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1.  WSTĘP 

 
Szkolny Program Profilaktyki jest projektem systemowych rozwiązań profilaktycznych  
w środowisku szkolnym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy ukierunkowanym na: 

1. Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 
rozwojowi i zdrowemu życiu. 

2. Ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój  
i dezorganizują zdrowy styl życia. 

3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników ochronnych, które sprzyjają prawidłowemu 
rozwojowi i zdrowemu życiu. 

Szkolny Program Profilaktyczny jest integralną częścią Szkolnego Programu 
Wychowawczego. 

Realizację Szkolnego Programu Profilaktycznego skoordynowano z rządowym 
programem na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz rządowym 
programem wspomagania organów prowadzących szkoły i zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”. 
Istotą tych programów jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i 
dialogu poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa w szkole, ograniczenie skali 
występowania zjawisk patologicznych, przeciwdziałanie agresji, rozwój społeczny i 
emocjonalny uczniów, poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działanie 
prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 
zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa sprzyjające kształtowaniu postaw i 
nawyków bezpiecznego zachowania. 

Adresatami Szkolnego Programu Profilaktycznego są uczniowie, nauczyciele, rodzice  
i pracownicy szkoły Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy. 
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1. PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. 

2. Konwencja Praw Dziecka z dn. 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30   
kwietnia 1991 r. 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz.2572 z późn.zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.  
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

6. Rozporządzenie MENiS z dn. 31 stycznia 2003 r., w sprawie poszczególnych form 
działalności wychowawczej  i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem. 

7.  Ustawa a dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

9. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w 
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 1999 r. w 
sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

12.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.    
     1982 nr 35 poz. 228). 

13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 nr  
     231 poz. 1375). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie  
      zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  
      przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające   
     rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki  
     dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w  
     przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. 2013  
     poz. 957). 
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2. CELE WYNIKAJĄCE Z ANALIZY SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ UCZNIÓW 

 

W oparciu o analizę sytuacji wychowawczej wyłoniono zachowania ryzykowne uczniów 
naszego gimnazjum, do których należą: 

1. Agresja słowna przejawiająca się w formie przezywania, obgadywania, 
wyśmiewania, używania obraźliwych przezwisk, gróźb. 

2. Agresja fizyczna. 

3. Cyberprzemoc, zwłaszcza wykonywanie zdjęć telefonem komórkowym bez zgody 
fotografowanego ucznia. 

4. Palenie papierosów, spożywanie wyrobów tytoniowych. 

5. Spożywanie alkoholu  przez uczniów, szczególnie w postaci piwa, wina, wódki; 
spożywanie środków psychoaktywnych, do których należą w szczególności 
marihuana i dopalacze. 

6. Absencja uczniów w szkole lub nieobecność na pierwszych lekcjach. 

 

Cele wynikające z powyższych zagrożeń: 

1. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez przeciwdziałanie 
zachowaniom ryzykownym, do których należą w szczególności: agresja uczniów, 
używanie środków psychoaktywnych - szczególnie spożywanie alkoholu w postaci 
piwa, wina, wódki, absencja szkolna, cyberprzemoc. 

2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w sytuacjach 
trudnych. 

3. Kształtowanie ważnych społecznie zachowań, takich jak: konstruktywne rozwiązywanie 
problemów, radzenie sobie z przejawami agresji , wpajanie młodzieży szacunku wobec 
dorosłych i rówieśników, bezpieczne korzystanie z Internetu, komputera. 

4. Propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia. 

5. Wskazywanie wartościowych rozrywek i alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu. 

6. Ukazywanie zagrożeń, jakie niesie spożywanie środków psychoaktywnych, 
szczególnie palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie dopalaczy. 

7. Motywowanie uczniów do solidnej pracy i regularnego uczęszczania na zajęcia 
lekcyjne. 

8. Budowanie poczucia własnej wartości. 

9. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. 

 

 

 



 

   

       1. ODZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE: 

 

Obszar działań 
profilaktycznych 

Zadania Formy i metody realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacj
i 

Uwa
gi 
o rea
lizacj
i 

Przemoc, agresja 
rówieśnicza, 
wulgaryzmy, 
brak kultury 
osobistej 

1. Diagnoza miejsc oraz sytuacji 
występowania agresji 
rówieśniczej w szkole. 

1.Ankieta wśród uczniów 
gimnazjum. 

 

pedagog szkolny maj  

2. Przekazywanie informacji na 
temat: 

 przyczyn, rodzajów i skutków 
przemocy i agresji, 

 kształtowania prawidłowych 
postaw w zakresie kultury 
osobistej i szacunku do innych, 

 kształtowania umiejętności 
wyrażania trudnych emocji, 

 komunikacji międzyludzkiej. 

1. Prowadzenie działań 
wychowawczo-profilaktycznych z 
wykorzystaniem: 

 przedmiotów nauczania, 

– zajęć lekcyjnych, 

– godzin z wychowawcą, 

 zajęć z pedagogiem, 

– zajęć pozalekcyjnych (wycieczki,  
udział w pracy kół zainteresowań, 
korzystanie z pracowni 
internetowej, czytelni). 

wychowawcy 
klas, nauczyciele 
przedmiotu, 
bibliotekarz, 
pedagog 
szkolny, 
specjaliści 

 

 

 

 

cały rok 
szkolny 

 

1. Apele porządkowe. dyrektor szkoły cały rok 
szkolny 

 



 

   

1. Rozmowy indywidualne z 
uczniami, rodzicami. 

2. Spotkania z policjantem. 

dyrektor, 
wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny, inni 
nauczyciele 

cały rok 
szkolny 

 

1.Egzekwowanie stroju szkolnego 
uczniów na co dzień i podczas 
uroczystości szkolnych. 

2.Wpajanie uczniom takich wartości 
jak: życzliwość, szacunek dla 
drugiego człowieka, uczciwość, 
uprzejmość czyli wartości, które 
ułatwiają dobre współżycie z 
otoczeniem. 

wychowawcy 
klas, inni 
nauczyciele 

cały rok 
szkolny 

 



 

   

3. Bezpośrednie przeciwdziałanie 
agresji i przemocy w szkole. 

 

1. Sumienne pełnienie dyżurów na 
korytarzu podczas przerw, 
szczególne zwrócenie uwagi na 
klatkę schodową, toalety, 
stołówkę szkolną. 

2. Sprawdzanie ubikacji, szatni i 
miejsc, w których uczniowie są 
szczególnie narażeni na 
używanie przemocy fizycznej i 
słownej. 

3. Dyżury uczniów w ubikacjach, 
którzy są zobowiązani do 
sumiennego dyżurowania i 
zgłaszania nauczycielom 
niepokojących sytuacji. 

4. Zwracanie uwagi na wypowiedzi 
uczniów: słownictwo itp. 

5. Rozmowy na temat dbania o 
własną godność, szanowanie 
siebie samego. 

nauczyciele 
dyżurujący, 
wychowawcy, 
uczniowie 
dyżurujący, inni 
nauczyciele 

cały rok 
szkolny 

 



 

   

1. Reagowanie na wszystkie 
przejawy agresji i konsekwentne 
stosowanie zasad zawartych 
w statucie i procedurach 
postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

– rozmowa z uczniem, 

– rozmowa z rodzicami, 

– odnotowanie zachowania ucznia , 

– skierowanie sprawy na policję 
(w razie potrzeby). 

dyrektor, 
pedagog 
szkolny, 
wychowawcy 
klas 

cały rok 
szkolny 

 

1. Poinformowanie uczniów 
o funkcjonujących w szkole 
procedurach postępowania w 
sytuacjach zagrożenia dzieci 
i młodzieży demoralizacją. 

wychowawcy 
klas 

wrzesień  

1. Współpraca z PPP, PZP, policją, 
sądem, psychologiem działającym 
w  Urzędzie Gminy w Jasienicy, 
organizacjami pozarządowymi. 

pedagog 
szkolny, 

wychowawcy 
klas, 

dyrektor 

cały rok 
szkolny 

 



 

   

Środki 
psychoaktywne 
papierosy, 
wyroby 
tytoniowe, 
alkohol, 
narkotyki oraz 
tzw. „dopalacze” 

1. Diagnoza skali zjawiska i miejsc 
zagrożonych stosowaniem środków 
psychoaktywnych. 

 

 

 

 

 

 

1.Ankieta wśród uczniów 
gimnazjum. 

2.Analiza wyników oraz wniosków. 

pedagog szkolny maj  

2. Przekazanie informacji na temat: 

– przyczyn sięgania po środki 
psychoaktywne, 

– ogromu szkód społecznych 
i zdrowotnych związanych z 
paleniem papierosów, zażywaniem 
wyrobów tytoniowych, piciem 
alkoholu i zażywaniem narkotyków 
oraz tzw. dopalaczy, 

– możliwości uzyskania pomocy, 

– zachowań asertywnych i 
umiejętności ich stosowania. 

1.Prowadzenie działań 
wychowawczo-profilaktycznych 
podczas: 

 zajęć lekcyjnych z 
poszczególnych przedmiotów, 

 zajęć z pedagogiem, 

 godzin z wychowawcą, 

 zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, 
udział w pracy kół zainteresowań, 
korzystanie z pracowni 
internetowej, czytelni), 

 spotkania z osobami zajmującymi 
się problemami uzależnień. 

wychowawcy 
klas, nauczyciele 
przedmiotu, 
pracownicy 
służby zdrowia, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

cały rok 
szkolny 

 

1. Apele porządkowe. dyrektor cały rok 
szkolny 

 



 

   

1. Rozmowy indywidualne z 
uczniami, rodzicami. 

pedagog 
szkolny, 
wychowawcy 
klas 

cały rok 
szkolny 

 

3. Bezpośrednie przeciwdziałanie 
spożywaniu środków 
psychoaktywnych. 

1. Sumienne pełnienie dyżurów na 
korytarzu podczas przerw. 

2. Sprawdzanie ubikacji, szatni i 
miejsc, w których uczniowie są 
szczególnie narażeni na używanie 
środków psychoaktywnych. 

nauczyciele 
dyżurujący, 
wychowawcy 
klas 

cały rok 
szkolny 

 

1. Obserwacja zachowań uczniów 
podczas pobytu w szkole 
a w szczególności podczas imprez 
szkolnych, wycieczek, zabaw. 

wszyscy 
nauczyciele, 
opiekunowie 
imprez 

cały rok 
szkolny 

 

1.Zwracanie szczególnej uwagi na 
osoby nieupoważnione 
przebywające na terenie szkoły. 

pracownicy 
szkoły 

cały rok 
szkolny 

 

1.Zwracenie uwagi na zmiany 
zachowań uczniów, wyglądu itp. 

wszyscy 
nauczyciele 

cały rok 
szkolny 

 

4. Natychmiastowe reagowanie 
w sytuacji: 

– stwierdzenia spożycia środka 
psychoaktywnego,  

– rozprowadzania używek na 
terenie szkoły. 

1. Zastosowanie procedury 
postępowania wychowawczego      
w sytuacjach kryzysowych: 

 wezwanie pracownika służby 
zdrowia, 

– rozmowa z uczniem, 

– rozmowa z rodzicami, 

– wezwanie policji. 

dyrektor, 
pedagog 
szkolny, 
wychowawcy 
klas,     
inni nauczyciele 

cały rok 
szkolny 

 



 

   

5.Współpraca 
z wyspecjalizowanymi instytucjami 
prowadzącymi terapię i rehabilitację 
osób uzależnionych oraz 
współuzależnionych. 

1.Kontakty z tymi instytucjami w 
razie wystąpienia takiej potrzeby. 

pedagog szkolny cały rok 
szkolny 

 

6. Edukacja nauczycieli w zakresie 
problemów związanych 
z uzależnieniami. 

1.Uczestnictwo w kursach, 
konferencjach, czytanie fachowej 
literatury. 

wszyscy 
nauczyciele 

 

cały rok 
szkolny 

 

Zdrowie 
psychiczne 
i fizyczne 

1. Promowanie: 

– czynnego wypoczynku, 

– higieny życia osobistego, 

– aktywnych form spędzania 
wolnego czasu. 

2. Bezpieczeństwo na drodze,       
w szkole, podczas gier i zabaw. 

3. Korygowanie złych nawyków 
żywieniowych. 

1. Prowadzenie działań 
wychowawczo-profilaktycznych z 
wykorzystaniem: 

– lekcji przedmiotowych, 

– godzin z wychowawcą, 

– zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, 

udział w pracy kół zainteresowań,  

korzystanie z pracowni 

internetowej, czytelni). 

– zajęcia sportowe, turnieje 
zawody. 

 

2. Pogadanki z pielęgniarką 
szkolną. 

wychowawcy 
klas, nauczyciele 
przedmiotu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pielęgniarka 
szkolna 

cały rok 
szkolny 

 



 

   

5. Podniesienie stopnia 
świadomości młodzieży na temat 
konsekwencji nierozważnych 
kontaktów seksualnych i chorób 
przenoszonych drogą płciową. 

1.Wychowanie do życia w rodzinie. 

2.Spotkania z pracownikami służby 
zdrowia. 

nauczyciel WOS-
u 

wychowawcy 

 

wg 
rozkładu 
materiału 
 

 

Trudności 
w nauce 

 

1. Wyrównywanie szans - pomoc 
w przezwyciężaniu trudności w 
nauce. 

1.Współpraca z PPP. nauczyciel 
przedmiotu, 
pedagog szkolny 

cały rok 
szkolny 

 

1. Diagnoza przyczyn niepowodzeń 
szkolnych. 

nauczyciel 
przedmiotu, 
pedagog szkolny 

cały rok 
szkolny 

 

1. Dostosowanie wymagań do 
możliwości intelektualnych ucznia. 

2. Indywidualizacja procesu 
kształcenia zgodnie z zasadami 
udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Samopomoc uczniowska  w 
procesie uczenia się.  

4. Spotkania z rodzicami. 

nauczyciel 
przedmiotu, 
wychowawcy 
klas, 

pedagog szkolny 

cały rok 
szkolny 

 



 

   

2. Pomoc materialna. 

 

 

 

 

 

1. Rozpoznawanie sytuacji rodzin 
uczniów najuboższych. 

2. Dofinansowanie artykułów 
szkolnych, wyżywienia, 
wycieczek uczniów 
pochodzących z rodzin 
najuboższych. 

3. Współpraca z GOPS,PCK. 

4. Działania w zakresie programu 
„Wyprawka szkolna”. 

pedagog 
szkolny, 
wychowawcy 
klas, Komisja 
Wychowawcza 

cały rok 
szkolny 

 

 

 

 

Wagary szkolne 1. Kontrolowanie wypełniania 
obowiązku szkolnego przez 
wszystkich uczniów gimnazjum. 

1. Monitorowanie absencji szkolnej 
(informowanie pedagoga szkolnego 
o absencji ucznia w wymiarze co 
najmniej 50% w okresie jednego 
miesiąca)  

2. Informowanie na bieżąco 
rodziców uczniów o 
nieusprawiedliwionej nieobecności 
(zwłaszcza na pierwszych 
lekcjach). 

3. Rozmowy indywidualne z 
uczniami wagarującymi. 

4. Rozpoznanie miejsc pobytu 
uczniów przebywających na 
wagarach szkolnych. 

5. Monitorowanie przyjazdów 
uczniów do szkoły o wyznaczonych 
porach i wyznaczonymi 

wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny, dyrektor 

cały rok 
szkolny 

 



 

   

autobusami. 

Nadużycia 
powstałe 
w związku 
z użytkowaniem 
technologii 
informacyjnych 
i multimedialnych 

1. Blokowanie stron www, 
zawierających treści 
pornograficzne oraz szkodliwe 
informacje o narkotykach, 
działalności sekt i przemocy. 

1. Instalacja na każdym komputerze 
przeznaczonym dla ucznia 
programu zabezpieczającego 
dostęp do wymienionych treści. 

dyrektor, 
nauczyciel 
informatyki 

cały rok 
szkolny 

 

2. Podnoszenie stopnia 
świadomości na temat 
niebezpiecznych zachowań 
pojawiających się w Internecie 
oraz trenowanie sposobów 
radzenia sobie z nimi.  

1. Lekcje informatyki. 

2. Godz. z wychowawcą. 

3. Zajęcia pedagoga. 

4. Edukacja rodziców. 

nauczyciel 
informatyki, 
wychowawcy 
klas, pedagog 

cały rok 
szkolny 

 

3. Upowszechnienie zasad 
właściwego oraz bezpiecznego 
korzystania z komputera, 
Internetu, telefonu 
komórkowego. 

1. Lekcje informatyki. 

2. Godz. z wychowawcą. 

3. Zajęcia pedagoga. 

4. Edukacja rodziców. 

nauczyciel 
informatyki, 
wychowawcy 
klas, pedagog 

cały rok 
szkolny 

 

4. Zapoznanie uczniów 
z możliwościami, jakie dają 
technologie informacyjne i 
związane z nimi zagrożenia – 
cyberprzemoc, konsekwencje 
zamieszczania zdjęć i informacji 
na swój temat w Internecie. 

1. Lekcje informatyki. 

2. Godz. z wychowawcą. 

3. Zajęcia pedagoga. 

4. Edukacja rodziców. 

nauczyciel 
informatyki, 
wychowawcy, 
pedagog  

cały rok 
szkolny 

 



 

 

5. EWALUACJA PROGRAMU 

 

Szkolny Program Profilaktyczny zakłada badanie sytuacji wychowawczej uczniów     

w szkole poprzez: 

– ankiety, 

– analizę wyników nauczania w oparciu o dokumentację szkoły, 

– analizę dokumentacji szkolnej uczniów (opinie, orzeczenia itp.), 

– obserwację zachowań uczniów, 

– analizę realizacji obowiązku szkolnego, 

– obserwację środowiska uczniowskiego, 

– rozmowy z rodzicami i nauczycielami. 

 

 


