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I. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU. 
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). 
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527). 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.). 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.). 

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55). 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.). 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2003 r. Nr 24, poz. 198). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. 
U. Nr 61, poz. 624). 

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). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – 

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. 
Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. 
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II. WSTĘP. 
 

 Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest programem określającym model stosowanej w ZSO nr 2 w Bytomiu profilaktyki środowiskowej, w 

którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne oraz działania wychowawcze skierowane do uczniów tejże szkoły.  

 Pierwszym obszarem działań szkoły omawianym w tym dokumencie jest profilaktyka rozumiana jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne 

poprzez pomoc potrzebną uczniowi do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia, towarzyszenie mu w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla 
zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także umożliwienie mu osiągania satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego życia. 

Program profilaktyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu jest wynikiem doświadczeń pedagogicznych pracy zespołu wychowawczego 

szkoły, wyciągniętych z nich wniosków,  w których uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska szkoły oraz przemian 
społeczno – ekonomicznych miasta na przestrzeni ostatnich lat. 

Podstawowym założeniem tego programu jest eliminowanie rozpoznanych czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących.  

W działaniach swych koncentrujemy się na: 

 profilaktyce pierwszorzędowej kierowanej do całej społeczności uczniowskiej, mającej na celu promocję zdrowia i zapobieganie pojawianiu się proble-

mów związanych z zachowaniami destrukcyjnymi. 

 profilaktyce drugorzędowej kierowanej do uczniów o wysokim ryzyku dysfunkcjonalności, pomagając im w jego redukcji. 

Tę formę profilaktyki będą realizować specjaliści współpracujący ze szkołą. 

Działania profilaktyki pierwszorzędowej będą prowadzone na trzech poziomach: 

 informacyjnym – są to działania pomocne w profilaktyce, same nie prowadzą bowiem do redukcji zachowań, 

 edukacji psychologicznej i społecznej – to działania, które dostarczają wiedzy, umiejętności przydatnych, korzystnych lub wręcz niezbędnych do tego, by 

uczniowie byli w stanie sami lepiej radzić sobie z zagrożeniami, np. uzależnieniem, stresem itp.  

 działalności alternatywnej – działania te mają zaspokoić potrzeby młodych ludzi, np. do bycia zadowolonym, odprężonym, potrzeby zabawy i kontaktu z 

innymi. 

Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym, harmonizuje również z: 

 przedmiotami nauczania, 

 ścieżkami edukacyjnymi, 

 godzinami do dyspozycji wychowawcy, 

 zajęciami pozalekcyjnymi. 

Realizacja programu po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców spoczywa na wszystkich nauczycielach, pracownikach administracji i 
obsługi szkoły, przy współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, innych instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny. 

Profilaktyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu ma charakter: 

 działań zintegrowanych ze szkolnym zestawem programów nauczania, 

 samodzielnych programów profilaktycznych skoncentrowanych wokół specyficznych celów i zadań, niezależnie od realizowanych programów nauczania, 

 działań incydentalnych, które są formą odpowiedzi na konkretne zdarzenia zaistniałe w szkole lub środowisku. 
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Drugim obszarem działań jest obszar działań wychowawczych. Program Wychowawczy ZSO nr  w Bytomiu zawiera treści i działania o charakte-

rze wychowawczym, jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Pod pojęciem treści rozumiemy najważniejsze zadania czyli priorytety.  Pod poję-

ciem działania mieszczą się wszystkie czynności wychowawcze realizowane przez szkołę. Podstawowe cele stosowania spójnego modelu wycho-

wawczego w szkole to: 

 Kształcenie samodzielności, uczenie współpracy z innymi, pobudzanie ciekawości 

 poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

 Kształcenie postaw zapobiegających wszelkiej dyskryminacji, światłych, świadomych i otwartych na  różnorodność kulturową i społeczną Pol-

ski, Europy i świata. 

 Rozwijanie samorządności, pobudzanie zainteresowania światem przez gotowość do uczestnictwa w życiu polityczno-społecznym regionu, kra-

ju, Europy 

 Przygotowanie absolwenta do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym w warunkach gospodarki rynkowej. Rozwój postaw przed-

siębiorczych opartych na  nawyku ciągłego rozwoju osobistego oraz konsekwentnej, wytrwałej i metodycznej pracy nad poszerzaniem własnej 

wiedzy i umiejętności 

 

 W ramach obszaru wychowawczego, specjalnie wyszczególnionymi działaniami są te ukierunkowane na poprawę szkolnej frekwencji. W tym 

zakresie program przyjmuje uwzględnione w Szkolnym Programie Poprawy Frekwencji szczegółowe zasady uwzględniania wyników frekwencji 

uczniów w semestralnej i rocznej ocenie zachowania oraz konsekwencje i nagrody płynące zarówno z zaniżonej jak i obniżonej statystki uczęszczania 

uczniów na zajęcia lekcyjne. Ogólne cele działań w tym zakresie są następujące: 

 Poprawa frekwencji w szkole. 

 Opracowanie strategii postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia. 

 Kształtowanie umiejętności nauczycieli w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z dyscyplinowania 

i motywowania uczniów. 

 

 Program Profilaktyczno – Wychowawczy szkoły jest skonstruowany zgodnie z kryteriami oceny zachowania zamieszczonymi w Statucie 

Szkoły, który stanowi jego nieodłączne uzupełnienie.  
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 III. CELE I ZADANIA SZKOŁY W OBSZARZE WYCHOWAWCZYM 
 

 Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny określa model nauczyciela i model absolwenta naszej szkoły. Model nauczyciela określa ce-

chy stanowiące obiekt dążenia każdego członka Rady Pedagogicznej naszej szkoły. Są to: 

 życzliwość i przyjazne nastawienie do ucznia, 

 rzetelność i fachowość, 

 cierpliwość i sprawiedliwość, 

 podejście pełne empatii i zrozumienia dla indywidualnych cech i uwarunkowań każdego.    

ucznia, 

 konsekwencja, 

 doskonalenie warsztatu pracy, 

 postawa pełna zaangażowania i odpowiedzialności za czynności wynikające z realizacji    

zadań szkoły. 

 

 Nadrzędnym celem oddziaływań wychowawczych jest wyposażenie absolwenta w następujące cechy: 

 

 wykształcony,  

 kulturalny, 

 tolerancyjny,  

 światły Europejczyk,  

 gorący patriota, 

 przedsiębiorczy. 

 

 Przedstawiona tabela zawiera dokładne cele wychowawcze oraz działania na nie nakierowane: 

 

Cel wychowawczy  Działania 

Wykształcony 

 umie przyswajać wiedzę, zna zasadę i techniki uczenia się 

 posiada teoretyczną wiedzę z zajęć edukacyjnych objętych pro-

gramem nauczania 

 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną w różnych sytuacjach prak-

tycznych 

 umie wypełniać dokumenty, wyszukuje i korzysta z różnych źródeł 

informacji np. biblioteki naukowe, internet, 

  proces dydaktyczny 

 uczestnictwo w spotkaniach z ludźmi nauki, politykami, działa-

czami samorządowymi, 

 udział w spektaklach, koncertach, zajęciach warsztatowych, 

 praca w kołach: informatycznym, miłośników Bytomia, teatrzyku 

szkolnym, redakcji gazety szkolnej 

 uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, olimpiadach 

 preorientacja zawodowa ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
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 potrafi redagować pisma użytkowe (cv, list motywacyjny) 

 umie sprawnie posługiwać się mediami jako narzędziami pracy  in-

telektualnej, potrafi nadać własne komunikaty medialne 

 ma poczucie stylistycznego zróżnicowania polszczyzny i sprawnie 

się nią posługuje w  różnych sytuacjach komunikacyjnych, spraw-

nie wypowiada się na różnorodne tematy, dba  o wzbogacanie za-

sobu słownictwa 

 potrafi dokonywać analizy zachowań własnych jak i innych ludzi 

dla uzyskania większej skuteczności w porozumiewaniu się, ma 

poczucie istnienia barier komunikacyjnych, potrafi pracować w 

grupie i stosować zasady etyczne 

 rozumie znaczenie „ciekawości poznawczej” we współczesnym 

świecie, dba o wszechstronny rozwój, podejmując przemyślane 

decyzje w zakresie odpowiedzialnego wyboru ścieżki rozwoju za-

wodowego i osobistego 

 ma poczucie konieczności przezwyciężania lenistwa myślowego, 

zdaje sobie sprawę ze swoich uzdolnień, potrafi je rozwijać,  

 rozumie potrzebę rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w za-

kresie nauk przyrodniczych i ścisłych jest przygotowany do wybo-

ru ścieżki zawodowej, zna podstawowe dokumenty niezbędne do 

funkcjonowaniana rynku pracy (np. PIT) 

świadomy wybór zawodu oraz prawne i socjalne aspekty bezrobo-

cia 

 w kontaktach interpersonalnych na godzinach wychowawczych ( 

zdobywanie wiedzy i  trening w tym zakresie ) 

 współpraca z Bytomskim Centrum Kultury – udział w wykładach 

z historii sztuki (korelacja między przedmiotowa, np. język polski, 

historia, wiedza o sztuce) 

 współpraca z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu – zwiedzanie 

tematycznych wystaw,  udział w lekcjach muzealnych 

 realizacja programu współpracy z Politechniką Śląską  
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Kultura osobista 

 swoja postawą i zaangażowaniem stanowi wzorzec dla innych ( 

zna zasady savoir-vivre u i korzysta z nich w sytuacjach życio-

wych) 

 za wartości nadrzędne uznaje, uczciwość, odpowiedzialność i wia-

rygodność, rozumie ich  znaczenie w życiu społecznym 

 potrafi dokonać samo prezentacji 

 potrafi opanować emocje , rozwiązywać sprawy sporne, łagodzi 

konflikty, troszczy się o kulturę słowa, poprzez stosowny ubiór 

okazuje szacunek dla osób i sytuacji (otoczenia) 

 ma poczucie własnych umiejętności asertywnego zachowania się i 

reagowania na asertywność innych  

 rozumie potrzeby ludzi niepełnosprawnych, starszych 

 jest otwarty na dobro, prawdę, piękno i sprawiedliwość 

 

Kultura fizyczna i ochrony zdrowia 

 dąży do aktywności fizycznej w różnych okresach życia i stanach 

zdrowia 

 ma poczucie rangi, sprawności i wydolności fizycznej 

 potrafi zrezygnować z nałogów w trosce o kondycję psychofizycz-

ną 

 potrafi aktywnie organizować czas wolny, preferuje sport, rekre-

acje, turystykę 

 docenia wartość ochrony życia 

 dba o higienę i pielęgnację osobistą i otoczenia 

 ma poczucie konieczności profilaktyki zdrowotnej – dba o higienę 

pracy umysłowej (choroby cywilizacyjne : aids, otyłość, miażdży-

ca, hałas, stresy, nałogi, sekty, przestępczość) 

 promuje zdrowy styl życia, jest odpowiedzialny za zdrowie własne 

i innych 

 potrafi korzystać z pomocy w sytuacjach kryzysowych ( opieka 

społeczna, zdrowotna  i prawna ) 

 potrafi w przypadku zagrożenia życia udzielić pierwszej pomocy , 

zna przepisy  

 proces dydaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem treści 

kształcenia przedmiotów przyrodniczych , przysposobienia obron-

nego i wychowania fizycznego 

 uczestnictwo w spotkaniach z ludźmi nauki , politykami, działa-

czami samorządowymi 

 udział w pogadankach, apelach, konkursach, akcjach ogólnokra-

jowych, regionalnych, np. ”Sprzątanie Ziemi” 

 praca w kołach PCK, TPD, LOP 

 współpraca z organizacjami charytatywnymi, społecznymi np. 

”Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej, Z Zespołem Szkól Me-

dycznych, Towarzystwem zapobiegania Narkomanii, Centrum 

Uzależnień Alkoholowych, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną 

 współpraca z szkolna służba zdrowia 

 prelekcje organizowane przez pracowników Policji, Straży Pożar-

nej, lekarzy 

 pogadanki filmy edukacyjne, audycje, książki i czasopisma wyko-

rzystywane na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy 

 uczestnictwo w Szkolnym Klubie Sportowym i zawodach organi-

zowanych na terenie szkoły i Gminy (współzawodnictwo grupowe 

i szkolne ) 

 na lekcjach wychowania fizycznego, rekreacji, kołach SKS, w 

trakcie gier i ćwiczeń terenowych , na zajęciach pozalekcyjnych i 

wycieczkach, rajdach, zlotach narciarskich 

 pomoc uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna i inna specjalistyczna np. Centrum 

Opieki Nad Dzieckiem  Niepełnosprawnym w Katowicach, 

współpraca ze Stowarzyszeniami wychowawczymi, młodzieżo-

wymi i religijnymi 

 zastosowanie w kryteriach oceniania  zachowania uczniów, zasad 

umożliwiających kształcenie pożądanych postaw i zachowań 

uczniów  

 współpraca ze środowiskiem rodzinnym w zakresie profilaktyki 

ujawnionych negatywnych zachowań ucznia. 
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 bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w szkole, w miejscu pu-

blicznym  

 potrafi odpowiednio zachować się w przypadku katastrof 

 zna podstawowe prawa konsumenta i potrafi z nich  korzystać 

 

Ekologia 

 rozumie złożoności relacji między środowiskiem a działalnością 

gospodarczą w skali lokalnej i globalnej 

 rozumie politykę ekologiczną państwa 

 rozumie związki między człowiekiem   i jego działalnością a jego 

środowiskiem 

 podejmuje w ramach swoich możliwości racjonalne działania słu-

żące poprawie stanu środowiska w skali lokalnej  i regionalnej  

 podejmuje działania sprzyjające kształtowaniu środowiska sprzyja-

jącemu zdrowiu  

Tolerancyjny 

 zna pojęcie tolerancja i umie zachować się odpowiedni wobec 

wszelkich odmienności 

 przejawia postawę szacunku, akceptacji, zrozumienia, wyrozumia-

łości wobec ludzi różniących się rasą, wyznaniem, kondycją fi-

zyczną i umysłową, poglądami 

 potrafi być wrażliwy, uczynny, chętny do niesienia pomocy. Jest 

zdolny do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem 

 umie prezentować własne stanowisko, jednocześnie akceptując 

poglądy innych  

 potrafi krytycznie ocenić negatywny wpływ mediów i sekt ( 

uwrażliwienie i wyczulenie na różne formy manipulacji) 

 proces dydaktyczny - szczególnie tematyka lekcji religii, etyki i 

godzin wychowawczych 

 współpraca z organizacjami społecznymi i charytatywnymi (kwe-

sty, przedstawienia dla domów dziecka, domów spokojnej staro-

ści) 

 spontaniczne reagowanie na przejawy nietolerancji wśród uczniów 

 zebrania i spotkania z rodzicami - rozmowy dotyczące przejawów 

nietolerancji 

 zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i pedagogiem 

szkolnym 

 współpraca z duszpasterzami lokalnych wspólnot religijnych 

 

światły Europejczyk 

 zna źródła kultury śródziemnomorskiej (biblia, osiągnięcia antyku 

judajskiego,  greko-rzymskiego) 

 umie posługiwać się językami zachodnioeuropejskimi 

 orientuje się w bieżącym życiu politycznym 

 potrafi przedstawić i uargumentować własne poglądy na temat in-

 proces dydaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem treści 

kształcenia przedmiotów humanistycznych i artystycznych 

 odczyty, prelekcje, spotkania z przedstawicielami terytorialnych 

struktur europejskich 

 działalność Szkolnego Klubu Europejskiego 

 wymiana pomiędzy szkołami (Gimnazjum w Cloppenburgu) 
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tegracji europejskiej 

 rozumie i zna obowiązki wynikające z udziału Polski w NATO 

 umie wybiórczo korzystać z komunikatów medialnych, 

 jest przygotowany do odbioru wytworów kultury europejskiej, zna 

tradycję, współczesne kierunki artystyczne 

 ma wewnętrzną potrzebę uczestniczenia w bieżącym życiu spo-

łeczno – polityczny i kulturalnym  

 zna i respektuje podstawowe prawa człowieka 

 potrafi dobierać i łączyć w logiczne sekwencje informacje o zagro-

żeniach dla współczesnej cywilizacji związanych z nieracjonalnym 

korzystaniem z zasobów i zróżnicowanym  poziomem życia w 

różnych regionach świata 

 zna dysproporcje w poziomie życia w różnych regionach świata i 

ich przyczyny - uwarunkowania historyczne i polityczne, współ-

czesny ład ekonomiczny i jego związek z degradacją środowiska 

 zna działalność i symbole wybranych organizacji międzynarodo-

wych 

 wycieczki krajoznawcze do państw europejskich (np. Włochy, 

Francja, Niemcy) 

 uczestnictwo w wystawach, pokazach ukazujących dorobek euro-

pejskiej kultury (muzea) 

 gromadzenie księgozbioru, tworzenie tzw. „regału europejskiego” 

w bibliotece szkolnej 

 udział w konkursach, olimpiadach językowych 

 uczestniczenie w programie Commenius – Socrates 

 udział samorządu szkolnego w organizacji imprez poszerzających 

świadomość europejską 

Gorący patriota 

 zna źródła własnej tożsamości narodowej 

 ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej (grypy et-

nicznej ), narodu, państwa 

 rozwija i umacnia tradycje regionalne i narodowe  

 zna i akceptuje podstawowe wartości obywatelskie i moralne 

 umie nazwać tradycje narodowe, zna dorobek kultury rodzimej  

 orientuje się w bieżącym życiu polityczno-społecznym i kultural-

nym państwa 

 szanuje symbole narodowe i religijne, miejsca pamięci narodowej, 

czci święta narodowe, państwowe, regionalne, szkolne i religijnej 

 identyfikuje się z kulturą własnego regionu, narodu 

 dba o poprawność i kulturę języka ojczystego 

 popiera inicjatywy lokalne, uczestniczy w życiu samorządowym 

 rozwija samodzielność i przedsiębiorczość dla dobra Narodu i Oj-

czyzny 

 proces dydaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem treści 

kształcenia przedmiotów humanistycznych, artystycznych i geo-

grafii ( regionalizm w nauczaniu) 

 prelekcje , spotkania z działaczami samorządowymi 

 działalność kół : miłośników Bytomia, teatralnego, zespołu gita-

rowego, zespołu redagującego szkolną gazetę 

 akademie, apele związane z obchodami rocznic narodowych , 

świąt państwowych    

 przestrzeganie Ceremoniału Szkoły, pasowanie na Żeromszczaka, 

Dni Patrona 

 pogadanki, dyskusje na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

klasy dotyczące np. symboliki narodowej, regionalnej, szkolnej; 

preferowanych w państwie demokratycznym wartości moralnych i 

obywatelskich 

 spotkania klasowe i ogólnoszkolne związane z obchodami trady-

cyjnych świąt np. wigilia, mikołajki, andrzejki, Dzień Dziecka, 

Dzień Wiosny, Dzień Matki 
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 zna i rozwija pojęcie : etyka pracy lub kształtuje etykę pracy  zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły ze zwróceniem uwagi na 

obowiązki obywatelskie ucznia  

 wspieranie inicjatyw uczniów służących rozwojowi samorządno-

ści szkolnej i środowiskowej 

 opieka nad grobem L. Radziejewskiej jako wyraz szacunku dla 

przeszłości 

 udział w konkursach wiedzy o historii miasta i regionu  

 udział samorządu szkolnego w organizacji obchodów świąt pań-

stwowych.  

Przedsiębiorczy 

 potrafi dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji 

 stosuje podstawowe zasady pracy w zespole, umie prowadzić ne-

gocjacje 

 dokonuje wyboru ambitnych celów zawodowych oraz osobistych i 

potrafi przedstawić przemyślaną ścieżkę ich realizacji 

 potrafi przedstawić realistyczną ocenę środków i potrzeb, orientuje 

się w możliwościach samorealizacji  oferowanych w wybranym 

przez siebie środowisku 

 posiada umiejętność skutecznego komunikowania się 

 jest przygotowany do aktywnego poszukiwania pracy i świadome-

go jej wyboru 

 zna mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej 

 zna podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej w różnych formach 

 potrafi przygotować dokumenty do założenia i prowadzenia przed-

siębiorstwa, zna procedury w celu podjęcia działalności gospodar-

czej przez osobę fizyczną 

 potrafi przygotować podstawowe dokumenty niezbędne w ubiega-

niu się o pracę oraz potrafi prowadzić rozmowę kwalifikacyjną z 

pracodawcą w warunkach symulowanych 

 zna podstawowe przepisy prawa dotyczące zatrudniania oraz zna 

prawa i obowiązki pracowników i pracodawców 

 rozumie wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na życie gospodar-

cze kraju 

 proces dydaktyczny z uwzględnieniem treści kształcenia na zaję-

ciach podstaw przedsiębiorczości, historii, geografii, godzinach 

wychowawczych 

 współpraca z pracownikami Państwowego Urzędu Pracy, radcą 

prawnym w zakresie prawa pracy 

 współpraca z przedstawicielami instytucji bankowych 

 współpraca z menadżerami, przedstawicielami pracodawców 

 warsztaty prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego 

 udział w konkursach, seminariach 

 współorganizowanie przez samorząd szkolny imprez szkolnych 

(np. Wieczorki klasowe, dni otwarte)   
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 umie wskazać korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy 

międzynarodowej, w tym integrację z Unią Europejską 

 

 

IV. CELE I ZADANIA SZKOŁY W OBSZARZE PROFILAKTYKI. 
 

Meta – cel: 
Promowanie zdrowego stylu życia,  ochrona uczniów przed zagrożeniami. 

Tworzenie szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. 

 

Cele główne programu: 

 Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia; 

 Wspieranie rodziców w procesie wychowania; 

 Zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej; 

 Ochrona młodzieży przed zdrowotnymi i społecznymi skutkami nikotynizmu; 

 Pokazanie uczniom perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używania alkoholu; 

 Zapobieganie problemom związanym z uzależnieniem młodzieży od narkotyków i dopalaczy; 

 Rozwijanie tolerancji na odmienność innych; 

 Przeciwdziałanie kradzieżom na terenie szkoły i poza szkołą; 

 Poprawa frekwencji szkolnej; 

 Zapobieganie przedwczesnej inicjacji seksualnej; 

 Zwiększenie umiejętności młodzieży w radzeniu sobie ze stresem; 

 Dbałość o czystość i piękno języka polskiego. 

 

Cele szczegółowe programu: 

 Przekazywanie prawdziwych i rzetelnych informacji o zjawisku, którego profilaktyka dotyczy; 

 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się oraz rozwiązywania konflik-

tów; 

 Kształcenie umiejętności intrapsychicznych, a w szczególności samoświadomości, samooceny i samodyscypliny; 

 Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, obejmujących m. in. zdolność do wybierania pozytywnych a nie negatyw-

nych stylów życia; 

 Rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, klasa, lokalna społeczność, ogół 

społeczeństwa; 

 Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności obejmującej m. in. styl życia, postawy wobec odurzania się środkami uzależniającymi, wobec przemocy, przestęp-

czości itd.; 

 Wpływanie na rozwój środowiska rodzinnego i szkolnego, które podnosiłoby jakość życia wszystkich jego członków; 
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 Umożliwianie wczesnego rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń oraz rozwijania strategii przeciwdziałania, bazujących na znajomości przyczyn szko-

dliwych uwarunkowań; 

 Budowanie konsekwentnej polityki szkolnej wobec uczniów palących papierosy; 

 Uświadomienie młodzieży szkodliwości palenia tytoniu oraz narażania osób niepalących na tzw. palenie bierne, równie niebezpieczne jak palenie czynne; 

 Uczenie młodzieży podejmowania racjonalnych decyzji związanych z alkoholem, uczenie umiejętności radzenia sobie z naciskami płynącymi ze strony gru-

py rówieśniczej i reklamy; 

 Dostarczenie rodzicom wskazówek pomocnych w zapobieganiu piciu alkoholu przez ich dzieci, zainicjowanie działalności profilaktycznych, które każdy 

rodzic może podjąć we własnym domu; 

 Dostarczenie uczniom wiedzy na temat uszkodzeń zdrowia psychicznego i fizycznego spowodowanych spożywaniem narkotyków i dopalaczy; 

 Zwiększenie oddziaływań w zakresie poszerzania wiedzy nauczycieli i rodziców, dotyczącej problematyki związanej z używaniem narkotyków i innych 

środków odurzających; 

 Kształtowanie u uczniów postawy mądrej akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi; 

 Dostarczanie nauczycielom i wychowawcom metod, narzędzi i procedur oraz wykształcenie umiejętności pozwalających na samodzielne przeciwdziałanie 

agresji wśród młodzieży; 

 Kształtowanie postaw szacunku do mienia własnego, cudzego i społecznego; 

 Dostarczenie uczniom informacji o konsekwencjach moralnych i odpowiedzialności karnej za przywłaszczenie cudzego mienia; 

 Zapobieganie obniżonej frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych; 

 Zapobieganie niepowodzeniom uczniów w nauce i organizowanie pomocy wyrównawczej; 

 Stworzenie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole, zapobiegającego powstawaniu u uczniów postaw lękowych, które są główną przyczyną wagarów; 

 Kształtowanie prawidłowego stosunku młodzieży do wartości i norm związanych z rozwojem seksualnym; 

 Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji seksualnej; 

 Ukierunkowanie uwagi młodzieży na pozytywne i negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną; 

 Kształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia emocjonalnego; 

 Reagowanie na przejawy autoagresji poprzez dokonywanie stosownej diagnozy sytuacji i wskazywanie możliwych rozwiązań 

 Zachęcanie młodzieży do stosowania w mowie i piśmie pięknej polszczyzny; 

 Dostarczanie uczniom przykładów pięknej mowy z literatury, filmu, telewizji, prasy i życia szkolnego. 

 

ZADANIA PROGRAMU UKIERUNKOWANE SĄ NA: 

 Promowanie rozwoju jednostek w kierunku realizowania ich potencjalnych możliwości – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi; 

 Promowanie zdrowego stylu życia; 

 przeciwdziałanie destrukcyjnym czynnikom takim jak: ryzyko utraty zdrowia i bezpieczeństwa, stresy rodzinne i szkolne, przemoc, izolacja społeczna, niko-

tynizm, alkoholizm, narkomania, przestępczość, prowadzenie niezdrowego stylu życia, trudności finansowe, niewłaściwe warunki mieszkaniowe itp.; 

 Włączenie młodzieży w organizowanie i odpowiedzialne kontrolowanie swojego życia domowego i szkolnego (z uwzględnieniem problematyki wolności od 

środków odurzających); 

Umożliwienie młodzieży kontaktu z placówkami przeznaczonymi do pomagania ludziom w pokonywaniu trudności, czemu winno towarzyszyć przekonanie mło-

dzieży, że nie jest ona odpowiedzialna za problemy, jakie przeżywają inni ludzie, ale jest zobowiązana do pomagania im.  
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W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby wyposażyć młodego człowieka w: 

 Informacje dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami, wynikającymi zarówno z problemów osobistych, jak i interakcji rówie-

śniczych; 

 Wiedzę o specyfice i chemicznej naturze poszczególnych środków odurzających i ich interakcjach; 

 Wiedzę o istocie wpływów środków odurzających na fizjologię układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i rozrodczego; 

 Wiedzę o wpływie środków odurzających na sprawność koordynacji psychoruchowej, co jest szczególnie ważne przy prowadzeniu pojazdów mechanicz-

nych oraz uprawianiu sportu; 

 Informacje o społecznych kosztach uzależnień; 

 Informacje prawne dotyczące odpowiedzialności karnej za przywłaszczenie cudzego mienia; 

 Wiedzę o istocie działania i wpływu środków społecznego przekazu na zachowanie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży). 
 Wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zachowań autoagresywnych oraz na temat mechanizmów prowokujących agresję i autoagresję 

 

 

Przedstawiona tabela zawiera dokładne cele i zadania szkoły w obszarze profilaktyki oraz działania na nie nakierowane:  

 

1. MODEL INFORMACYJNY. 

 

Zadania Działania 
 

1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulami-

nami. 

 

 Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wycho-

wawczo-Profilaktycznym 

 Godziny wychowawcze dotyczące praw i obowiązków uczniów, 
 

2.Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień 
środowiska wychowawczego szkoły. 

 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy środków uzależniających, 
 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy psychicznych, ekonomicznych i społecznych skut-

ków uzależnień, 

 Organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się zawodowo profilaktyką, 
 Spotkania z pracownikami PPP, Policji, Sądu Rodzinnego itp., 

 Programy profilaktyczne dotyczące uzależnień. 
 

3.Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

 Godziny wychowawcze, lekcje biologii, lekcje wychowania do życia w rodzinie, których tematyka do-

tyczy okresu dojrzewania, 

 Spotkania z lekarzami i pielęgniarką szkolną, 

 Grupowe i indywidualne zajęcia profilaktyczne prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego 

 Dyskusje po obejrzeniu filmów na godzinach wychowawczych, 

 Spotkania z pracownikami SANEPID-u na temat HIV-AIDS, 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy zasad właściwego odżywiania (anoreksja, bulimia), 
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 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy higieny pracy umysłowej, 

 Godziny wychowawcze na temat uczenia się. 
4.Diagnozowanie potrzeb bytowych.  

 Indywidualne rozmowy z uczniami mające na celu rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów. 
 

5. Diagnoza zachowań – rozpoznawanie sytuacji ry-
zykownych. 

 

 Nauczyciele i wychowawca prowadzą obserwacje uczniów, 
 Wychowawcy i pedagog rozpoznają sytuację rodzinną młodzieży, 

 Pedagog i psycholog  prowadzą rozmowy z uczniami i wychowawcami. 
 

 

2. MODEL EDUKACYJNY. 

Działania zorientowane na osobę i wspieranie jej rozwoju. 

 

Zadania Działania 
 

1. Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i real-

nego poczucia własnej wartości. 

 

 Zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów klas I, 

 Tworzenie okazji do wzajemnego poznania się poprzez imprezy klasowe (wycieczki, Andrzejki, wigilie 

klasowe itp.), 

 Ustalenie z klasą kontraktu, który uwzględnia zasady obowiązujące obie strony: uczeń – nauczyciel, 

 Ankiety adaptacyjne dla uczniów klas  przeprowadzone przez wychowawców, których wyniki pozwolą 
na bliższe poznanie uczniów i ich zainteresowań 

 

2.Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym. 

 

 Promowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, 

 Indywidualna pomoc i opieka nad uczniami posiadającymi opinię z PPP, 

 Godziny wychowawcze dotyczące asertywności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

 Indywidualne rozmowy pedagoga i psychologa z uczniami, mające na celu rozładowanie napięcia emo-

cjonalnego, powstałego na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów z rodzicami lub rówieśnikami, 
 

3.Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

 

Zajęcia z zakresu: 

 poszanowania odmienności, 

 komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, 

 kreatywnej współpracy 
 
4. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej. 

 
 Godziny wychowawcze, lekcje biologii i chemii, których tematyka dotyczy uzależnień, 

 Zajęcia z wychowawcą dotyczące zasad i reguł dotyczących zakazu spożywania alkoholu na terenie 

szkoły, na wycieczkach oraz imprezach organizowanych przez szkołę oraz konsekwencji wynikających 
z ich nie przestrzegania, 
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 Projekcje filmów o tematyce profilaktycznej, 

 Gazetki ścienne, 
 Ulotki, 

 Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców. 
 

 

 

 

3. DZIAŁANIA ZORIENTOWANE NA WŁAŚCIWY WYBÓR. 

 

Zadania Działania 
 

1. Kształtowanie asertywnych postaw. 

 

 Godziny wychowawcze, na których podejmowana jest tematyka asertywności, 

 Realizacja na godzinach wychowawczych tematów dotyczących systemu wartości i kształtowania cha-
rakteru. 

 
2. Zapoznanie z zasadami skutecznej komunikacji. 

 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. 
 
3. Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie. 

 
 Godziny wychowawcze, na których podejmowana jest tematyka dotycząca samooceny i poczucia wła-

snej wartości, 

 Promowanie sukcesów młodzieży (artystycznych, naukowych, sportowych itp.) poprzez pochwały i 

nagrody, 
 Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą i samowychowania. 

 

4. Profilaktyka chorób XXI wieku. 

 

 Omawianie tematyki dbałości o zdrowie na godzinach wychowawczych, lekcjach biologii, wychowania 

fizycznego, 

 Gazetki ścienne i ulotki, 

 Udział w ogólnopolskich akcjach prozdrowotnych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁEJ POSTAWY WOBEC ŻYCIA. 
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Zadania Działania 
 

1. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych 
za podejmowane decyzje i zachowania. 

 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy właściwych wyborów, 

 Działalność uczniów w organizacjach uczniowskich, 

 Godziny wychowawcze i lekcje religii, których tematyka dotyczy hierarchii wartości i ideałów, 

 Dyskusje na języku polskim o wzorcach osobowych i literaturze, filmie, sztuce teatralnej itp. 
 

2. Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i 
wyrabianie nawyku poszanowania go. 

 

 Spotkania z pracownikami Policji, 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy obowiązków ucznia i odpowiedzialności za ich lek-
ceważenie. 

 

3. Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależ-

nień. 

 

 Godziny wychowawcze, których tematyka dotyczy zdrowotnych i społecznych skutków uzależnień, 

 Projekcja filmów, których tematyka dotyczy uzależnień i dyskusje na godzinach wychowawczych, 
 Realizacja w klasach liceum programu ARS-czyli jak dbać o miłość. 

 

4. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu. 

 

 Spotkania z doradcą zawodowym 

 Udział młodzieży w akcjach „Dni otwarte”, 

 Udostępnianie uczniom materiałów informacyjnych przysłanych przez wyższe uczelnie, 

 Udział młodzieży z klas maturalnych w próbnym egzaminie dojrzałości, 

 Spotkania uczniów klas maturalnych z przedstawicielami wyższych uczelni. 
 

5. Zapobieganie aktom agresji i autoagresji 

 

 Zajęcia z psychologiem szkolnym 

 Profilaktyczne zajęcia z wychowawcą 

 Wspieranie budowania i działania uczniowskich sieci społecznych 
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5. PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA NOWYCH RÓL SPOŁECZNYCH. 

 

Zadania Działania 
 

1. Przygotowanie do zdawania egzaminu dojrzałości. 

  

 Przekazanie uczniom klas maturalnych informacji dotyczących egzaminu dojrzałości, 

 Wypełnianie deklaracji maturalnych, 

 Spotkania z absolwentami, studentami, 

 Udział młodzieży w Dniach Otwartych organizowanych przez wyższe uczelnie, 

 Współpraca z PPP (w miarę potrzeb) w zakresie indywidualnej pomocy w wyborze studiów, 

 Udostępnianie aktualnych informacji o szkolnictwie wyższym, 

 Udział w próbnej maturze. 
 
2. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za innych 

i społecznej użyteczności. 

 

 Pomoc koleżeńska w nauce, 

 Działalność społeczna na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

 Propagowanie i praca młodzieży w wolontariacie. 
 

 

6. DZIAŁANIA ALTERNATYWNE. 
 

Zadania Działania 
 
1. Praca w organizacjach działających w szkole. 

 

 Działalność Samorządu Uczniowskiego, 

 Działalność w PCK, 

 

 

2. Zajęcia sportowe. 

 

 Udział młodzieży w sekcjach sportowych. 
 
3. Zajęcia pozalekcyjne. 

 
 Koła przedmiotowe, 

 Koła zainteresowań, 

 Grupa teatralna, 
 

 

4. Organizacja imprez grupowych. 

 

 Wycieczki klasowe, 

 Wyjścia na spektakle filmowe, 

 Wyjazdy do teatru, 

 Dyskoteki szkolne. 
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5. Organizacja i propagowanie olimpiad, konkursów i zawodów sportowych.  Udział uczniów w konkursach wiedzy, 

 Udział w olimpiadach przedmiotowych, 
 Udział młodzieży w zawodach sportowych. 

 

 

 

V. DIAGNOZA PROBLEMÓW. 
 

Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę w życiu człowieka. Z perspektywy psychospołecznej właśnie wtedy doko-
nują się najważniejsze zmiany w zakresie obrazu siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są nowe wzorce relacji interpersonalnych, gwałtownie wzrasta 

liczba nowych doświadczeń osobistych i społecznych, rozwijane są umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnej kompetencji. Tempo oraz spo-

soby osiągania celów rozwojowych zależą zarówno od samego nastolatka jak i od osób, z którymi się kontaktuje. Okres dojrzewania nie jest więc biernym oczeki-
waniem na dorosłość i dojrzałość. Wręcz przeciwnie – w tej fazie życia ludzie są bardzo aktywni, eksperymentują z nowymi zachowaniami, poszukują nowych ról, 

nabywają nowych doświadczeń, a tym samym stają się innymi ludźmi o nowych prawach i obowiązkach, mającymi nowe potrzeby i oczekiwania, wypełniającymi 

nowe zadania. W procesie tym niezwykle ważną rolę odgrywają znaczące osoby dorosłe, a zwłaszcza rodzice i nauczyciele.  
 

 

 

DIAGNOZA PROBLEMÓW – POTRZEBY UCZNIÓW. 

 
 

PROBLEMY MŁODZIEŻY 

 

POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z PROBLEMÓW 
 

1. Problemy rozwojowe okresu dojrzewania: 

 biologiczne, np. zmiany w wyglądzie, 

 społeczno - komunikacyjne, np. trudności w nawią-

zywaniu kontaktów z rówieśnikami, nieporozumienia 

w domu 

 emocjonalne, np. „huśtawka” uczuć, wzmożone na-

pięcie seksualne  

 prawne, np. brak odpowiedzialności za swoje postę-

powanie. 

 wartościujące, np. napięcia wynikające z podważania 

autorytety dorosłych, poszukiwaniem własnego „ja” 

 
 

 potrzeba samoakceptacji, 

 potrzeba pozytywnego obrazu własnej osoby, 

 potrzeba rzetelnej informacji na temat dojrzewania, 

 potrzeba informacji na temat odpowiedzialności karnej dotyczącej nieletnich i młodocia-

nych. 

 potrzeba autonomii i samodzielności, 

 potrzeba sukcesu w nauce, 

 potrzeba czytelnych i klarownych wymagań i oczekiwań rodziców i nauczycieli, 

 potrzeba konstruktywnych wzorców w rodzinie, szkole i mediach. 

 

2. Problemy zdrowotne: 

 niewłaściwe odżywianie, 

 
 

 potrzeba dobrych wzorców w rodzinie, szkole i mediach, 
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 choroby somatyczne , np.: alergie, otyłość i inne, 

 wczesna inicjacja seksualna, 

 nerwice, choroby psychiczne, 

 nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania, uza-

leżnienie od dopalaczy 

 potrzeba uświadamiania konieczności leczenia, 

 potrzeba asertywności i rzetelnej wiedzy na temat skutków przedwczesnej inicjacji seksual-

nej, 

 potrzeba miłości i akceptacji, 

 potrzeba rzetelnej wiedzy o zagrożeniach i eliminowanie mitów związanych z uzależnie-

niem, 

 potrzeba szczęścia i zadowolenia, 

 potrzeba zabawy i odpoczynku, 

 potrzeba zachowań asertywnych. 

 

 

 

3. Problemy intrapsychiczne: 
 brak umiejętności nawiązywania kontaktów, 

 trudności w kontaktach z rówieśnikami, 

 różne formy agresji w tym zachowania autoagresyw-
ne 

 skłonność do przeżywania stanów lękowych, wahań 

nastroju, uczucia przygnębienia 

 niska odporność na stresy, 
 problemy adaptacyjne w nowym środowisku. 

 uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoho-

lu narkotyków i dopalaczy 

 

 
 potrzeba kontaktu z rówieśnikami, 

 potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej, 

 potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, 
 potrzeba umiejętności wyrażania swoich uczuć i przestrzeni do ich wyrażania. 

 potrzeba satysfakcji, miłości oraz radości w życiu, 

 potrzeba radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

 potrzeba akceptacji. 
 potrzeba wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nadużywania substancji psychoaktyw-

nych  

 

4. Problemy środowiskowe: 

 adaptacyjno – integracyjne w nowym środowisku 

szkolnym, 

 niedostatek ekonomiczny, 

 patologia rodziny, uzależnienia. 

 

 

 potrzeba bezpieczeństwa i akceptacji, 

 potrzeba sukcesów w nauce, 

 potrzeba bezpieczeństwa, 

 potrzeba satysfakcji i zadowolenia z życia. 
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VI. OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZEGO. 
 

 

 OBOWIĄZKI DYREKTORA: 
 Zakłada, że w jego szkole profilaktyka musi być spójna z funkcją wychowania, 

 Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole, 

 Premiuje doskonalących się nauczycieli, 

 Zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych i wychowawczych, 

 Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego i profilaktycznego, 

 Wspiera finansowo i realizuje działania profilaktyczne w swojej szkole, 

 Koordynuje i monitoruje przebieg realizacji planu profilaktyczno – wychowawczego szkoły. 
 

 OBOWIĄZKI PEDAGOGA  I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO: 

 Diagnozuje problemy wychowawcze szkoły, 

 Wspiera wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych, 

 Propaguje treści i programy profilaktyczne i wychowawcze, 

 Pełni indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami potrzebującymi takiej opieki, 

 Wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu działań profilaktycznych i wychowawczych, 

 Bierze udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej), 

 Odpowiada za pedagogizację rodziców, 

 Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki, 

 W miarę potrzeb współpracuje z instytucjami takimi jak: PPP, Komenda Powiatowa Policji, SANEPiD, MOPS, Centrum Interwencji Kryzysowej i 

Przeciwdziałania Uzależnieniom itp. 

 

3. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW: 
 Promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu, 

 Utrzymują osobowe relacje z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje, 
 Współpracują z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

 Konstruktywnie współpracują z gronem pedagogicznym oraz z pozostałymi pracownikami szkoły, 

 Doskonalą się osobowościowo, 

 Dostrzegają indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania, 
 Mają pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy, 

 Realizują program wychowawczy i program profilaktyczny, 

 Doskonalą się zawodowo. 
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4. OBOWIĄZKI RODZICÓW: 
 Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka, 

 Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze, 

 Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im, 
 Stanowią wzór osobowy dla dziecka, 

 Dbają o dobry kontakt z dzieckiem. 
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VII. ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI DRUGORZĘDOWEJ. 
 

Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grup uczniów o wysokim ryzyku dysfunkcjonalności, u których występują liczne lub poważne problemy 

osobiste, rodzinne, szkolne, a działania informacyjne i edukacyjne już nie wystarczają. Niezbędna staje się głębsza interwencja poprzedzona specjalistyczną diagno-

zą pozwalającą określić stopień zagrożenia oraz charakter i głębokość problemów psychologicznych, rodzinnych czy szkolnych. 
Celem tej profilaktyki jest umożliwienie młodzieży wycofania się z ryzykownych zachowań. 

Do grupy „wysokiego ryzyka” zaliczamy osoby, które: 

 Żyją w złych warunkach ekonomicznych, 

 Wychowywane są w rodzinach patologicznych, 

 Doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej, 

 Doświadczyły przez dłuższy czas bólu fizycznego (choroby, urazy), 

 Osoby, u których pojawiły się w zachowaniu następujące symptomy: 

 Defekty w zakresie możliwości intelektualnych, 

 Defekty w zakresie zdrowia somatycznego, 

 Dysfunkcjonalność w zakresie psychicznym, 

 Zachowania agresywne, posługiwanie się wulgaryzmami, 

 Wagary, 

 Ucieczki z domu, 

 Podejmowały próby samobójcze, 

 Utrzymują kontakty z rówieśnikami odurzającymi się lub z grupami, w których normą są zachowania dysfunkcyjne,  

 Mają za sobą próby ze środkami odurzającymi, 

 Podjęły zbyt wcześnie inicjację seksualną. 

 
W ramach wczesnej interwencji bezpośrednie działania prowadzi: 

 Pedagog szkolny (indywidualne rozmowy, współpraca z rodziną i z wychowawcą klasy, kierowane do specjalistycznych poradni), 

 Grupa rówieśnicza (pomoc w nauce, wsparcie itp.), 

 Profesjonaliści (pracownicy instytucji działających na rzecz  dzieci i rodziny): 
 Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, 

 Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, 

 Ośrodek Przeciwdziałania i Leczenia Uzależnień w Zabrzu 
 Inne specjalistyczne poradnie i ośrodki z terenu śląska 
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VIII. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW MŁODZIEŻY. 

 

Szkoła współpracuje z rodzicami w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych. 

 

1. Zbiorowe formy współpracy: 

 Spotkania, tzw. wywiadówki (dotyczą przekazania informacji o osiągnięciach uczniów w nauce i zachowaniu,  

 Spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców (dotyczące problemów wychowania i profilaktyki), 

 Spotkania rodziców z dyrektorem szkoły. 

 

2. Indywidualne formy współpracy (stanowią uzupełnienie i wzbogacają kontakty zbiorowe): 

 Konsultacje rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, dyrektorem, 

 Korespondencje (za pomocą listów i pism informujących), 

 Rozmowy telefoniczne. 
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IX. PROCEDURA INTERWENCYJNA. 
 

W przypadku: 

1. Znalezienia narkotyku (pod ławką, w toalecie, szatni, na boisku): 

 Poinformować dyrektora szkoły, wicedyrektora lub (gdy poprzedni są nieobecni) pedagoga, 

 Zabezpieczyć narkotyk, 

 Dyrektor, wicedyrektor lub pedagog wzywa Policję (telefonicznie), w celu zabezpieczenia środka i spisania protokołu. 

 

2. Zauważenia u ucznia środka odurzającego: 

 Jeśli uczeń ma mniej niż 18 lat – natychmiast wezwać rodziców, 

 Poinformować dyrektora, wicedyrektora lub gdy poprzedni są nieobecni, pedagoga oraz wychowawcę, 

 Zabezpieczyć środek przy świadkach (nie wolno przeszukiwać teczki i rzeczy osobistych ucznia), 

 Poinformować rzeczowo rodziców o zaistniałej sytuacji, zlecić wykonanie badań i przedstawienia ich wyników w szkole, 

 Wezwać (jeśli to wskazane i możliwe) specjalistę z poradni lub punktu konsultacyjnego lub wskazać rodzicom adresy najbliższych placówek pomagają-

cych uczniom, 

 W porozumieniu z dyrektorem wezwać Policję, aby zabezpieczyć narkotyk. 

 

3. Stwierdzenia u ucznia objawów odurzenia: 

 Nie pozostawiać go samego, 

 Poinformować wychowawcę, pedagoga, dyrektora, 

 Natychmiast wezwać rodziców (opiekunów ucznia), zmobilizować ich do wykonania badań i przedstawienia ich wyników w szkole oraz podjęcia dzia-

łań w kierunku pomocy dziecku, 

 W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zapewnić opiekę pielęgniarki szkolnej lub wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999). 

 

4. Stwierdzenia u ucznia utraty przytomności lub zapaści po środkach odurzających: 

 Wezwać pielęgniarkę, pedagoga (przez osoby trzecie), 

 Wezwać pogotowie (tel. 999) przez osoby trzecie, 

 Udzielić pierwszej pomocy zgodnie z zasadami. 

 

5. Podejrzenia, że uczeń bierze narkotyki: 

 Poinformować o swoich spostrzeżeniach pedagoga szkolnego i dyrektora, 

 Poprosić (telefonicznie bądź listownie) rodziców o natychmiastowy kontakt ze szkołą, 

 Umówić spotkanie „trójkąta” (rodzic+wychowawca+pedagog), zlecić wykonanie badań i przedstawienie ich wyników w szkole,  
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 Nie być pobłażliwym, ale zachować dyskrecję (w stosunku do innych uczniów). 

 


