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PROGRAM PROFILAKTYKI 

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2                                                                              

W WADOWICACH   2016 / 2017r. 

 

 
1. WSTĘP. 

 

Szkolny program profilaktyki powstał w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego. Diagnozy środowiska szkolnego 

dokonano na podstawie: 
- rozmów i obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

- badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

 - rozmów z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 

- problemów zaobserwowanych przez nauczycieli i rodziców. 

 

2. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2                                                

W WADOWICACH.  

                                                                       

1.Zaniżona frekwencja uczniów – wagary, ucieczki z lekcji, spóźnienia się na lekcje. 

2.Trudności w  nauce, niskie możliwości  edukacyjne niektórych uczniów, lekceważenie obowiązków szkolnych – niska 

motywacja. 

3.Obniżona kultura osobista uczniów 

a) przejawianie braku szacunku wobec innych 

b) agresja słowna i wulgaryzmy 
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c) niska kultura zachowania. 

     4. Problemy związane z przedwczesnym podejmowaniem współżycia seksualnego. 

5. Zakłócenia w procesie prawidłowej komunikacji (m.in. braki w umiejętnościach słuchania, wyrażania własnego 

zdania). 

6. Podejmowanie przez uczniów prób zachowań ryzykownych (alkohol, tytoń, środki odurzające itd.). 

7. Zachowania agresywne ( werbalne, niewerbalne) w stosunku do innych osób. 

8. Zachowania autoagresywne uczniów.. 

9. Symptomy uzależnienia od stosowania nowoczesnych technologii (telefony komórkowe, komputery, TV  itp.), niska 

kontrola rodziców w tym względzie. 

 

  3. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. 

 
1.Minimalizowanie zagrożeń niewłaściwych form zachowania poprzez pomoc i wspieranie młodzieży                                               

i ich rodziców/opiekunów prawnych. 

     2.Wzmacnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych. 

3.Wspieranie w dążeniu do rozwoju osobowości uczniów i świadomego stosunku do siebie i innych osób. 

4. Budowanie dobrych osobistych kontaktów uczeń – uczeń, uczeń- nauczyciel, nauczyciel – rodzic. 

5. Propagowanie, pielęgnowanie wśród uczniów postawy tolerancji wobec osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, 

innej narodowości, poszanowania odmienności. 

6. Analiza i realizacja praw ucznia w odniesieniu do praw człowieka. 

7. Promowanie trybu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo w dorastaniu                         

do dorosłego i odpowiedzialnego życia. 

8. Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce. 

 

 

4. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. 

 
     1.Podejmowanie działań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu młodzieży. 
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     a) eliminowanie niewłaściwych form zachowań uczniów, przejawów  agresji wobec otoczenia 

     b) racjonalne / zdrowe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży. 

 

    2.Ciągłość działań prozdrowotnych wyrażających się 

a) dbałością o formę psychiczną i fizyczną 

b) przygotowaniem do dorastania i dojrzewania do dorosłego życia 

c) edukacją prozdrowotną (m.in. skutki stosowania alkoholu, tytoniu itd.). 

3. Kształtowanie postaw moralnych, tolerancji, poszanowania praw człowieka i właściwej hierarchii wartości 

a) stwarzanie  możliwości  kontaktu z pozytywnymi grupami odniesienia 

b) nauka kultury bycia i pozytywnego stosunku do drugiego człowieka 

c) wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną i systematycznego uczestnictwa w lekcjach, wzbudzanie                                

wśród  uczniów motywacji do poszerzania wiedzy  

d) wspieranie relacji uczniów zdrowych z uczniami niepełnosprawnymi. 

      4. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. 

      a) wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie, w środowisku szkolnym i z osobami dorosłymi 

 b) kształtowanie lub korygowanie umiejętności komunikacji społecznej 

      5. Kształtowanie poczucia własnej wartości i budowanie adekwatnej samooceny uczniów. 

 

     5. NARZĘDZIA STOSOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW  

 
1. Program wychowawczy szkoły i programy wychowawcze wychowawców klas, statut szkoły. 

2. Program Nauki Zachowania (PNZ). 

3. System pozytywnego wzmacniania uczniów.  

2. Aktywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

3. Współpraca z rodzicami. 

4. Współpraca z instytucjami specjalistycznymi i edukacyjnymi. 

5.Współpraca całej kadry pedagogicznej dzielenie się spostrzeżeniami. 
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6. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH WYSTĘPOWANIA WŚRÓD UCZNIÓW 

NIEWŁAŚCIWYCH FORM ZACHOWANIA. 
 

1. W przypadku występowania społecznie niepożądanych form zachowania stosowanie następujących metod i form 

reagowania 

a) INDYWIDUALNA rozmowa/y nauczyciela z uczniem – próby nawiązania pozytywnej relacji z danym dzieckiem 

b) włączenie się w pomoc uczniowi pedagoga/psychologa szkolnego 

c) rozmowa wychowawcy/pedagoga/psychologa z rodzicami ucznia 

d) wspólna rozmowa rodzica, ucznia i wychowawcy pedagoga / psychologa w celu próby wspólnego rozwiązania 

problemu 

e) nawiązanie stałej współpracy wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego z samym uczniem oraz rodzicami 

dziecka 

f) objęcie ucznia Programem Nauki Zachowania w przypadku zasadności 

g) w sytuacjach koniecznych spotkanie  z udziałem rodziców i  przedstawicieli KPP – wydział nieletnich 

h) w przypadku powtarzania się niewłaściwego zachowania – objęcie ucznia „kontraktem” 

i) współpraca z instytucjami wspomagającymi diagnozę problemów ucznia/rodziny: 

- Sąd  - Wydział Rodzinny i Opiekuńczy, PPP, PCPR, KPP, MOPS.  

Każda forma kontaktu jest udokumentowana pisemnie, potwierdzona  przez uczestników spotkania. Dokumentację 

powyższą przechowuje wychowawca.  

 

2. W trosce o minimalizowanie problemów wychowawczych oraz w celu zwiększania skuteczności oddziaływania               

do zadań szkoły należą:  

a) systematyczne monitorowanie postępów w nauce i frekwencji uczniów przez wychowawców i pedagoga szkolnego 

b) udzielanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka na spotkaniach z rodzicami 

c) prelekcje dla rodziców – psycholog/pedagog/osoby zaproszone 

d) wprowadzanie systemu wzmocnień pozytywnych oraz PNZ w miarę możliwości, zasadności 
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e) zapewnienie możliwości uzyskania wsparcia pedagoga i psychologa szkolnego  - rodzicom, uczniom,  nauczycielom            

w rozwiązywaniu różnych problemowych sytuacji 

f) warsztaty dla klas prowadzone przez pedagoga/psychologa szkolnego/osoby zaproszone 

      f) opracowanie/udzielanie informacji rodzicom i uczniom o pozaszkolnych formach pomocy dzieciom mających 

problemy w nauce i/lub z zachowaniem 

    g) czuwanie nad przestrzegania zasad szkolnych, współżycia społecznego przez uczniów 

g) prowadzenie projektów edukacyjnych przez kadrę pedagogiczną szkoły. 

 

7.  SPODZIEWANE EFEKTY. 
 

1. Utrzymanie atmosfery -  szkoły przyjaznej i bezpiecznej. 

2. Poprawa frekwencji wśród uczniów. 

3. Zminimalizowanie negatywnych zachowań uczniów ( w tym agresji werbalnej, niewerbalnej). 

4. Ograniczenie występowania zachowań ryzykownych wśród uczniów, również stosowania alkoholu, tytoniu. 

5. Zwiększenie poziomu motywacji do poszerzania wiedzy u uczniów, zwiększenie wiedzy uczniów. 

6. Stała współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w wypełnianiu jej zadań. 

7. Zbudowanie przyjaznych relacji pomiędzy uczniami i ich rówieśnikami oraz uczniami a osobami dorosłymi. 

8. Uczniowie są przygotowani do umiejętnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. 

9. Uczniowie są przygotowani do ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie. 

10.  Uczniowie wykazują postawy społecznie pożądane, nastawione na współdziałanie,  tolerancję wobec odmienności              

i szacunku wobec drugiego człowieka. 

 

  8. METODY POMIARU SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWANIA 
 

1. Ankiety dla uczniów. 

2. Rozmowy z nauczycielami i rodzicami. 

3. Semestralne analizy wyników nauczania i frekwencji. 

4. Rozmowy z uczniami. 

5. Autoewaluacja. 
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OBSZAR I 
ZACHOWANIE W SYTUACJACH WYPADKOWYCH 

 

Cel 

ogólny 

Zadania 

 

Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 
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1. Uświadomienie skutków zdrowotnych 

niebezpiecznych i  brawurowych  zachowań             

w szkole i poza szkołą, skutków zachowań 

ryzykownych  

pogadanki – apele porządkowe wszyscy nauczyciele 

dyrektor 

 

cały rok 

zapoznanie z regulaminami obowiązującymi 

na terenie szkoły (klaso pracowni, sali 

gimnastycznej, boiska szkolnego, świetlicy, 

biblioteki 

 

warsztaty  z klasami, indywidualne rozmowy 

 

nauczyciele 

wychowawcy klas 

 

 

psycholog/pedagog/ 

osoby zaproszone 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

cały rok 

 

 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa  uczniom            

w trudnych sytuacjach 

zapoznanie z planem ewakuacji szkoły wychowawcy wrzesień 

próbna ewakuacja uczniów dyrektor wrzesień 

maj/czerwiec 

eksponowanie w widocznym miejscu 

telefonów alarmowych 

dyrektor cały rok 

spotkanie z przedstawicielami policji pedagog dyrektor 

szkoły 

cały rok 

 

 

3. Bezpieczna droga do szkoły 

pogadanki na zajęciach lekcyjnych nauczyciele cały rok 

przyprowadzanie i odbieranie ze szkoły 

uczniów oddziału przedszkolnego 

wychowawcy op Cały rok 

przeprowadzanie kursu na kartę rowerową 

zaproszenie służb porządkowych- prelekcja 

dla uczniów 

dyrektor M.Filek , 

J.Szuster  

wychowawcy 

pedagog 

maj/czerwiec 

 

wrzesień 
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OBSZAR II 
HIGIENA 

 

Cel 

ogólny 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

 

K
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 p
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ro

w
o
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y
ch

 

 

 

Wdrażanie zasad dbałości o higienę 

Uczenie/przypominanie zasad dbania                       

o higienę 

wszyscy nauczyciele 

higienistka 

cały rok 

spotkania z higienistką szkolną – pogadanki M.Lebiedzka w miarę potrzeb 

fluoryzacja zębów M.Lebiedzka co 6 tygodni 

2. Kształtowanie postaw związanych  z ochroną 

środowiska 

„Dzień Edukacji Regionalnej” wszyscy nauczyciele wrzesień 

3.Podejmowanie działań dla ochrony                       

i poszanowania psychicznego i psychicznego 

 

prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej A.Kożbiał Wg potrzeb i 

możliwości 

warsztaty psychologa/pedagoga/osoby 

zaproszone 

pogadanki na godzinach wychowawczych  

lekcjach WŻR 

Psycholog/pedagog,  

 

wychowawcy, 

nauczyciele wżr 

Cały rok 

 

Wg planów 

wychowawczych 

wykonanie gazetki szkolnej na temat 

profilaktyki uzależnień 

pedagog cały rok 

4. Sposoby organizacji czasu wolnego                      

i uświadomienie znaczenia zdrowego,  

czynnego wypoczynku 

pogadanki na zajęciach lekcyjnych                    

i lekcjach wżr , spotkania klas z podróżnikami, 

artystami, itd 

nauczyciel wżr  

wychowawcy klas 

Wg planów 

wychowawczych 

i programu wzr 

wędrówki piesze, rajdy rowerowe, wycieczki, 

gry i zabawy ruchowe, zajęcia terenowe 

dyrektor szkoły , 

nauczyciele 

wychowawcy klas 

cały rok 

5. Uświadomienie skutków uzależnień  

alkoholu, tytoniu, środków odurzających, 

nowoczesnych technologii 

pogadanki na zajęciach lekcyjnych, lekcjach 

informatyki, lekcje wżr, warsztaty 

przeprowadzane przez 

psychologa/pedagoga/osoby zaproszone 

pedagog, wychowawcy, 

nauczyciel infor. 

psycholog 

Cały rok 

6. Ukazywanie wpływu reklam                            

i środków masowego przekazu, nowoczesnych 

technologii  na zachowania młodych ludzi 

dyskusje na godzinach wychowawczych wychowawcy Wg planów 

wychowawczych 
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7. Uczestniczenie w corocznym „Forum 

Profilaktycznym”- organizowanym przez 

Centrum Profilaktyki Społecznej w 

Wadowicach 

prezentacja multimedialna 

wdrożenie nowych metod 

wsparcia/pracy/relacji z uczniem 

pedagog 

psycholog 

grudzień  

OBSZAR III 
ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE SPOŁECZNIE, AGRESYWNE 

 

Cel 

ogólny 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 
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 1.Kształtowanie podstawowych i 

zaawansowanych umiejętności społecznych               

u uczniów (np. konstruktywne rozwiązywanie 

konfliktów, negocjowanie, przepraszanie itp.)              

PNZ, System wzmocnień pozytywnych, 

organizowanie zabaw interpersonalnych w 

klasach, pogadanki, 

warsztaty z zespołami klasowymi 

Nauczyciele, pedagog 

szkolny 

psycholog szkolny 

cały rok 

2. Zapobieganie przyzwalaniu na zachowania 

nieakceptowane społecznie, agresywne, 

wyrażające nienawiść wobec odmienności. 

PNZ, System wzmocnień pozytywnych 

Wdrażanie do odpowiedzialności za własne 

postępowanie  

Trening poprawnej komunikacji oraz radzenia 

sobie z trudnymi emocjami 

Warsztaty w klasach „HEJTSTOP” 

Praca z zespołami klasowymi na tematy 

dotyczące niepełnoprawności, odmienności 

społecznych. 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

pedagodzy 

wspomagający 

cały rok 

3.Wskazywanie alternatywnych sposobów 

radzenia sobie z trudnymi emocjami, 

zachowaniami agresywnymi  

promowanie zasad uczciwego postępowania 

społecznego, warsztaty profilaktyczne 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

cały rok 

 

4.Wdrażanie umiejętności radzenia sobie                   

z napięciem, stresem. 

zabawy integrujące, dyskoteki, spotkania 

klasowe, uroczystości klasowe i szkolne 

wszyscy nauczyciele cały rok 

dyskusje, pogadanki, warsztaty profilaktyczne Wychowawcy 

Psycholog 

pedagog 

wg potrzeb 

zabawy socjoterapeutyczne, trening radzenia 

sobie ze stresem 

wychowawcy 0- III sp  

i nauczyciele świetlicy 

psycholog 

cały rok 
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5. Rozwój psychoseksualny młodzieży 

gimnazjalnej. 

 

 

 

 

5.Zapobieganie przemocy i agresji wśród 

uczniów 

Warsztaty profilaktyczne z psychologiem Psycholog / osoby 

zaproszone 

wg potrzeb 

Opieka medyczna, prelekcja medyczna Higienistka/zaproszony 

przedstawiciel 

medyczny 

cały rok 

zaznajomienie z Konwencją Praw Dziecka rzecznik praw dziecka cały rok 

współpraca z Sądem, Policją, Kuratorami 

Rodzinnymi 

Pedagog/psycholog cały rok 

konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY” pedagog szkolny maj czerwiec 

rozmowy z rodzicami Wychowawcy, 

pedagog/psycholog 

wg potrzeb 

 

OBSZAR IV 
USPOŁECZNIENIE 

 

Cel 

ogólny 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 
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1.Uczenie współdziałania w grupie 

rówieśniczej z nastawieniem na szacunek dla 

różnic miedzy ludźmi oraz postawą tolerancji 

wobec uczniów niepełnosprawnych  

zabawy i spotkania integrujące zespoły 

uczniów, warsztaty na temat tolerancji 

wszyscy nauczyciele 

psycholog szkolny 

cały rok 

I półrocze 

wspólny udział klas w wycieczkach szkolnych 

wolontariat 

wszyscy nauczyciele 

Anna Tkacz 

cały rok 

2.Dostrzeganie osób niepełnosprawnych 

podeszłych wiekiem, samotnych 

potrzebujących. 

pogadanki na lekcjach wychowawczych, 

wolontariat             

Wychowawcy 

Anna Tkacz 

 

cały rok 

uroczystość klasowa Dzień Babci i Dzień 

Dziadka 

wychowawcy klas           

0 – III 

styczeń 

3.Dostrzeganie pozytywnych wzorców, 

organizowanie integracyjnych zabaw szkolnych 

stwarzanie uczniowi możliwości do 

prezentowania swoich zainteresowań – 

ekspozycja zbiorów uczniów 

pedagog, bibliotekarz styczeń 

4.Wspieranie prawidłowego rozwoju 

społecznego uczniów, w tym zasad koleżeństwa 

i przyjaźni  

organizowanie pomocy i wsparcia 

koleżeńskiego 

wychowawcy Wg potrzeb 

pogadanki wychowawcze i zajęcia 

edukacyjne, warsztaty z 

pedagogiem/psychologiem  

nauczyciele cały rok 
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5.Stwarzanie okazji do przeżycia sukcesu konkursy szkolne, zawody sportowe, 

dostosowanie wymagań do możliwości 

psychofizycznych dziecka, System 

wzmocnień pozytywnych 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

cały rok 

6. Wzmacnianie postawy  tolerancji wobec 

drugiego człowieka, wobec odmienności, 

uczenie odpowiedzialności za siebie i innych, 

respektowanie własnych praw  i praw drugiego 

człowieka 

zajęcia edukacyjne i pogadanki wychowawcze 

warsztaty 

wszyscy nauczyciele 

psycholog szkolny 

pedagog szkolny 

cały rok 

 

OBSZAR V 
RODZINA 

 

 

Cel 

ogólny 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 
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1.Integrowanie wychowawczych działań szkoły 

i rodziny 

zebrania rodziców, mediacje rodzinne, 

rozmowy indywidualne z rodzicami 

Dni otwarte w szkole 

Festyn szkolny, realizacja programu „Postaw 

na rodzinę”, warsztaty/prelekcje dla rodziców 

dyrektor 

psycholog  

pedagog 

wychowawcy klas 

zgodnie                   

z ustalonym 

harmonogramem 

angażowanie rodziców do sprawowania opieki 

w czasie uroczystości szkolnych, wycieczek i 

rajdów 

nauczyciele 

wychowawcy 

Wg potrzeb 

2.Pomoc rodzinie w sytuacjach losowych, 

problemach materialnych i społecznych  

diagnoza środowiska uczniów, wsparcie 

rodziców/rodzin 

Pedagog 

Psycholog szkolny 

cały rok 

współpraca z instytucjami wspierającymi 

rodzinę – MOPS, Policja, Sąd Rodzinny, 

PCPR, CPS, PPP 

Pedagog 

Psycholog szkolny 

Wg potrzeb 

3.Ochrona praw dziecka w sytuacjach 

niewydolności rodziny 

Prelekcje, warsztaty na temat praw dziecka, 

praw człowieka 

pedagog , wychowawcy 

psycholog szkolny 

Wg planów 

współpraca z PPP, PCPR Pedagog psycholog 

szkolny 

cały rok 

Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów  Psycholog, pedagog Wg potrzeb 
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wskazywanie uczniom dróg uzyskiwania 

pomocy  

w sytuacjach kryzysów w rodzinie 

wychowawcy, pedagog 

psycholog szkolny 

cały rok 

4.Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym 

poprzez wczesne wykrywanie trudności w 

nauce i problemów wychowawczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie uczniów zdolnych 

rozmowy z rodzicami – uświadomienie 

konieczności przeprowadzania badań w PPP 

dyrekcja szkoły, 

pedagog, psycholog 

cały rok zgodnie 

z potrzebami 

paca w grupach koleżeńskich  wychowawcy jako 

koordynatorzy 

Wg potrzeb 

powadzenie zindywidualizowanych i 

indywidualnych zajęć z dziećmi mającymi 

deficyty rozwojowe 

nauczyciele cały rok 

poradnictwo dla rodziców w sprawie metod 

postępowania z uczniem mającym trudności w 

nauce, zachowaniu 

 

 

warsztaty motywacyjne w klasach, wspieranie 

uczniów, system wzmocnień pozytywnych 

dyrektor szkoły, 

pedagog, wychowawcy 

psycholog szkolny 

 

 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

Wg potrzeb 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb 

 5.Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych z dziećmi 

bieżące wsparcie rodziców, prelekcje Psycholog  

            pedagog 

cały rok 

 


