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„Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, 

ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, 

nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, 

 które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka”. 

                                                  Jan Paweł II 

 

 

 

WSTĘP 

 

W rozumieniu potocznym profilaktyka oznacza zapobieganie występowaniu 

zjawisk niepożądanych. Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym 

zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. W pedagogice oznacza zapobieganie 

powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw, błędów w uczeniu się 

lub postawie ciała. W tym znaczeniu profilaktyka oznacza wszelkie pożądane 

oddziaływania pedagogiczne, zapobiegające powstawaniu lub utrwalaniu cech 

niepożądanych, wytwarzające jednocześnie cechy wartościowe.  

Okres dorastania to czas szczególnie podatny na zakłócenia i podejmowanie 

zachowań ryzykownych, czyli działań zwiększających prawdopodobieństwo 

pojawienia się niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych 

konsekwencji.  Zadaniem szkolnej profilaktyki jest więc chronienie młodzieży przed 

zagrożeniami przez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie  

w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych 

poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy. 
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Rozdział  I  

Podstawa prawna 
 

§ 1 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art.72; 

2. Konwencja o Prawach Dziecka –  art. 3, 19, 33; 

3. Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 z późniejszymi zmianami; 

4. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24.04.1997r.; 

5. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dnia 

09.11.1995r. z późniejszymi zmianami;  

6. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994r. 

7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 

26.10.1982 r. z późniejszymi zmianami; 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.02.2002 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami; 

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002r. dotyczące ramowych statutów szkół 

publicznych; 

 

Rozdział II 

Cele programu 

 

§ 2 

Cele ogólne programu to: 

1. Eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im. 

2. Tworzenie zdrowej atmosfery wokół dziecka. 

3. Działania wzmacniające czynniki chroniące przed patologią. 

4. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju młodego człowieka jako     

jednostki zdolnej do życia w ramach różnych wspólnot. 

§ 3 

Cel nadrzędny to projektowanie kompleksowych działań profilaktycznych chroniących 

rozwój młodego człowieka 

 

§ 4 

Cele szczegółowe: 

1. Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych 

ukierunkowanych na zapobieganie różnym problemom, dysfunkcjom  

i zachowaniom ryzykownym 

2. Budowanie postaw i zachowań promujących zdrowy styl życia oraz aktywne 

przeciwdziałanie czynnikom, które zagrażają zdrowemu rozwojowi młodego 

człowieka 
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3. Wczesne wyselekcjonowanie przypadków, należących do układu zwiększonego 

ryzyka 

4. Aktywne włączenie wszystkich podmiotów (uczniowie, nauczyciele, rodzice, 

społeczność lokalna) w pracę wychowawczą, edukacyjną i profilaktyczną  

    
 § 5 

Oczekiwane efekty: 

a. nie ma podziału na „lepszych” i „gorszych”  

b. zmniejszenie zagrożeń ( niewielki procent uczniów sięgających po alkohol  

i papierosy), 

c. młodzież kończy szkołę bez kompleksów i jest przygotowana do sprostania 

kolejnym wyzwaniom 

d. coraz lepsze uczestnictwo rodziców w życiu szkoły, 

e. zmienia się świadomość rodziców – zrozumienie potrzeb emocjonalnych dzieci 

i młodzieży, potrzeb kulturalnych, potrzeb poznawania świata. 

 

Rozdział III 

Ogólna charakterystyka programu 

 

§ 6 

1. Profilaktyka obejmuje trzy stopnie działań profilaktycznych: 

a. profilaktyka stopnia I - skierowana do grup niskiego ryzyka, obejmująca szerokie  

i grupy osób, której celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie 

wieku inicjacji zachowań ryzykownych; 

b. profilaktyka stopnia II - adresowana do grup podwyższonego ryzyka i osób po 

inicjacji zachowań ryzykownych, której celem jest obniżenie czasu i głębokości 

dysfunkcji oraz wycofanie się z ryzykownego działania; 

c. profilaktyka stopnia III - skierowana do grup wysokiego ryzyka obejmująca 

działania lecznicze, rehabilitacyjne oraz resocjalizacyjne, której celem jest 

przeciwdziałanie rozszerzaniu się degradacji społecznej oraz powrót do normalnego 

funkcjonowania. 

2. Diagnoza wstępna wskazała potrzebę podjęcia działań przede wszystkim w obszarze 

profilaktyki I i II stopnia.  

3. Program profilaktyki koncentruje się przede wszystkim na redukcji i eliminacji 

czynników ryzyka (min. osobowościowych, rodzinnych i środowiskowych) oraz 

wzmacnianiu czynników chroniących (min. zainteresowanie nauką szkolną, 

poszanowanie norm i autorytetów, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, 

działalność w konstruktywnych grupach rówieśniczych) przed występowaniem 

wśród młodzieży zachowań ryzykownych (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, 

przemoc, itp.).  
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§ 7 

1. Program profilaktyki obejmuje działania informacyjne,  edukacyjne, alternatywne  

i profilaktyczne. 

2. Program opiera się na czterech podstawowych działaniach: 

a. informacyjnych - polegających na dostarczeniu adekwatnych informacji 

(uczniom,  nauczycielom,  rodzicom)  o  rozwoju  i  zdrowym funkcjonowaniu 

oraz szkodliwych czynnikach i ich negatywnym wpływie na człowieka; 

konsekwencji zachowań ryzykownych; 

b. edukacyjnych - 

- dla młodzieży - rozwijających i kształtujących podstawowe umiejętności życiowe 

jak: porozumiewanie się interpersonalne; radzenie  sobie  ze  stresem;  

rozwiązywanie  problemów; podejmowanie decyzji (racjonalne wybory); 

umiejętność mówienia NIE (tam gdzie wymaga tego określona sytuacja) poprzez 

trening i ćwiczenia; realizowanie profesjonalnych i autorskich programów 

edukacyjno-profilaktycznych; 

- dla nauczycieli i rodziców - poprzez wykłady, prelekcje, szkolenia, warsztaty, 

spotkania tematyczne; 

c. alternatywnych - oferujących możliwość osiągania zadowolenia i uzyskiwanie 

pozytywnych wzmocnień (poczucie własnej wartości, uczenie 

odpowiedzialności, poszerzenie zakresu swoich doświadczeń, pracę nad 

osiąganiem wartościowych celów - wspieranych przez osoby z autorytetem,  

a także społeczność lokalną) bez konieczności podejmowania zachowań 

dysfunkcjonalnych; realizowanie ważnych potrzeb poprzez działalność sportową, 

artystyczną, społeczną; 

d. interwencyjnych - mających na celu pomaganie jednostkom w identyfikowaniu 

swoich problemów i poszukiwaniu możliwości ich rozwiązywania; udzielanie 

wsparcia w sytuacjach kryzysowych.  

 

§ 8 
Program zbieżny jest ze szkolnym Programem wychowawczym, zintegrowany  

z programem nauczania oraz dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów  

i środowiska szkolnego. 

 

§ 9 
Program profilaktyki skonstruowany został na podstawie: 

1. oceny potrzeb i zasobów szkoły; 

2. obserwacji; 

3. monitorowanych problemów (sytuacje, zdarzenia); 

4. podejmowanych działań wychowawczych, interwencyjnych; 

5. wytycznych Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci; 

6. założeń Programu wychowawczego szkoły. 
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§ 10 

Program profilaktyki adresowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

§ 11 

Profilaktyką w szkole powinni zajmować się wszyscy, ale w różnym stopniu i zakresie. 

1. Dyrektor: 

a.  jest kompetentny, ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie w zakresie   

organizacji i zarządzania oraz podstaw profilaktyki, 

b. rozumie profilaktykę i wie w jakim zakresie potrzebna jest w szkole, 

c. promuje doskonalących się nauczycieli,  

d. sprzyja pozytywnym relacjom interpersonalnym, 

e. zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych, 

f. wspiera finansowo i technicznie działania w zakresie profilaktyki. 

2. Pedagog i psycholog  szkolny: 

a. jest kompetentny w wychowaniu i profilaktyce, 

b. aktywnie współpracuje z nauczycielami, 

c. skutecznie współpracuje z rodzicami, 

d. dostarcza konstruktywnych wzorców funkcjonowania interpersonalnego  

i społecznego, 

e. doskonali się osobowo i profesjonalnie, 

f. propaguje treści programu profilaktycznego poprzez pracę zespołową  

i indywidualną z uczniami, nauczycielami i rodzicami,  

g. inicjuje działania profilaktyczne.  

3. Wychowawca klasy, nauczyciele:  

a. poprzez swoje działania rozwija i kształtuje osobowość młodego człowieka, 

b.  utrzymuje osobowe relacje z uczniem – szacunek, godność, podmiotowość,   

 kontakt, komunikacja (bariery – m. in.: ocenianie, krytykowanie, 

moralizowanie, dawanie dobrych rad), 

c. wzorcowo zachowuje się dostarcza konstruktywnych wzorów zachowania, 

d. umie pozyskiwać uczniów i rodziców do udziału w działaniach profilaktycznych, 

e. doskonali się osobowo i profesjonalnie, 

f. konstruktywnie współpracuje w zespole pedagogicznym szkoły, 

g. wykorzystuje treści programowe swojego przedmiotu do promowania działań 

profilaktycznych. 

4. Uczniowie: 

a. inicjują działania profilaktyczne, 

b. uczestniczą w realizowanych działaniach profilaktycznych, 

c. inspirowani w szkole włączają się do działań środowiskowych, 

d. zapoznają się z zasadami obowiązującymi w szkole, 

e. budują zintegrowane zespoły klasowe, 

f. uczą się wzajemnego wspierania w sytuacjach stresowych, 

g. współpracują z wychowawcami (nauczycielami),  

h. włączają się w realizację zadań statutowych szkoły. 

5. Nauczyciel katecheta – dodaje swoją cegiełkę poprzez kształtowanie wartości 
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duchowych. 

6. Rodzice – pełnią ogromną rolę w tym procesie i są kluczową postacią profilaktyki: 

a. aktywnie współpracują z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem 

szkolnym, 

b. inicjują działania profilaktyczne, 

c. uczestniczą w spotkaniach, pogadankach i wykładach związanych z działaniami 

profilaktycznymi, 

d. tworzą pozytywną atmosferę wokół środowiska szkolnego. 

 

Rozdział IV 

ZADANIA GŁÓWNE SZKOŁY 

 

§ 12 

1. Skoordynowanie    działań   wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych, 

zmierzających do zmniejszenia zjawisk patologii społecznej. 

2. Przeciwdziałanie zagrożeniom oraz identyfikacja osób będących w grupie 

podwyższonego ryzyka.  

3. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i placówkami specjalistycznymi -  

w ramach działań profilaktycznych i pomocowych (terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych — objęcie opieką i pomocą osób z  grup 

podwyższonego i wysokiego ryzyka). 

 

§ 13 

 

1. Edukacja uczniów w zakresie   prawidłowego   kształtowania   osobowości   

(rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych, umiejętności 

odmowy, gdy w grę wchodzą, sytuacje ryzykowne), promowanie zdrowego stylu 

życia (motywowanie uczniów do podejmowania   konstruktywnych,   osobistych   

postanowień   oraz wskazywanie, że zachowania problemowe niszczą wartości 

cenione przez młodzież). 

2. Edukacja nauczycieli, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy   

     wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą. 

3. Edukacja rodziców - wyczulenie na problemy dzieci, umiejętność zauważania  

      i rozwiązywania problemów. 

4.  

 

Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną z Zespole Szkół im . Macieja Rataja 

w Gościnie 31.08.2016 
 



  

 

 


