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Cel:  

Ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed 

podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych w 

literaturze przedmiotu jako zachowania ryzykowne. 

 

Charakter działań profilaktycznych może być różny w zależności od potrzeb 

osób, do których jest kierowany. 

 

Populacje dzieci i młodzieży możemy podzielić na grupy: 

1. Niskiego ryzyka- należą tu te osoby, które nie podejmują jeszcze  

zachowań ryzykownych, są przed inicjacją. 

2. Podwyższonego ryzyka- należą tu osoby, które już za sobą pierwsze 

próby zachowań ryzykownych. 

3. Wysokiego ryzyka - należą tu osoby o utrwalonych  zachowaniach 

ryzykownych. 

 

Do każdej z tych grup kierowane są inne działania profilaktyczne należące do 

różnych poziomów. I tak do grupy niskiego ryzyka skierowana jest 

profilaktyka pierwszorzędowa, polegająca na promocji zdrowia i 

zapobieganiu zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności rodzenia sobie z 

wymogami życia-jej celem jest odroczenie inicjacji. 

Profilaktyka drugorzędowa skierowana jest do osób z grupy podwyższonego 

ryzyka i wymaga pomocy w wycofaniu się z zachowań ryzykownych. 

Program profilaktyki musi być dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz do potrzeb danego środowiska. 



Zachowania problemowe uczniów w szkole to:  

• Wagary 

• Brak dyscypliny 

• Zachowania agresywne 

• Posługiwanie się wulgaryzmami 

• Palenie papierosów  

• Brak zainteresowania nauką szkolną 

• Nuda w szkole 

• Sięganie po inne substancje psychoaktywne 

(eksperymentowanie z 

substancjami psychoaktywnymi: alkohol, narkotyki)   

• Ryzykowne zachowania w korzystaniu z  Internetu, gier 

komputerowych i telefonów komórkowych 

Projektowanie działań profilaktycznych wymaga pracy całego zespołu 

nauczycieli, ponieważ to oni będą realizowali te zadania w ramach lekcji 

przedmiotowych, godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych a także 

wdrażając w życie szkoły ustalone zasady i normy. 

Przy projektowaniu szkolnej profilaktyki niezbędną pomoc stanowią 

zbadane i opisane w literaturze, najbardziej skuteczne strategie 

profilaktyczne. Są to: 

• Przekształcenie przekonań normatywnych tak aby były 

zgodne z 

prawdą o rzeczywistości. 

• Pobudzanie do  podejmowania  konstruktywnych   

osobistych : 

postanowień. 

• Aktywizowanie systemu wartości przeciw zachowaniom 

dysfunkcyjnym. 

• Dostosowanie wiedzy o konsekwencjach zachowań 



ryzykownych. 

• Uczenie alternatywnych sposobów przeżywania 

codziennego 

życia. 

• Nauka odmawiania w sytuacji presji społecznej. 

 

 

Zadania szkoły w zakresie zapobiegania 

uzależnieniom (alkohol, nikotyna, środko psychoaktywne) 

1. Prowadzenie edukacji uczniów w zakresie profilaktyki 

uzależnień. 

• Na godzinach wychowawczych. 

• Prelekcje dla uczniów i rodziców. 

• Program z zakresu profilaktyki uzależnień  

„Wybierz zdrowie i   

     wolność” (psycholog) 

• Filmy dotyczące uzależnień 

• Realizacja programu „Trzymaj formę” 

• Programy profilaktyczne dla młodzieży. 

• Spotkania z ciekawymi gośćmi -specjalistami 

zajmującymi się    

    problematyką uzależnień 

• Dni akcyjne 

2. Informowanie  rodziców  o  przyczynach,  objawach  i skutkach  

 używania środków uzależniających poprzez : 

• Spotkania dla rodziców z  ramach „Szkoły dla 

rodziców”    

     prowadzonej przez psychologa 

• Uświadamianie    rodzicom    ich    roli    w    



zapobieganiu 

zaburzeniom rozwoju psychospołecznego ich dzieci w ramach 

pedagogizacji rodziców na wywiadówkach (przekazywanie rodzicom 

ciekawych materiałów) 

3. Tworzenie w szkole atmosfery i środowiska społecznego. 

a) które sprzyjałoby:  

• Dobremu samopoczuciu uczniów i nauczycieli. 

• Rozwojowi   zainteresowań   i   indywidualnych   uzdolnień 

uczniów. 

• Atrakcyjnemu spędzaniu czasu 

• Kształtowaniu w uczniach umiejętności radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach, radzeniu sobie ze stresem . 

• Współpracy z rodzicami i społecznością lokalną. 

b) w którym: 

• Obowiązuje ustalony system norm i zasad. 

• Wszyscy respektują prawa innych i własne. 

 

4. Szkolenia skierowane do rodziców, nauczycieli, 

5. Kontynuowanie współpracy z najbliższym posterunkiem policji. 

6. Określenie jasno i wyraźnie w regulaminie szkoły konsekwencje 

dotyczące palenia papierosów, picia alkoholu na terenie szkoły. 

7. Zabronienie palenia papierosów nauczycielom w miejscach 

dostępnych dla uczniów. 

8. Zachęcenie wychowawców do uczestnictwa w szkoleniach. 

9. Wychowawcy powinni prowadzić zajęcia profilaktyczne w swojej 

klasie w współpracy z pedagogiem szkolnym i psychologiem. 

10.Wychowawcy powinni organizować wyjazdy z klasą np. 



wycieczki - łatwiej nawiązać kontakt, łatwiej poznać młodzież.  

11. Wychowawcy nie powinni obserwować dzieci z boku, ale włączać 

się do wszystkich zajęć- w ten sposób nawiązać z uczniami bliższy 

kontakt.  

12.Poznać  indywidualną sytuację  każdego  z  uczniów-  potrzeby, 

wartości, cechy charakteru, relacje w rodzinie, stosunek rodziców 

do szkoły.  

13.Poznać trudności, jakie uczniowie napotykają w codziennym życiu. 

 

 

Zadania szkoły w zakresie zapobiegania przemocy 

1. Położyć   większy   nacisk   na   edukację   uczniów w zakresie  

asertywnych metod radzenia sobie z agresją.  

2.  Zajęcia warsztatowe dotyczące sposobów  radzenia  sobie  z  agresją ,  

przemocą rówieśników (pedagog szkolny dla zainteresowanych przygotuje 

scenariusze lekcji,  psycholog poprowadzi na bieżąco dla uczniów treningi 

kompetencji społecznych i kontroli złości) 

3. Uaktywnić dyżury nauczycieli na korytarzu (zaglądać do łazienek). 

4. Zorganizowanie przez pedagoga szkolnego akcji STOP PRZEMOCY (w 

ramach której odbędą się: zajęcia na temat przemocy przeprowadzone przez 

wychowawców na podstawie scenariuszy przygotowanych przez pedagoga 

szkolnego;  zajęcia „ , plakaty wykonane na lekcjach plastyki, wystawa prac na 

temat przemocy 

5. Zajęcia integracyjne dla uczniów klas I mających na celu budowanie 

pozytywnych relacji grupowych i zapobieganiu przemocy 

6. Zajęcia z ciekawymi gości np. z psychologiem do spraw kryzysowych 

na temat przeciwdziałanie przemocy oraz uzależnieniom 

7. Zajęcia  dla uczniów w ramach grup rozwoju osobistego ( psycholog 

szkolny) 



8. Prowadzenie regularnych szkoleń dla nauczycieli w cyklu zapobiegania  

     trudnościom wychowawczym u uczniów ( psycholog szkolny) 

 

 

 

 

Program   szkolnej   profilaktyki   powinien   podnosić   świadomość rodziców o ich 

współodpowiedzialności za wychowanie i edukację dzieci. 

1. Zorganizować   zebranie   z   rodzicami   z   udziałem   psychologa, 

wychowawcy i specjalisty do spraw uzależnień. 

2. Zainteresować rodziców programem profilaktycznym. 

3. Przedstawić rodzicom  fakty dotyczące  zagrożeń,  podać  wyniki 

badań, statystyk. 

4. Rozdać ulotki . 

5. Podać telefony i adresy pod które, można się zwrócić po pomoc. 

6. Wyjaśnić  rodzicom,   że  bez  ich  pomocy  i   współuczestnictwa 

profilaktyka nie przyniesie efektów. 

Zadania profilaktyki szkolnej. 

Klasa I gimnazjum.  

1.Integracja grupy klasowej 

Zajęcia integracyjne mające na celu lepsze poznanie uczniów, budowanie 

pozytywnych relacji w grupie oraz przeciwdziałanie zachowaniom 

ryzykownym jak przemoc i uzależnienia. 

2. Uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi ( specjalistami od 

uzależnień, przeciwdziałania przemocy itp.) 

3. Zajęciach „Jak radzić sobie z przemocą” (prowadzone przez specjalistów 

zajmujących się tym zagadnieniem) 

4. Pogadanki na lekcjach wychowawczych np.: 



 Szkodliwe działanie nikotyny 

 Tolerancja w naszym życiu 

 AIDS i HIV – zagrożenia XXI w 

 Narkotyki – uwaga pułapka 

 Pierwsza pomoc 

 Chcę być trzeźwy 

  Anoreksja – powolna śmierć 

5. Uczestnictwo w profilaktycznych konkursach plastycznych 

6. Zasady panujące w szkole i klasie (kultura osobista, strój, obowiązki...... itp.) 

7. Zajęcia z psychologiem lub pedagogiem szkolnym z zakresu przeciwdziałania 

przemocy i uzależnieniom 

8. Realizacja tematów w ramach programów: „Trzymaj formę” i  „Wybierz zdrowie 

i wolność” 

9. Realizacja tematów w ramach programu „Trzymaj formę” na podstawie 

przygotowanych materiałów 

          10. Nuda na lekcjach. Działania nauczycieli zmierzające do czynnego 

            udziału uczniów w lekcjach, uatrakcyjnienie lekcji poprzez 

            stosowanie metod aktywizujących. (Zorganizowanie warsztatu dla                                                                             

             nauczycieli „Jak motywować uczniów”) 

         11.  Zjawisko wagarowania- przyczyny, zapobieganie i przeciwdziałanie 

           temu zjawisku. 

       12.  Uczenie kulturalnego sposobu wyrażania się i wzajemnego szacunku. 

         13. Zasady panujące w szkole (kultura osobista, strój, obowiązki...... itp.) 

         14. Uczestnictwo w profilaktycznych konkursach plastycznych 

       15.  Warsztaty dla uczniów „Skuteczne techniki uczenia się” 

       16. W ramach współpracy z  POLICJĄ zaproszenie policjantów w celu przeprowadzenia      

           zajęć na temat odpowiedzialności karnej osób niepełnoletnich” 

      17. Prowadzenie zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od  

              komputera, Internetu, telefonu komórkowego (nauczyciele informatyki,   

              wychowawcy klas, psycholog, pedagog). 



 

 

 

 Klasa II gimnazjum 

 

1. Uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi ( specjalistami od 

uzależnień, przeciwdziałania przemocy itp 

 2. Pogadanki na lekcjach wychowawczych np. 

 Szkodliwe działanie nikotyny 

 STOP PRZEMOCY 

 Tolerancja w naszym życiu 

 AIDS i HIV – zagrożenia XXI w 

 Narkotyki – uwaga pułapka 

 Pierwsza pomoc 

 Chcę być trzeźwy 

  Anoreksja – powolna śmierć 

        3. Nuda na lekcjach. Działania nauczycieli zmierzające do czynnego  

       udziału uczniów w lekcjach, uatrakcyjnienie lekcji poprzez 

       stosowanie metod aktywizujących. (Zorganizowanie warsztatu dla nauczycieli    

      „Jak motywować uczniów”) 

      4.  Zjawisko wagarowania- przyczyny, zapobieganie i przeciwdziałanie 

         temu zjawisku. 

5. Uczenie kulturalnego sposobu wyrażania się i wzajemnego szacunku. 

6.Zasady panujące w szkole (kultura osobista, strój, obowiązki...... itp.) 

7. Uczestnictwo w profilaktycznych konkursach plastycznych 

8. Warsztaty dla uczniów „Skuteczne techniki uczenia się” 

9.W ramach współpracy z  POLICJĄ zaproszenie policjantów w celu przeprowadzenia 

zajęć na temat odpowiedzialności karnej osób niepełnoletnich” 

10.Zajęcia z psychologiem lub pedagogiem szkolnym z zakresu przeciwdziałania 

przemocy i uzależnieniom 



         11. Realizacja tematów w ramach programu „Trzymaj formę” oraz „Wybierz zdrowie i  

          wolność” na podstawie przygotowanych materiałów 

        12. Prowadzenie zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od  

              komputera, Internetu, telefonu komórkowego (nauczyciele informatyki,   

              wychowawcy klas, psycholog, pedagog). 

 

 

 Klasa III gimnazjum 

             1.Zajęcia profilaktyczne  z ciekawymi gośćmi 

              np.: „Zachowania ryzykowne – narkotyki, alkohol”  

           2. Zajęcia zawodoznawcze   

- uczestnictwo w  Powiatowych Targach Pracy i Nauki; 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat dalszej drogi kształcenia z 

wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym 

- spotkania z przedstawicielami  szkół ponadgimnazjalnych 

- zajęcia z doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum  Informacji Zawodowej 

             3. Mobilizowanie uczniów do nauki - ,zorganizowanie warsztatu „Jak motywować do nauki” 

             4. Uczestnictwo w profilaktycznych konkursach plastycznych 

5. W ramach współpracy z  POLICJĄ zaproszenie policjantów w celu 

przeprowadzenia zajęć na temat odpowiedzialności karnej osób niepełnoletnich” 

6. Pogadanki na lekcjach wychowawczych np.: 

 Szkodliwe działanie nikotyny 

 STOP PRZEMOCY 

 Tolerancja w naszym życiu 

 AIDS i HIV – zagrożenia XXI w 

 Narkotyki – uwaga pułapka 



 Pierwsza pomoc 

 Chcę być trzeźwy 

  Anoreksja – powolna śmierć 

        7. Zajęciach „Jak radzić sobie z przemocą” (prowadzone przez specjalistów         

       zajmujących się tym zagadnieniem) 

8.Zajęcia z psychologiem lub pedagogiem szkolnym z zakresu przeciwdziałania 

przemocy i uzależnieniom 

9.Realizacja tematów w ramach programu „Trzymaj formę” na podstawie 

przygotowanych materiałów 

          10. Nuda na lekcjach. Działania nauczycieli zmierzające do czynnego 

            udziału uczniów w lekcjach, uatrakcyjnienie lekcji poprzez 

            stosowanie metod aktywizujących. (Zorganizowanie warsztatu dla                                                                             

          nauczycieli „Jak motywować uczniów”) 

           11. Zjawisko wagarowania- przyczyny, zapobieganie i przeciwdziałanie 

           temu zjawisku. 

         12.  Uczenie kulturalnego sposobu wyrażania się i wzajemnego szacunku. 

         14.Prowadzenie zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od  

              komputera, Internetu, telefonu komórkowego (nauczyciele informatyki,   

              wychowawcy klas, psycholog, pedagog). 

 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DOBRODZIENIU 

NA ROK SZKOLNY 2009/2010 

 

Lp. 

 Działania profilaktyczne 

kl. 

termin 

   uwagi 

1. Zajęcia integracyjne (poznanie siebie wzajemnie, 
zapoznanie się z osobą pedagoga, tworzenie atmosfery 
wzajemnego zaufania, opracowanie kontraktu 

klasowego – reguły) 

1 

 IX-XI 

 

2. Akcja plakatowa: PAPIEROS - głupi wybór (konkurs 
biologiczno – plastyczny) 
Wdrażanie programu „Kochaj życie” - w współpracy z 

psychologiem szkolnym 

1,2,3  XI  

3 Spotkanie z policjantem – przestrzeganie ogólnych 
norm społecznych 

1,2,3 X  

4 AKCJA: STOP PRZEMOCY (plakaty, zajęcia, gazetki 
szkolne, konkursy... 

1,2,3 V/VI  

5 Zajęcia zawodoznawcze – prowadzone z psychologiem 

szkolnym 
3 I

/

  



I

I 

6 AKCJA: AIDS – ZAGROŻENIE XXI w (plakaty, zajęcia, 
gazetki szkolne, filmy... 

1,2,3 XII  

7 AKCJA:NARKOTYK UWAGA PUŁAPKA (plakaty, zajęcia, 

gazetki szkolne, filmy... 
Efektywne uczenie się... 

1,2,3 III  

8 AKCJA: CHCĘ BYĆ TRZEŹWY (plakaty, zajęcia, gazetki 

szkolne, filmy... 

1,2,3 IV  

9 AKCJA: JESTEM WOLNY NIE PALĘ (plakaty, zajęcia, 
gazetki szkolne, filmy... 

1,2,3 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 


