 

Cały rok 



- komputera 

- gier 

komputerowych 

- telefonu 

- Internetu 

 

informacjami 

dotyczącymi 

uzależnień, 

- ze sposobami  

radzenia sobie z tego 

typu zagrożeniami. 

 

 

5. Promocja zdrowego stylu życia 

 

Cele strategiczne  Cele operacyjne Sposób realizacji Odbiorcy Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zapoznanie ucznia                

z formami 

odpoczynku (bierny 

i czynny). 

Zapoznanie ucznia                             

z zasadami niesienia 

pierwszej pomocy. 

Uświadomienie 

uczniom 

szkodliwości 

stosowania dopingu. 

 

Uczeń potrafi 

aktywnie spędzać czas 

wolny. 

Uczeń zna zasady 

niesienia pierwszej 

pomocy. 

Uczeń zna 

szkodliwości 

stosowania dopingu. 

 

- organizacja rajdów, biwaków 

klasowych, wycieczek szkolnych 

 

- organizacja zawodów 

sportowych, zajęć 

pozalekcyjnych, Szkolnego Dnia 

Sportu, pogadanka na temat 

stosowania dopingu 

 

- zapoznanie uczniów                       

z zasadami udzielania pierwszej 

pomocy 

 

- udział w  programach 

prozdrowotnych i konkursach 

 

Uczniowie 

wyrażający 

chęć 

uczestnictwa  

w tego typu 

działaniach 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

Uczniowie 

wyrażający 

chęć 

uczestnictwa w 

tego typu 

działaniach 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

 

Nauczyciel EDB 

 

 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

Wg potrzeb 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

Zgodnie                    

z przedmiotowym 

planem nauczania 

 

Wg potrzeb 

Zapoznanie ucznia          

z zasadami 

prawidłowego 

Uczeń zna i stosuje 

zasady prawidłowego 

odżywiania się. 

- omówienie różnych diet – wady 

i zalety, sporządzanie jadłospisu 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

Nauczyciele 

biologii i/lub 

Zgodnie                    

z przedmiotowym 

planem nauczania 



odżywiania, 

wartością odżywczą 

pokarmów, 

zaburzeniami 

związanymi                          

z nieprawidłowym 

odżywianiem: 

anoreksja, bulimia, 

otyłość. 

 

  

 

 

- pogadanka o metodach 

utrwalania i konserwowania 

produktów żywnościowych 

 

- zajęcia tematyczne na lekcjach 

wychowawczych 

 

- udział w  programach 

prozdrowotnych i konkursach 

 

 

 

 

j. w.  

 

 

 

j. w.  

 

 

Uczniowie 

wyrażający 

chęć 

uczestnictwa   

w tego typu 

działaniach 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

Nauczyciele chemii 

 

 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Odpowiedzialni 

wychowawcy 

 

 

 

j. w.  

 

 

 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 

Zapoznanie                           

z niektórymi 

chorobami, ich 

profilaktyką                   

i diagnostyką.  

Choroby 

cywilizacyjne. 

 

Uczeń dba o swoje 

zdrowie. 

Uczeń zna 

konsekwencje chorób 

cywilizacyjnych. 

 

- dokonywanie pomiarów 

prostych parametrów organizmu 

(np. pomiar tętna, ciśnienia krwi) 

 

- wprowadzanie do treści lekcji 

biologii tematyki związanej                            

z przyczynami, rozwojem                            

i konsekwencjami chorób 

cywilizacyjnych 

 

- godziny wychowawcze na temat 

zaburzenia odżywiania 

 

- udział w  programach 

prozdrowotnych i konkursach 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

j. w. 

 

 

Uczniowie 

wyrażający 

chęć 

uczestnictwa  

w tego typu 

działaniach  

Pielęgniarka i/lub 

nauczyciele 

biologii 

 

Nauczyciele 

biologii 

 

 

 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

Wg potrzeb 

 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 



Kształtowanie                        

w uczniach postawy 

współodpowiedzialn

ości za obecny i 

przyszły stan 

środowiska.  

 

Uczeń chroni swoje 

środowisko. 

 

- udział uczniów w akcjach 

Sprzątania Świata i Dnia Ziemi 

 

- udział w  programach 

prozdrowotnych i konkursach 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

Uczniowie 

wyrażający 

chęć 

uczestnictwa  

w tego typu 

działaniach 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Nauczyciele 

biologii 

 

I semestr 

 

 

Wg potrzeb 

Zapoznanie ucznia                 

z zachowaniami 

wpływającymi 

negatywnie na 

zdrowie psychiczne  

Nabywanie 

umiejętności walki    

ze stresem, strachem                           

i depresją. 

Uczeń dba o zdrowie 

psychiczne. 

- wykład, pogadanka na temat 

stresu, jego źródeł, zapobiegania 

jego negatywnym skutkom 

 

- zajęcia tematyczne na lekcjach 

wychowawczych 

 

- udział w  programach 

prozdrowotnych i konkursach 

zgodnych z rocznym 

harmonogramem pracy szkoły 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

j. w. 

 

 

Uczniowie 

wyrażający 

chęć 

uczestnictwa  

w tego typu 

działaniach 

 

Pedagog/psycholog 

i/lub nauczyciele 

wychowawcy 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

Wg potrzeb 

 

 

 

Wg 

harmonogramu1 

 

Wg potrzeb 

 

6. Wagary 

 

Cele strategiczne  Cele operacyjne Sposób realizacji Odbiorcy Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zachęcanie do 

systematycznego 

uczestnictwa                  

w zajęciach. 

Uczeń systematycznie 

uczęszcza na zajęcia 

lekcyjne. 

- premia za frekwencję 

 

 

- lekcje wychowawcze 

omawiające zagrożenia 

wynikające z opuszczania zajęć 

lekcyjnych 

Wszyscy 

uczniowie 

 

j. w. 

Nauczyciel 

przedmiotu 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

Cały rok  

 

 

Wg 

harmonogramu1 

 



Zagrożenia 

wynikające                     

z wagarowania. 

Tworzenie 

atmosfery 

otwartości i zaufania 

pomiędzy uczniami, 

nauczycielami                 

i rodzicami. 

 

Uczniowie rozumieją 

na jakie problemy                

i niebezpieczeństwa 

narażają się 

wagarując.                       

Są świadomi 

konsekwencji 

wagarów. 

- lekcje wychowawcze 

 

- spotkania                                           

z pedagogiem/psychologiem 

 

- indywidualne rozmowy                     

z rodzicami 

 

 

 

 

- wszystkie lekcje 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

j. w. 

 

 

j. w. 

 

 

 

j.w. 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

Pedagog/psycholog 

 

 

Nauczyciele 

wychowawcy i/lub 

pedagog/psycholog 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wg 

harmonogramu1 

 

 

Wg potrzeb 

 

 

j. w. 

 

 

 

Cały rok 

1 Załącznik 1 – Harmonogram godzin wychowawczych 

 



Profilaktyka selektywna adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka,  

do osób przejawiających pierwsze objawy dysfunkcji/zaburzeń np. eksperymentujących                   

ze środkami odurzającymi, mających już bardzo często problemy: osobiste, rodzinne, szkolne.  

Celem działań profilaktycznych  na tym poziomie jest ograniczenie głębokości i czasu 

trwania dysfunkcji, tworzenie warunków, które umożliwią wycofanie się z zachowań 

ryzykownych. 

Na terenie szkoły realizatorami tych działań są przede wszystkim Dyrektor, 

Wicedyrektor, psycholog, pedagog, wychowawca. Działania profilaktyczne prowadzone są 

wobec pojedynczych uczniów lub określonych grup. Niezbędna jest głębsza interwencja 

poprzedzona specjalistyczną diagnozą i korzystanie z pomocy specjalistów spoza szkoły. 

 

Rodzaj działalności                    

i sposoby ich realizacji 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna. 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog, inne osoby 

wyznaczone przez Dyrektora 

Zgodnie z potrzebami 

Ścisła współpraca                           

z rodzicami/opiekunami 

prawnymi i/lub osobami 

ważnymi dla ucznia 

zagrożonego. 

Dyrekcja, wychowawca, 

pedagog, psycholog 

Zgodnie z potrzebami 

Współpraca z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej                        

i Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz 

innymi instytucjami 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog, wychowawca  

Zgodnie z potrzebami 

Współpraca z Miejską 

Komendą Policji i innymi 

instytucjami. 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog 

Zgodnie z potrzebami 

 

 

 



Profilaktyka selektywna – adresowana jest do młodych ludzi z grup wysokiego ryzyka 

(uzależnionych), którzy ponoszą konsekwencje swoich zachowań. Jej celem jest ograniczenie 

głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszenie szkód związanych z ryzykownym 

stylem życia. Podejmowane działania (odtrucie, leczenie odwykowe, psychoterapia, 

rehabilitacja, resocjalizacja) organizowane są nie przez szkoły czy poradnie, lecz instytucje 

należące do innych resortów (głownie zdrowia). 

W przypadku wystąpienia problemu głębokiego uzależnienia od środków 

psychoaktywnych, proponowane są poniżej działania wspierające uczniów i ich                 

rodziców/opiekunów prawnych. 

 

Rodzaj działalności i sposoby ich 

realizacji 

Osoba odpowiedzialna 

Wsparcie rodziców/opiekunów prawnych                            

w poszukiwaniu pomocy dla uzależnionego 

dziecka. 

Dyrektor, Wicedyrektorzy, pedagog, 

psycholog, wychowawca 

Stała współpraca z rodzicami. Dyrektor, Wicedyrektorzy, pedagog, 

psycholog, wychowawca 

Ułatwienie ponownej integracji                           

ze środowiskiem szkolnym 

Dyrektor, Wicedyrektorzy ,pedagog, 

psycholog, wychowawca, wszyscy 

nauczyciele 

Wsparcie emocjonalne ucznia 

wychodzącego z uzależnienia.  

Pedagog, psycholog, wychowawca, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Ewaluacja 

Działania podjęte w celu ewaluacji Szkolnego programu profilaktyki szkoły. 

 

Rodzaj 

działalności i 

sposoby ich 

realizacji 

Forma 

ewaluacji 

Termin Obszar 

poddany 

ewaluacji 

Uwagi 

Plany godzin 

wychowawczych  

- realizacja 

zagadnień                     

na godzinie                     

z wychowawcą 

Analiza 

dokumentacji 

W każdym 

roku 

realizacji 

programu - 

czerwiec 

Realizacja 

tematyki: 

uzależnień, 

przemocy                 

i agresji,                  

z zakresu 

komunikacji 

interpersonaln

ej  

Około 30% planów 

godzin 

wychowawczych           

ze wszystkich klas 

Zespołu Szkół           

im. M. Kopernika          

w Koninie 

Ankieta 

ewaluacyjna dla 

nauczycieli, 

uczniów, 

rodziców/opiekunó

w prawnych 

Kwestionarius

z ankiety 

 

W każdym 

roku 

realizacji 

programu- 

maj 

Przynajmniej 

dwa obszary z 

6 z 

profilaktyki 

uniwersalnej w 

każdym roku 

zostaną 

poddane 

ewaluacji, 

wybór obszaru 

w uzgodnieniu 

z Dyrekcją, 

która wybierze 

obszar 

budzący 

niepokój 

Około 30% 

nauczycieli, 30% 

uczniów, 30% 

rodziców/opiekunó

w prawnych                   

spośród wszystkich 

w danym roku 

szklonym weźmie 

udział w ewaluacji    

Analiza 

dokumentacji 

Analiza 

dokumentacji 

Po dwóch 

latach i po 

czterech 

latach od 

zatwierdzeni

a programu 

Obszary 

profilaktyki 

selektywnej           

i dedykowanej 

Przygotowanie 

zestawień  

 


