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1. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE
Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju
poprzez:
- ukształtowanie prawego charakteru
- budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne
- uznanie i przestrzeganie norm społecznych
- budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi
- uświadomienie sobie celów życiowych
Wychowanie jest, więc stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje
wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.
Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniem i reagowaniem na nie.
Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami
rozwoju. Dobra profilaktyka jest dobrym wychowaniem, a dobre wychowanie jest dobrą profilaktyką.
Gdy pojawią się problemy. Wówczas wychowawca i profilaktyk będą je rozwiązywali, gdy wszystko
jest dobrze, to i wychowawca i profilaktyk będą inspirowali rozwój wychowanków.
W zależności od stopnia zagrożenia, profilaktyka dzieli się na pierwszo- drugoi trzeciorzędową.
Profilaktyka pierwszorzędowa to działania skierowane do ludzi zdrowych, mające na celu
wzmocnienie czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) chroniących przed patologią i kreujących
zdrowie, wysoką jakość życia, wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychospołecznego,
zapobieganie pojawieniu się zachowań dysfunkcjonalnych i zwiększenie odporności na różnego
rodzaju zagrożenia. Zajmuje się rozwijaniem umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.
Obejmuje się nią zarówno społeczności lub populacje zdiagnozowane, jak i niezdiagnozowane.
Profilaktykę pierwszorzędową można porównać do uodparniania dziecka zdrowego - aby nie
zachorowało, aby uchronić je przed zagrażającą epidemią, to mogę mu dać witaminki.
Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do osób, u których pojawiają się pierwsze przejawy
zaburzeń (różne w formie i nasileniu), do grup tzw. podwyższonego ryzyka. Celem jej jest tworzenie
warunków, w których przy wykorzystaniu aktywności własnej osób dotkniętych zaburzeniem,
możliwe jest zahamowanie rozwoju trudności i powrót do optymalnego poziomu funkcjonowania.
Profilaktykę drugorzędową można porównać do postawy wobec dziecka przeziębionego - jeśli chcę je
wspomóc, to mogę mu dać aspirynę.
Profilaktyka trzeciorzędowa to interwencja stosowana w przypadkach zdiagnozowanej dysfunkcji.
Ma na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się jej, oraz umożliwienie osobie objętej leczeniem, terapią
lub rehabilitacją powrotu do społecznie akceptowanego i osobiście satysfakcjonującego trybu życia.
Profilaktykę trzeciorzędową można porównać do postawy wobec dziecka chorego - jeśli chcę mu
pomóc, to muszę poszukać lekarza, który zaaplikuje mu kurację np. antybiotykową,
a nawet hospitalizację.
Opracowany Program Profilaktyki podejmuje przede wszystkim działania profilaktyki
pierwszorzędowej – całej społeczności szkolnej jak i drugorzędowej – grupa podwyższonego ryzyka
i trzeciorzędowej – grupa najwyższego ryzyka. Rozgraniczenie to jest o tyle ważne, że w szkołach
spotykamy uczniów z zachowaniami z każdego poziomu profilaktyki. Jeżeli źle dobierzemy program
działań, to okażą się nieskuteczne bez względu na to, ile wysiłku włożyliśmy w ich realizację. Sięgając
po przykład można powiedzieć, że jeśli dziecku ciężko choremu damy witaminki, to mu nie
zaszkodzą, ale i nie pomogą. Ale jeśli dziecku zdrowemu każemy spożyć antybiotyk, to możemy
poważnie mu zaszkodzić osłabiając jego układ odpornościowy. Oznacza to z jednej strony
konieczność świadomego działania profilaktycznego na uczniów, a z drugiej - ogromną
odpowiedzialność za dobór treści i metod planowanych oddziaływań.
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Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Niektóre cechy jednostki i jej środowiska sprzyjają
powstawaniu zachowań ryzykownych, inne natomiast je hamują.
Czynniki ryzyka wpływające na powstawanie zachowań destrukcyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.

słaba więź z rodziną, szkołą, kościołem
niepowodzenia szkolne
przynależność do problemowych grup rówieśniczych
aprobata dla zachowań destrukcyjnych u rówieśników i dorosłych
poczucie osamotnienia

Czynniki chroniące przed zachowaniami destrukcyjnymi:
1. silna więź społeczna
2. budowanie pozytywnych więzi ze szkołą
3. dezaprobata od rówieśników i dorosłych wobec zachowań problemowych - odbiegających od
norm społecznych
4. czynne uczestnictwo w życiu rodziny, szkoły, kościoła lub innych instytucji prospołecznych
5. właściwy monitoring ze strony rodziców – zainteresowanie nauką szkolną.
Celem interwencji profilaktycznych jest oddziaływanie zarówno na czynniki ryzyka, jak i na czynniki
chroniące:
- eliminacja lub redukcja czynników ryzyka
- wzmacnianie czynników chroniących.
Warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowane działanie we wszystkich obszarach
funkcjonowania. Oznacza to, że interwencje profilaktyczne powinny być skierowane na najważniejsze
czynniki ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym.
Zasadniczy kierunek profilaktyki to wzmacnianie czynników chroniących. Motywowanie do
stworzenia koalicji: SZKOŁA, DOM, ŚRODOWISKO LOKALNE.
Na każdym z wymienionych poziomów profilaktyki stosuje się różne strategie oddziaływań
Strategie informacyjne.
Koncentrują się na dostarczeniu rzetelnej wiedzy na temat skutków zachowań ryzykownych
zakładając, że dostarczenie wiedzy umożliwi młodym ludziom dokonywanie racjonalnych wyborów
i zmianę zachowań. Zakłada się, że zachowują się ryzykownie, ponieważ za mało wiedzą. Prowadzone
badania nie potwierdzają tego, pokazują małą skuteczność tych strategii. Często osoby mające wiedzę
na określony temat (np. szkodliwości palenia tytoniu), zachowują się w sposób niezgodny z nią.
Stosowanie tych strategii ma sens tylko wtedy, gdy uzupełniane są innymi. W przypadku strategii
informacyjnych ważna jest osoba przekazująca informacje. Od jej wiarygodności w znacznym stopniu
zależy siła oddziaływania informacji.
Aby informacja spełniała rolę profilaktyczną, musi spełnić kilka warunków:
•
•
•
•

powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych odbiorcy i już posiadanego zasobu
wiedzy,
powinna być rzetelna,
powinna być podawana rzeczowo, aby nie wzbudzać ciekawości i niedowierzania,
nie powinna być zbyt szczegółowa, aby nie stanowiła instruktażu do zachowania ryzykownego.
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Strategie edukacyjne.
Ich celem jest rozwijanie kompetencji społecznych (umiejętności psychologicznych
i społecznych), które pozwolą poradzić sobie w sytuacjach trudnych. W ramach tej strategii młody
człowiek jest włączany w działania, które zmierzają do lepszego poznawania siebie, a tym samym do
rozbudzania osobistego rozwoju.
Strategie edukacyjne są wyraźnie skuteczniejsze niż strategie informacyjne, ponieważ dają możliwość
wzrostu samooceny i nabywania nowych umiejętności. Kluczowe umiejętności składające się na
kompetencje społeczne, to między innymi: umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
umiejętność wyznaczania celów życiowych i wytrwałość w dążeniu do nich, umiejętność dobrego
komunikowania się z innymi, umiejętność podejmowania decyzji, budowania adekwatnej samooceny,
radzenia sobie ze stresem, empatią, rozwiązywania konfliktów.
Strategie alternatyw polegają na tworzeniu dla dzieci i młodzieży możliwości podejmowania działań
dających zadowolenie i służących zaspokojeniu ważnych dla danego etapu rozwojowego potrzeb.
Proponuje się alternatywy dla zachowań ryzykownych (np. koła zainteresowań, kluby sportowe, teatry
amatorskie, turystyka i inne). Umożliwiają podejmowanie nowej, dotąd nie praktykowanej,
a jednocześnie społecznie akceptowanej i sprzyjającej rozwojowi aktywności. Strategie alternatyw są
oceniane jako skuteczne, ale efekty ich stosowania pojawiają się dopiero po dłuższym czasie.
Strategie interwencyjne koncentrują się na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, doświadczającym
pierwszych trudności, takich form pomocy, które zapobiegają powstawaniu poważnych zaburzeń. Są
to działania skierowane do osób z grup wysokiego ryzyka (takich, u których pojawiły się wagary;
wychowują się w rodzinie patologicznej; doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej lub
seksualnej; współuczestniczą w działaniach przestępczych lub stosowaniu przemocy; podejmowały
próby samobójcze; wykazują defekty w zakresie zdrowia somatycznego lub możliwości
intelektualnych; osoby wybitnie uzdolnione, u których rozwój psychiczny nie nadąża za
intelektualnym). Skuteczność stosowania strategii interwencyjnych jest uzależniona od takich
warunków, jak profesjonalizm i odpowiednie cechy osobowości osoby udzielającej pomocy oraz
zaangażowanie rodziców.
Strategie zmniejszania szkód - ich celem jest objęcie działaniami grup najwyższego ryzyka (są to
osoby, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą wycofać się z ryzykownych zachowań). Te
strategie są zastrzeżone dla specjalistów (lekarzy, psychologów klinicystów, psychoterapeutów,
rehabilitantów, wyspecjalizowanych pracowników policji), dlatego nie będą w tym miejscu szerzej
omawiane.
Strategie informacyjne, edukacyjne i alternatyw stosuje się na wszystkich trzech poziomach
profilaktyki. Strategie interwencyjne, jako głębsze, powinny być stosowane tylko dla poziomu
drugiego i trzeciego.
Wybór strategii jest ważnym krokiem. W przypadku profilaktyki pierwszorzędowej działania powinny
być kierowane do całej społeczności szkolnej. Ważne jest wspieranie rozwoju młodych ludzi - uczenie
ich sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Na tym poziomie korzystne jest wprowadzenie
działań ze strategii informacyjno-edukacyjnych. Ich wybór będzie jednak zależał od przygotowania
nauczycieli do prowadzenia zajęć profilaktycznych.
W przypadku profilaktyki drugorzędowej, sformułowana na wstępie diagnoza powinna dostarczyć
wiedzy na temat liczebności grup podwyższonego ryzyka w szkole, tego czy są jednolite, związane
z terenem szkoły czy też funkcjonują w środowisku. Na opisywanym poziomie może zaistnieć
konieczność skorzystania z pomocy profesjonalistów - także spoza szkoły, np. prowadzących grupy
terapeutyczne, poradnictwo indywidualne, rodzinne itp. Zasadniczym celem działań podejmowanych
na tym etapie jest zachęcenie do wycofania się z podejmowania zachowań ryzykownych.
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Uzupełnieniem dla działań strategii typu edukacyjno-informacyjnego i interwencyjnego będą
inicjatywy z zakresu strategii alternatyw.
Szkolny Program Profilaktyki opracowany został w oparciu o rzetelną diagnozę potrzeb,
problemów oraz możliwości szkoły i środowiska. Jest adresowany do uczniów, obejmuje
oddziaływaniami rodziców, nauczycieli oraz szeroko pojęte środowisko. Określa cele, zadania
i metody, za pomocą, których będzie realizowany. Uwzględnia wiedzę, którą dzieci zdobywają
podczas nauki poszczególnych przedmiotów oraz realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych (np.
prozdrowotnej). Szkoła może założyć potrzebę realizacji w jakiejś klasie gotowego programu
profilaktycznego, który będzie jednym z działań adresowanych do tej klasy. Jest ewaluowany
wewnątrz szkoły (np. przez wychowawcę). Podlega zmianom w zależności od okoliczności oraz celów
stawianych sobie przez szkołę.

2. STRUKTURA PROGRAMU
Podstawa prawna
Program profilaktyki w Gimnazjum w Strachocinie kieruje się celami i zadaniami zawartymi
w:
•

Statucie Szkoły.
oraz zasadami zawartymi w:

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001r., poz. 110),
Konstytucji RP,
Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 75, poz. 468),
Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U.
nr 127, poz. 593),
Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia,
18 lutego 2000r.i 23 sierpnia 2001r.,
Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535),
z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732),
Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz.
770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),
Programie polityki pro rodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez
Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Pro rodzinnej Państwa.

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
 Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk,
określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działań wzmacniających lub
podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania, realizowana jest
podczas działalności edukacyjnej szkoły, tj. w ramach godzin wychowawczych i w postaci różnych
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odrębnych zajęć profilaktyczno - edukacyjnych.
 Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych
uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.
OPIS PODMIOTÓW SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
Gimnazjum w Strachocinie jest szkołą, do której uczęszcza młodzież pochodząca z różnych
środowisk wiejskich. Większa część młodzieży dojeżdża z pobliskich miejscowości. Wielu rodziców
naszych uczniów boryka się z trudnościami finansowymi spowodowanymi bezrobociem. Wśród tak
licznej grupy uczniów są również dzieci wywodzące się z rodzin patologicznych.
Dużą część Rady Pedagogicznej stanowią tzw. nauczyciele dochodzący, co nie sprzyja
integracji grona nauczycielskiego. Niektórzy z nich zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
Nowo wybrany Komitet Rodzicielski dopiero wdraża się w życie szkoły. Sami rodzice chętnie
pomagają przy organizacji imprez okolicznościowych i wycieczek.
WSTĘPNA DIAGNOZA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH I OKREŚLENIA
PRZYCZYN ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH.
Diagnozę przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, ankiety
„bezpieczeństwo ucznia”, rozmów przeprowadzonych z nauczycielami, uczniami, rodzicami
i zgłoszeń personelu. Wynika z niej problem przemocy wśród uczniów. Najczęstsze jej formy to:
zastraszanie, agresja słowna i fizyczna. Dodatkowym problemem jest palenie papierosów, picie
alkoholu, a także poczucie osamotnienia i wyobcowania w środowisku. Wypowiedzi uczniów
wskazują, że problem używania narkotyków nie istnieje. Wśród przyczyn zachowań ryzykownych
dominuje bieda, wzorce wyniesione z domów rodzinnych, wpływ środowiska rówieśniczego i wpływ
środków masowego przekazu.
 Profilaktyka w naszej szkole będzie koncentrować się na wzmacnianiu czynników chroniących:
- rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
(zainteresowanie nauką szkolną)
- wspomaganie rozwoju moralnego uczniów - poszanowanie norm, wartości i autorytetów
- stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół
zainteresowań, szkolnych reprezentacji sportowych, itp. (przynależność do pozytywnej grupy
rówieśniczej)
- wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych (silna
więź emocjonalna z rodzicami)
 Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczna
w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości
ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu
wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek
szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:
- współpraca z kościołem (Parafia Rzymsko-Katolicka w Strachocinie pw. Świętej Katarzyny
Aleksandryjskiej)


uczestnictwo w mszach świętych z okazji uroczystości szkolnych i kościelnych
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- placówki kulturalno oświatowe (Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna,
Sekretarz Gminy, kino i inne)
 uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym
 udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe
 uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze profilaktycznym
- placówki oświatowo - opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)





pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce
pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych
udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
udział w prelekcjach organizowanych przez psychologów, pedagogów, lekarzy
i specjalistów

- wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja)
 współpraca z kuratorem
 udział w zajęciach prowadzonych przez policję na temat przeciwdziałania agresji
i przestępczości

4. CELE PROGRAMU









stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły
stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń
opracowanie bieżącego algorytmu działania dopasowanego do określonych przypadków
występowania zdarzeń przestępczych na terenie placówki
zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną takim uzależnieniom jak:
alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania; informowanie o zagrożeniach m.in. HIV
i AIDS
promocja zdrowego stylu życia
kształtowanie właściwego zachowania uczniów
utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój
zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych

5. CELE ZOPERACJONALIZOWANE PROGRAMU
Adresaci działań profilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętności w trakcie realizacji
programu.
Uczniowie
a) cała społeczność szkolna
 uczniowie nabywają praktyczne umiejętności umożliwiające samostanowienie i obronę
własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywności
 nauczyciele integrują społeczność szkolną oraz stwarzają system wsparcia dla
młodzieży, który promowałby działania związane ze zdrowym stylem życia
 uczniowie posiadają umiejętność podejmowania i realizacji własnych pomysłów oraz
trenowanie samodzielności
 uczniowie zdobywają umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz
radzenia sobie ze stresem
 uczniowie potrafią budować pozytywny obraz własnej osoby
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uczniowie pogłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia tj.: koleżeństwo,
przyjaźń, zaufanie i uczciwość
uczniowie zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności dotyczące zdrowia fizycznego,
psychicznego, społecznego i duchowego


b) grupa podwyższonego ryzyka
 uczniowie wykształcają postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji
związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających
 uczniowie rozwijają takie umiejętności interpersonalne jak: chronienie siebie w sytuacji
nacisku grupowego, otwartość, empatia, odreagowanie napięć i budowanie udanych
relacji z ludźmi
 uczniowie potrafią rozwiązywać problemy określają różnice zdań, akceptują różnice,
poszukują rozwiązań
 uczniowie są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego

c) grupa najwyższego ryzyka
 szkoła prowadzi autodiagnozę dzieci i młodzieży mających kontakt z alkoholem,
narkotykami, nikotyną i innymi środkami psychoaktywnymi; ukazywanie możliwości
pomocy w specjalistycznych ośrodkach, grupach samopomocowych
 szkoła podnosi świadomość młodzieży odnośnie skutków używania środków
psychoaktywnych i podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących ich zażywania
 nauczyciele ukazują możliwości stworzenia alternatyw w środowisku dla nadużywania
alkoholu, narkotyków, a także innych destruktywnych zachowań
 uczniowie uczą się umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami
oraz z przemocą z zewnątrz.
Rodzice
Wychowawcy klas organizują spotkania, na których:
 rodzice poznają motywy sięgania młodzieży po środki uzależniające
 rodzice poznają rzetelne informacje i wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na
funkcjonowanie organizmu
Nauczyciele
 nauczyciele stanowią swoją osobą przykład dla uczniów
 nauczyciele potrafią rozpoznawać wczesne objawy uzależnienia
 nauczyciele poznają sposoby interwencji w sytuacjach spożywania przez uczniów
alkoholu czy zażywania narkotyków
 nauczyciele potrafią postępować w kontaktach z uczniami w taki sposób, aby nie
wyzwalać w nich złości, przekory i bezradności

6. TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZE WSKAZANIEM ADRESATA
Uczniowie (z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia oraz rodzaju grup ryzyka)
 urzeczywistnianie wartości i przestrzeganie norm społecznych
 uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych np.:
umiejętności radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych
kontaktów z ludźmi, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej itp.
 rozwijanie umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia
 motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez uczniów
 uczenie akceptowanych społecznie sposobów spędzania czasu wolnego
8

 przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych.
Rodzice





podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców
współudział rodziców w określaniu kierunków działań profilaktycznych
współudział rodziców przy rozwiązywaniu konfliktów klasowych i szkolnych
pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dziecka

Nauczyciele
 prezentowanie prawidłowych wzorców zachowań przez nauczycieli (i innych
pracowników szkoły)
 podnoszenie wiedzy i doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli
 rozwijanie umiejętności dobrej współpracy nauczyciele - rodzice
 wyciąganie odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli (i innych pracowników
szkoły) wobec nieprawidłowych zachowań uczniów

7. STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU
PROFILAKTYCZNEGO
Strategie informacyjne (metody):







pogadanka
spotkanie ze specjalistą
prezentacja filmu pełnometrażowego, wideo
wycieczka tematyczna
praca w oparciu o tekst przewodni (książkę)
prezentacja teatralna i parateatralna itp.

Strategie edukacyjne (metody):















realizacja znanych programów edukacyjnych
krąg uczuć
rysunki
drama
przedstawienia
burza mózgów
dyskusja
symulacja różnych sytuacji życiowych np.: rozwiązywanie wyimaginowanego
konfliktu
technika uzupełniania zdań
gry i zabawy dydaktyczne
praca w małych grupach
metody pedagogiki zabawy
happeningi
uroczystości (obrzędowość szkolna) itp.

Strategie działań alternatywnych (metody):





koła zainteresowań
wycieczki
festyny
zajęcia i zawody sportowe itp.
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Strategie interwencyjne (metody):






interwencja w środowisku domowym ucznia
interwencja w środowisku szkolnym ucznia
interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę)
pomoc psychologiczna, pedagogiczna (prowadzona przez specjalistę)
terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę)

8. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ





dyrektor szkoły
wychowawcy klas
nauczyciele pozostałych przedmiotów
rodzice

9. SZCZEGÓŁOWY PLAN OGÓLNOSZKOLNYCH DZIAŁAŃ
PROFILAKTYCZNYCH
Szczegółowy plan profilaktyki stworzony został z myślą o trzech grupach uczniów.
Pierwsza grupa to cała społeczność szkolna, w której profilaktykę prowadzić będą wszyscy
nauczyciele w ramach swoich przedmiotów, jak również wychowawcy klas na godzinach
wychowawczych.
Druga grupa to grupa podwyższonego ryzyka, w której profilaktykę wprowadzać będzie wychowawca
klasy, dyrekcja szkoły w momencie wystąpienia ryzyka, w ramach zajęć prowadzonych na lekcjach
wychowawczych i po zajęciach.
Trzecia grupa to grupa najwyższego ryzyka, którą zajmować będą się specjaliści w swoich
dziedzinach (terapeuta ds. uzależnień, psycholog, policja, kurator, itp.).
W ramach profilaktyki w szkole prowadzone będą również specjalistyczne programy profilaktyczne.
Wszyscy, do których skierowany jest Szkolny Program Profilaktyki, mogą znaleźć w nim również
adresy instytucji udzielających wsparcia oraz ważne numery telefonów (aneks nr 1).
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DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
Cele

Sposób realizacji

NAUCZYCIELE
Czas realizacji

Odpowiedzialny

Sposób ewaluacji

1. Większa integracja
Grona Pedagogicznego

- wspólne wyjazdy
- spotkania świąteczne: Jasełka, Wielkanoc,
Dzień Nauczyciela
- wycieczki szkolne wspólnie z młodzieżą
- wspólne obchodzenie rocznic, imienin

- cały rok szkolny

- Dyrektor
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Rada Szkoły

- rozmowy,
- obserwacje
- zdjęcia w kronice
szkolnej

2.Uświadomienie, że na
terenie szkoły występuje
problem agresji

- głośne mówienie o problemie przemocy
w szkole
- rozmowy z młodzieżą, rodzicami nauczycielami
(na lekcjach, na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej i podczas spotkań
z rodzicami

- cały rok szkolny

- Dyrektor
- Pedagog
- Wychowawcy
- Samorząd Szkolny

- rozmowy,
- obserwacje
- ankieta ewaluacyjna
- analiza dokumentacji
szkolnej

3. Poszerzenie wiedzy na
temat używania alkoholu
i palenia papierosów przez
młodzież – przyczyny i
skutki
4. Uświadomienie uczniom
zagrożeń płynących
z uzależnień

- samokształcenie
- udział w szkoleniach, kursach

- cały rok szkolny
- wg harmonogramu
instytucji organizujących
szkolenia

- Dyrekcja
- Pedagog
- Grono Pedagogiczne

- zaświadczenia,
potwierdzenia

- na godzinach wychowawczych
- na poszczególnych jednostkach lekcyjnych
- na apelach szkolnych
- w czasie uroczystości szkolnych
- udział w warsztatach
- udział w szkoleniu poświęconemu współpracy
z rodzicami
- wymiana doświadczeń w ramach zespołów
przedmiotowych

- wg harmonogramu godzin
wychowawczych

- Dyrektor
- Pedagog
- Grono Pedagogiczne

- analiza dokumentacji
szkolnej

- wg harmonogramu
instytucji organizujących
warsztaty
- na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej

- zaświadczenia
- potwierdzenia

- ujednolicenie priorytetów, norm, wymagań, kar
i konsekwencji ze strony szkoły i rodziców

- na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej
- Zebrania ogólne rodziców
- wywiadówki

- Instytucje
organizujące warsztaty
- Wychowawcy
- Przewodniczący
zespołu
przedmiotowego
- Dyrektor
- Pedagog
- Grono Pedagogiczne

5. Stałe doskonalenie się
nauczycieli
w zakresie pracy
wychowawczej

6. Motywowanie do
stworzenia koalicji: szkoła
– dom - środowisko

- analiza dokumentacji
szkolnej
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Cele

Sposób realizacji

UCZNIOWIE
Czas realizacji

1. Uczeń zna własne prawa, - poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych
potrafi je bronić
praw i obowiązków (regulaminy szkolne,
elementy Statutu, Konstytucja RP, Prawa Dziecka
itp.)
2. Uczeń buduje pozytywne - w ramach godzin wychowawczych, wycieczek
relacje koleżeńskie
klasowych, imprez szkolnych (Jasełka, Mikołajki,
Walentynki, Dzień Samorządności...)
3. Uczeń kształtuje
pozytywne spojrzenie na
świat, drugiego człowieka
i samego siebie
4. Uczeń kształtuje
pozytywne postawy
poprzez prezentowanie
wzorców osobowych

5. Wskazanie uczniowi
prawidłowej drogi życia
i pozytywnych postaw,
szacunku dla tradycji,
historii oraz symboli
narodowych
6. Uczeń zaspakajania
potrzeby aktywności,
potrafi współdziałać
w zespole

7. Uczeń potrafi realizować
własne pomysły i być
samodzielnym

- zgodnie z planem

Odpowiedzialny
- Wychowawcy
- Pedagog

Sposób ewaluacji
- rozmowy
z uczniami

- zgodnie z planem
- Dyrektor
wychowawczym szkoły,
- Wychowawcy
harmonogramem wycieczek
i imprez szkolnych
- zgodnie z planem
- Nauczyciele
wychowawcy

- obserwacja
- kronika szkolna
- dokumentacja szkolna
- gazetka szkolna
- plany wychowawcze
- dziennik lekcyjny

organizowanie imprez poświęconych:
- św. Andrzejowi Boboli
- papieżowi Janowi Pawłowi II
- Ignacemu Łukasiewiczowi

- zgodnie z planem
wychowawczym

- wyznaczeni
nauczyciele

- obserwacja
- kronika szkolna

- uczestnictwo w Rekolekcjach Wielkopostnych
- organizowanie imprez z okazji ważnych rocznic
i świąt państwowych

- zgodnie z planem
wychowawczym

- Ksiądz
- Wychowawcy

- kronika
- obserwacja
- scenariusze
uroczystości

- kółka zainteresowań
- rozgrywki rekreacyjno – sportowe
- wycieczki międzyklasowe
- przygotowywanie przez uczniów materiałów
pomocniczych do lekcji
- popularyzowanie i wspieranie pomocy
koleżeńskiej
- przygotowywanie uroczystości klasowych
i szkolnych
- pełnienie funkcji w samorządzie klasowym lub

- zgodnie z planem
wychowawczym
i z terminem zajęć
dodatkowych

- Nauczyciel wf-u
- Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

- dyplomy
- kronika
- analiza dokumentacji
szkolnej

- lekcje wychowawcze poświecone tolerancji,
pomocy ludziom potrzebującym żyjącym obok
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8. Uczeń kształtuje
umiejętności skutecznego
odmawiania
9. Uczeń jest świadomy
skutków zdrowotnych,
społecznych
i prawnych używania
alkoholu
10. Korzyści płynące z
niepalenia papierosów
9. Wyrabianie nawyku
troski
o zdrowie
i właściwy rozwój
fizyczny (higieniczny styl
życia)

Cele

1. Włączenie rodziców
w życie szkoły

2. Pomoc rodzinie
w procesie wychowania

3. Pomoc rodzicom
w zapobieganiu agresji
i uzależnień

szkolnym
- promowanie postaw asertywnych
w stosunkach międzyludzkich
- wyrabianie nawyku poszukiwania kompromisu

- zgodnie z planem
wychowawczym

- Wychowawcy
- Nauczyciele
- Pedagog

- test asertywności

- w ramach godzin wychowawczych

- zgodnie
z rozkładem materiału

- Wychowawcy
- Pedagog

- ankieta
- obserwacja

- w ramach godzin wychowawczych

- zgodnie
z rozkładem materiału
- na bieżąco

- Wychowawcy

- obserwacja

- Wychowawcy
- Nauczyciel wf-u
- Nauczyciel biologii
- Nauczyciel plastyki
- Opiekun PCK

- dokumentacja szkolna
- dyplomy
- kronika szkolna

- propagowanie właściwej pracy umysłowej
i ćwiczeń fizycznych w ciągu dnia
- udział w konkursie plastycznym dotyczącym
uzależnień
- uczestnictwo w zawodach sportowych
- spotkanie z higienistką szkolną

Sposób realizacji

RODZICE
Czas realizacji

- udział rodziców strukturach szkoły (Rada
Rodziców)
- współudział rodziców tworzeniu dokumentów
regulujących pracę szkoły
- w ramach spotkań z rodzicami, zachęcenie ich
do zaangażowania się
w życie szkoły (np. organizacja imprez
okolicznościowych, wycieczek itp.)
- indywidualna współpraca rodzicami wynikającą
z bieżących potrzeb
- zachęcenie rodziców do korzystania
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
- pedagogizacja rodziców zakresie:
1. przemocy i nietolerancji (radzenie sobie
z agresją)
2. walka z wulgaryzmami (zwrócenie uwagi na

Odpowiedzialny

Sposób ewaluacji

- na bieżąco

- Dyrektor
- Rada Rodziców
- Nauczyciele

- protokoły
z posiedzeń
- kronika szkolna

- na bieżąco

- Dyrektor
- Nauczyciele
- Pedagog

- dziennik lekcyjny
- opinie i orzeczenia
z poradni

- wg ustalonego
harmonogramu
- na bieżąco (w ramach
wywiadówek, spotkań

- Dyrektor
- Wychowawcy
- Pedagog

- dokumentacja szkolna
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zasady dobrego wychowania
i kulturę słowa)
3. narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu

indywidualnych, ogólnych
zebrań rodziców)

DLA GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA
Cele

1. Uczeń potrafi
kontrolować negatywne
emocje – przeciwdziałanie
przemocy i wandalizmowi

1. Uczeń potrafi
podejmować racjonalne
decyzje związane a
zażywaniem alkoholu
i środków odurzających
2. Uczeń posiada
umiejętności interpersonalne: chronienie siebie
w sytuacji nacisku grupowego, empatia, budowanie
udanych relacji z ludźmi
3. Uczeń potrafi
rozwiązywać problemy

Sposób realizacji

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Sposób ewaluacji

- prawa i obowiązki ucznia - normy postępowania
zapobiegające przemocy słownej lub fizycznej –
wyjaśnienie problemu, stosowanie sankcji
- informowanie rodziców o odpowiedzialności
moralnej i prawnej za agresywne zachowanie
dziecka
- stała kontrola pozytywnych i negatywnych
zachowań dziecka
- indywidualne rozmowy ze sprawcami i ofiarami
przemocy
- indywidualne rozmowy ze sprawcami i ofiarami
przemocy
- zwiększenie zaangażowania nauczycieli poprzez
większy dozór podczas przerw, natychmiastową
interwencję w przypadkach podejrzenia
o szykanowania lub przemocy
- wprowadzenie zasad obowiązujących w szkole
dotyczących zażywania alkoholu, nikotyny.
- poszerzanie wiedzy o środkach
psychoaktywnych przy pomocy mediów (TV,
radio, internet, prasa, itp.)
- uczenie najważniejszych umiejętności
psychologicznych i społecznych, np. umiejętność
radzenia sobie ze stresem, nawiązywania
i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi,
odpieranie presji otoczenia i grupy rówieśniczej

- na bieżąco

- Wychowawca
- Nauczyciele
- Dyrektor
- Księża
- Pedagog

- ankiety
- dziennik szkolny
- rozmowy z uczniami
- obserwacja
- analiza dokumentacji
szkolnej

- zgodnie z planem
wychowawczym
- na bieżąco

- Dyrektor
- Wychowawca klasy.
- Pedagog

- ankiety
- rozmowy z uczniami
- obserwacje

- zgodnie z planem
wychowawczym

- Wychowawca klasy
- Pedagog

- sondaże
- rozmowy z uczniami
- obserwacje

- motywowanie do podejmowania osobistych
wyborów i postanowień przez ucznia

- na bieżąco

- Wychowawca klasy
- Pedagog

- rozmowy z uczniami
- obserwacje
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4. Uczeń potrafi radzić
sobie z trudnościami wieku
młodzieńczego

- wprowadzenie fragmentów Programu
Wychowania Zdrowotnego podczas godzin
wychowawczych.
- stworzenie systemu wsparcia dla młodzieży
poprzez zintegrowanie szkolnej społeczności
(wspólne zabawy, ogniska, przyjęcia klasowe,
dyskoteki szkolne, zawody sportowe, itp.)

- na bieżąco

- Wychowawca klasy
- Nauczyciel biologii

- rozmowy z uczniami
- obserwacje

Odpowiedzialny

Sposób ewaluacji

DLA GRUPY NAJWYŻSZEGO RYZYKA
Cele

1. Szkoła wyszukuje
sprawców przemocy
i wandalizmu

Sposób realizacji

- współdziałanie z rodzicami oraz z właściwymi
organami w zakresie zjawisk związanych z
agresją i wandalizmem
- spotkanie z funkcjonariuszem Policji

Czas realizacji

- na bieżąco

- Wychowawca
- Nauczyciele
- Dyrektor
- Księża
- Pedagog
- Wychowawca
- Nauczyciele
- Dyrektor
- Księża
- Pedagog

- rozmowy z uczniami
- rozmowy z rodzicami
- rozmowy z sąsiadami
- analiza dokumentacji
szkolnej
- sondaże
- ankiety
- rozmowy z uczniami
- rozmowy z rodzicami
- rozmowy z sąsiadami

Szkoła wyszukuje uczniów, - nawiązanie współpracy z policji, kuratorami,
którzy zetknęli się z
środkami uzależniającymi
- wprowadzenie sposobów wyszukiwania
uczniów, którzy zetknęli się z środkami
uzależniającymi

- na bieżąco

Uczeń ma Świadomość
odnośnie skutków
używania środków
psychoaktywnych

- na bieżąco

- Wychowawca
- Nauczyciele
- Dyrektor
- Księża
- Pedagog

- ankieta
- rozmowy z uczniami

- na bieżąco

- Wychowawca
- Nauczyciele
- Dyrektor
- Księża
- Pedagog
- Wychowawca
- Nauczyciele

- rozmowy z uczniami
- rozmowy z uczniami
po przeprowadzonych
zajęciach

Uczeń potrafi podejmować
racjonalne decyzje
dotyczące zażywania
środków psychoaktywnych
Uczeń potrafi rozwijać
własne zainteresowania,

- organizacja zajęć prowadzonych przez
specjalistę ds. uzależnień powodujących wzrost
świadomości odnośnie skutków używania
środków psychoaktywnych
- poszerzanie wiedzy o środkach
psychoaktywnych przy pomocy mediów (TV,
radio, internet, prasa, itp.)
- przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o
konsekwencjach zachowań ryzykownych.
- motywowanie do podejmowania osobistych
wyborów i postanowień przez uczniów
- uczenie akceptowanych społecznie sposobów

- na bieżąco

- prezentacja dzieła
końcowego
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znajdywać w środowisku
alternatywy dla
nadużywania środków
psychoaktywnych.
Uczeń potrafi radzić sobie
z własnymi negatywnymi
emocjami oraz z przemocą
z zewnątrz.

spędzania czasu wolnego.
- nawiązanie współpracy z organizacjami
pozaszkolnymi: GOK, Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, GOPS, Kluby
sportowe, Kościoły, Policja, Sąd, itp.
- stworzenie systemu wsparcia dla młodzieży
poprzez zintegrowanie szkolnej społeczności.
- ukazanie możliwości i miejsc pomocy
w środowisku lokalnym

- na bieżąco

- Dyrektor
- Księża
- Pedagog

- rozmowy z uczniami

- Wychowawca
- Nauczyciele
- Dyrektor
- Księża
- Pedagog

- rozmowy
- sondaże
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