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Program profilaktyki  

na rok szkolny 2016 – 2017 

 

Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach  

i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły. 

 

Podstawa prawna: 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

Art. 48 ust. 1 

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości 

dziecka, a także wolność sumienia i wyznania ora jego przekonania. 

Art. 53 ust. 3 

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis 

art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 53 ust. 4  

Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym 

nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. 

Art. 70 ust. 1 

Każdy ma prawo do nauki. Nauka do osiemnastego roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania szkolnego obowiązku określa ustawa. 

Art. 70 ust. 4 

Władze publiczne zapewniają powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają system indywidualnej pomocy 

finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa. 

Art. 72 ust. 1 

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę dziecka. Każdy ma prawo wymagać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed 

przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.  



 Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. 

Art. 13 

a) Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi: prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymania i przekazywania 

informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej 

lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka. 

b) Wykonanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne 

dla poszanowania praw lub reputacji innych osób. 

 

 Ustawa z dn. 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami ) 

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za 

podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych  

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.  

Art. 1 System oświaty zapewnia w szczególności pkt. 1,2,4,5,5a i 6.: 

1. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, 

odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.  

2. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki 

psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

4. możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami; 

5. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów 

nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 

6. opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych form i programów nauczania.  



 Rozporządzenie MENiS z dnia 27.08.2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół ze zmianami 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem; 

 Krajowy Program Zapobiegania Narkomanii 2011-2016; 

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 

 

Wstęp 
Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje 

eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne 

znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie 

pewności siebie. 
Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań 

interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń. 

 

W zakresie profilaktyki uniwersalnej obejmuje:  
 promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania; 

 informowanie o skutkach zachowań ryzykownych; 

 wspieranie rozwoju zaspokajania potrzeb własnych; 

 nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; 

 zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów. 

 

W zakresie profilaktyki selektywnej obejmuje: 
 działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka; 

 współpracę ze specjalistami; 

 zajęcia socjoterapeutyczne; 

 poradnictwo rodzinne. 



Cel główny: 
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców 

(opiekunów) oraz nauczycieli i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Upowszechnianie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go. 

2. Zapobieganie wagarom.  

3. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwość fast foodów. 

4. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie. 

5. Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa. 

6. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania  z mediów. 

7. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych. 

8. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania substancji psychoaktywnych, dopalaczy, alkoholu, papierosów, napojów 

energetyzujących oraz następstw działania tych substancji. 

9. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi. 

10. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

11. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki – wczesna interwencja – udzielanie pomocy. 

12. Zwiększanie kompetencji rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających pomocy w sytuacjach problemowych. 

 

Oczekiwane efekty: 
1. Uzyskanie przez uczniów wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. 

2. Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia. 

3. Uczeń zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im zapobiegać. 

4. Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień. 

5. Zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych. 

6. Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, warsztatach, pogadankach, akcjach profilaktycznych. 

 

Spodziewane efekty: 
      1. Podwyższanie wyników w nauce i wzrost frekwencji na zajęciach szkolnych. 

      2. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych. 

      3. Świadomy udział uczniów w różnych formach spędzania czasu wolnego. 



    4. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, potrafią współpracować w zespole, są wrażliwi na potrzeby innych. 

    5. Wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

    6. Zapewnienie różnorodnej pomocy potrzebującym. 

    7. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami. 

    8. Większa świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków. 

    9. Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia sobie z uzależnieniem i skutecznego szukania pomocy. 

    10. Zwrócenie większej uwagi uczniów na dbałość o swoje zdrowie i podejmowanie środków zaradczych w sytuacjach zagrożenia  

 

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI 
 

Lp Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy 

realizacji 

 

1. Propagowanie wśród młodzieży znajomości 

prawa i zasad przestrzegania go. 

 

a) Zapoznanie uczniów z dokumentami 

określającymi pracę szkoły:  

 statutem,  

 wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,  

 regulaminem szkoły,  

 procedurami określającymi sytuacje 

zagrożenia w szkole,  

 zasadami postępowania w sytuacjach 

kryzysowych.  

b) Pogadanki z policją o tematyce:  

 odpowiedzialności karnej nieletniego, 

 bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

c) Godziny z wychowawcą o tematyce:  

 obowiązków ucznia,  

 systemu kar i nagród stosowanego w szkole. 

d) Konsekwentnie stosowane przez nauczycieli 

procedur w określonych sytuacjach 

niezgodnych z prawem wewnątrzszkolnym, 

zgodnie z wypracowanymi i przyjętymi w 

Wychowawcy, 

pedagog i psycholog 

szkolny, nauczyciele 

WOS, historii i 

języka polskiego, 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



szkole procedurami. 

e) Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i 

człowieka  w oparciu o Deklaracje Praw 

Człowieka, Konwencję Praw Dziecka, 

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej  – 

lekcje z wychowawcą i lekcje WOS. 

      Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw   

      Dziecka. 

f) Włączanie uczniów w procesy aktualizowania 

prawa wewnątrzszkolnego poprzez aktywny 

udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.  

g) Kształtowanie umiejętności prawidłowego 

stosowania zasad bezpieczeństwa i 

prawidłowego reagowania w sytuacji 

zagrożenia: 

- pogadanki, lekcje w terenie, próbne alarmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zapobieganie wagarom, dyscyplina na 

zajęciach szkolnych 

 

a) Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli 

obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

b) Konsekwentne stosowanie procedur 

szkolnych wobec uczniów opuszczających 

zajęcia szkolne. 

c) Przeprowadzenie zajęć na godzinie z 

wychowawcą odnośnie obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki – konsekwencje prawne 

nie przestrzegania ww. zasad. 

d) Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć 

szkolnych. 

e) Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, konsultacje 

przedmiotowe, zajęcia ze specjalistami 

Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy  

psycholog i pedagog 

szkolny 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 



szkolnymi. 

f) Organizacja spotkań z rodzicami, dotycząca 

frekwencji uczniów na zajęciach oraz form 

pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

g) Obejmowanie opieką psychologiczno – 

pedagogiczną uczniów z wysoką absencję na 

zajęciach lekcyjnych oraz posiadających dużą 

ilość ocen niedostatecznych, a także 

nieklasyfikowanych z zajęć wychowania 

fizycznego. 

h) Systematyczna współpraca z policją, 

powiatowym centrum pomocy rodzinie, 

gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, 

kuratorami sądowymi. 

i) Motywowanie uczniów do systematycznego 

uczęszczania do szkoły: 

 nagrody rzeczowe dla uczniów za 100% 

frekwencję; 

 listy pochwalne dla rodziców uczniów z 

najlepszą frekwencją w szkole. 

 

3. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia i 

środowiskiem społecznym, w którym 

przebywa uczeń 

 

a) Analiza dokumentów szkolnych uczniów 

dokonywana przez: 

 wychowawców, 

 pedagoga, 

 psychologa szkolnego 

w celu podejmowania stosownych działań 

zapobiegających sytuacjom problemowym. 

b) Sporządzenie szkolnego wykazu uczniów 

wymagających pomocy wychowawczej, 

edukacyjnej i materialnej. 

Dyrektor i 

wicedyrektorzy, 

wychowawcy klas, 

pedagog i psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 



c) Systematyczne wywiady z uczniami, 

rodzicami, wywiady środowiskowe w celu 

bieżącego monitoringu sytuacji uczniów. 

d) Kontynuowanie systematycznej współpracy z 

instytucjami udzielającymi specjalistycznej 

pomocy, np.: 

 ośrodkami pomocy społecznej, 

 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

 powiatowym centrum pomocy rodzinie. 

e) Systematyczna współpraca z policją, 

kuratorami sądowymi. 

f) Obejmowanie opieką psychologiczno – 

pedagogiczną uczniów będących w trudnej 

sytuacji życiowej. 

 

4. Stworzenie systemu pomocy uczniom ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

mającymi problemy edukacyjne i 

wychowawcze  

 

a) Opracowanie programu wspierającego 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym dla uczniów z 

problemami edukacyjnymi i 

wychowawczymi. 

b)  Zaplanowanie prac zespołów powołanych do 

opracowania IPET – indywidualnych 

programów edukacyjno- terapeutycznych, 

c) Zaplanowanie i realizacja działań 

wspierających uczniów: 

 zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla 

uczniów niepełnosprawnych, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

poszczególnych przedmiotów, 

 zajęcia o charakterze terapeutycznym 

 konsultacje nauczycieli. 

d) Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog 

i psycholog szkolny, 

dyrektor 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 



wskazywania instytucji służących 

specjalistyczną pomocą. 

e) Organizacja spotkań indywidualnych z 

rodzicami przez wychowawców i 

specjalistów szkolnych: pedagoga szkolnego, 

psychologa szkolnego. 

f) Systematyczna współpraca z instytucjami 

zajmującymi się wspieraniem uczniów i 

rodzin z problemami edukacyjnymi i 

wychowawczymi: poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, powiatowe centrum pomocy 

rodzinie. 

g) Udzielanie pomocy indywidualnej w 

rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych: 

 udzielanie wsparcia psychologicznego; 

 rozmowy z pedagogiem. 

 

5. Systematyczne motywowanie uczniów do 

nauki. 

 

a) Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą 

zainteresowań i pasji uczniów.  

b) Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze 

zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami 

uczniowskimi. 

c) Przygotowywanie uczniów do udziału w 

konkursach przedmiotowych, tematycznych, 

interdyscyplinarnych, artystycznych i 

sportowych. 

d) Organizacja przez specjalistów szkolnych 

(pedagog, psycholog) zajęć z zakresu technik 

uczenia się, umiejętności radzenia sobie z 

problemami i stresem. 

e) Organizacja zajęć wspierających pracę ucznia 

zdolnego. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog 

i psycholog szkolny, 

doradca zawodowy, 

dyrektor. 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 



f) Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz 

systemu oceniania wobec uczniów tego 

wymagających. 

g) Uwzględnianie zaleceń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej zwartych w 

opiniach i orzeczeniach. 

h) Stosowanie pochwał nawet najmniejszych 

sukcesów, wobec uczniów wymagających 

wsparcia. 

i) Wskazywanie możliwości i umiejętności 

uczniów wobec kierunku dalszego kształcenia 

– doradca zawodowy. 

j) Obejmowanie pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną uczniów posiadających dużą 

ilość ocen niedostatecznych. 

 

6. Stwarzanie możliwości budowania 

właściwych relacji rówieśniczych, 

przeciwdziałanie agresji, mobbingowi itp. 

 

a) Organizowanie zajęć z wychowawcą przy 

współpracy pedagoga i psychologa szkolnego 

na temat: 

 sposobów rozwiązywania konfliktów, 

 asertywności, 

 budowania poczucia własnej wartości, 

 form mediacji, 

 komunikacji interpersonalnych. 

 zjawiska agresji i przemocy w szkole, 

sposobów reagowania na agresję, bullyingu i 

cyberbullyingu; 

 tolerancji i antydyskryminacji. 

b) Organizowanie imprez służących integracji 

środowiska szkolnego: 

 wycieczki szkolne, rajdy, pikniki, festyny;  

c) Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

pracownicy szkoły, 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 

 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nauczycielskich podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

d) Obchody Międzynarodowego Dnia bez 

Przemocy. 

e) Systematyczne i zgodne z procedurami 

reagowanie wszystkich pracowników szkoły 

na wszelkie formy i przejawy agresji w 

szkole. 

f) Dostarczanie adresów i/lub numerów 

telefonów instytucji zajmujących się pomocą 

dla młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Popularyzowanie zdrowego stylu życia. 

 

a) Pogadanka na godzinach wychowawczych 

lub zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat 

organizacji czasu wolnego. 

b) Propagowanie aktywności sportowej, 

zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu 

sportu na zajęciach SKS, klubach 

sportowych. 

c) Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach 

i zawodach sportowych. 

d) Nauka walki fair-play. 

e) Dbałość o stan zdrowia oraz zapobieganie 

chorobom poprzez spotkania z pielęgniarką 

szkolną, badania, analizę stanu zdrowia. 

f) Realizacja kampanii profilaktycznych: 

 „Zdrowe piersi są ok” 

 „Wybierz życie – pierwszy krok” 

 „Rakoobrona” – promowanie profilaktyki 

onkologicznej 

g) Organizacja zajęć umożliwiających aktywny 

tryb życia, np. rajdy krajoznawcze, udział w 

Nauczyciele biologii, 

wychowania 

fizycznego, pedagog 

i psycholog szkolny, 

pielęgniarka szkolna, 

opiekunowie 

odpowiednich kół 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



biegach przełajowych, spływy kajakowe, 

wycieczki przedmiotowe. 

h) Zapoznawanie młodzieży z zasadami 

zdrowego żywienia i odżywiania się – udział 

uczniów w projektach szkolnych. 

i) Udział uczniów w kołach promujących 

aktywny i zdrowy styl życia, np. koło 

turystyczne, SKS, PCK. 

j) Kontynuowanie współpracy z instytucjami 

promującymi aktywny i zdrowy styl życia, 

np. Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. 

k) Akcje promujące zdrowy tryb odżywiania 

przeprowadzane przez klasy gastronomiczne 

naszej szkoły: 

 Święto ziemniaka 

l)  „Pokonać stres” zajęcia dla klas maturalnych 

dotyczące rozpoznawania objawów stresu 

oraz nauki sposobów radzenia sobie ze 

stresem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Uświadamianie uczniom negatywnych 

skutków działania substancji  

psychoaktywnych oraz dopalaczy, napojów 

energetyzujących, uświadomienie 

następstw działania tych substancji, a także 

zagrożeń wynikających z tzw. nowych 

uzależnień (siecioholizm, hazard, 

fonoholizm). 

 

a) Udział uczniów w pogadankach, warsztatach 

dotyczących środków uzależniających, 

konsekwencji ich spożywania: 

 narkotyki, 

 dopalacze, 

 papierosy, 

 alkohol, 

 leki stosowane powszechnie do leczenia 

infekcji, 

 napoje energetyzujące. 

b) Organizowanie w szkole akcji poświęconych 

obchodom, np.:  

Wychowawcy klas, 

pedagog i psycholog 

szkolny, pielęgniarka 

szkolna, zapraszani 

w zależności od 

potrzeb specjaliści, 

dyrekcja 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 

 

 

 

 

 

 

 



 dni uzależnień i AIDS, 

 dni bez papierosa, 

 PaT Ogólnopolski Zryw Wolnych Serc 

c) Bieżące informowanie uczniów o 

negatywnych skutkach palenia papierosów, 

picia alkoholu, napojów energetyzujących, 

zażywania substancji psychoaktywnych.  

d) Organizowanie spotkań profilaktycznych: 

 spektakl teatralny  

 prelekcje z funkcjonariuszem Policji dot. 

substancji psychoaktywnych 

 spotkanie z byłym pacjentem ośrodka dla 

osób uzależnionych 

e) Kontynuowanie współpracy z instytucjami 

zajmującymi się leczeniem uzależnień, tj. 

KARAN. 

f) Realizacja programów profilaktycznych: 

 „Dopalacze kradną życie” 

 „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

 Uzależnieniom behawioralnym mówię 

STOP! 

g) Udział uczniów w konkursach związanych z 

tematyką zagrożeń współczesnego świata: 

 Powiatowy Multimedialny Konkurs 

Profilaktyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

9. Przygotowanie uczniów do podejmowania 

pracy wolontariusza 

 

a) Propagowanie idei wolontariatu. 

b) Organizowanie w szkole i środowisku 

lokalnym akcji charytatywnych m.in.: 

 Akcja „Góra Grosza” 

 Mikołajkowa wizyta w Publicznym 

Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w 

Wychowawcy klas, 

dyrekcja szkoły, 

opiekun szkolnego 

koła wolontariatu 

„Iskierki”, rodzice 

uczniów 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 

 



Białobrzegach 

 Zbiórka zabawek, słodyczy oraz artykułów 

papierniczych i środków czystości dla 

podopiecznych Domu Dziecka w 

Kozienicach oraz Domu Pomocy Społecznej 

Niedabylu. 

c) Udział w obchodach Powiatowej Białej 

Niedzieli 

d) Udział w 25 Finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

e) Mobilizowanie uczniów do uczestniczenia w 

konkursach i turniejach popularyzujących 

wolontariat. 

 

10 Współpraca z rodzicami 

 

a) Przedstawienie rodzicom podstawowych 

dokumentów regulujących pracę szkoły, np.: 

 statut szkoły,  

 wewnątrzszkolne zasady oceniania, 

 program wychowawczy, 

 program profilaktyki, 

 regulamin szkoły. 

b) Ustalenie zasad kontaktowania się z 

rodzicami uczniów. 

c) Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej 

pomocy przez specjalistów szkolnych 

(pedagog, psycholog, doradca zawodowy). 

d) Przedstawienie harmonogramu spotkań z 

wychowawcami  

e) Zapoznanie rodziców z tematyką 

profilaktycznych spotkań organizowanych 

przez szkolę dla rodziców. 

f) Zachęcenie do organizowania i uczestnictwa 

Wychowawcy klas, 

dyrekcja, specjaliści 

szkolni, rodzice 

uczniów 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 



we wspólnych uroczystościach i imprezach 

szkolnych. 

g) Zachęcenie rodziców do współpracy we 

wspólnym rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych zaistniałych w szkole. 

 

11. Współdziałanie wszystkich pracowników 

szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki i 

interwencji 

a) Udział nauczycieli i specjalistów szkolnych w 

konferencjach, warsztatach i szkoleniach, 

dotyczących profilaktyki uzależnień. 

b) Rozwijanie współpracy z instytucjami 

promującymi zdrowy styl życia i oferujących 

pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień: 

 Prelekcje na temat dopalaczy i innych 

substancji psychoaktywnych skierowane do 

rodziców i nauczycieli przeprowadzonych 

przez funkcjonariusza policji. 

c) Systematyczny rozwój współpracy z 

rodzicami, radą rodziców w zakresie 

profilaktyki. 

d) Kontynuowanie dobrej praktyki szkolnej w 

obszarze wymiany doświadczeń i informacji 

w zakresie szeroko pojętej profilaktyki, 

obejmującej zagadnienia i problemy szkolne. 

 

Dyrektor szkoły, 

wszyscy nauczyciele, 

rodzice 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWALUAJCA PROGRAMU PROFILAKTYKI 
 

Cele ewaluacji: 

 uzyskanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa uczniów i podejmowaniu zachowań ryzykownych, 

 poznanie oczekiwań odbiorów programu – rodziców, uczniów i nauczycieli. 

 podniesienie efektywności pracy szkoły i wzmocnienie bezpieczeństwa. 

 

Metody zbierania informacji: 

 obserwacja pod kątem zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, 

 obserwacja pod kątem zachowań  ryzykownych, 



 analiza dokumentacji szkolnej, analiza frekwencji uczniów, 

 wywiady z uczniami, 

 wywiady z rodzicami uczniów, 

 ankiety uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 rozmowy z uczniami, rodzicami. 

 

Badania ewaluacyjne przeprowadzane będą przez koordynatorów do spraw wychowania oraz pedagoga i psychologa szkolnego Wyniki 

ewaluacji zostaną zaprezentowane na posiedzeniu plenarnym rady pedagogicznej. Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą podstawą do 

opracowania szkolnego programu profilaktyki na kolejne lata nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  
ORAZ ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ  

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOBRZEGACH 
 
Działania interwencyjne. 

 

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,  nauczyciel powinien 

podjąć następujące kroki: 

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły. 

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę 



z rodzicami oraz  z  uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 

nieletnich). 

5) Podobnie, w sytuacji, gdy, Szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, 

ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor 

Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6) Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup 

przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły. 

7) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału 

w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel instytucji 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie 

zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

4) Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze 

Szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w Szkole, czy przewiezieniu do placówki służby 

zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia 

i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

5) Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do 

szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,  policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia 

zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na 

terenie szkoły, to Dyrektor Szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 



7) Spożywanie alkoholu na terenie Szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43
 
ust. 1 Ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy 

tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć 

następujące kroki: 

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły wzywa policję. 

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien 

podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, 

pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku 

z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to 

czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa. 

3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor 

Szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy. 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do 

jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1) Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły. 

2) Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3) Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4) Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy. 



5) Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem 

Szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

6) Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. 

sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 
1) Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy 

ofiara doznała obrażeń. 

2) Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły. 

3) Powiadomienie rodziców ucznia. 

4) Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, 

ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni,  materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych 

substancji  lub przedmiotów: 

1) Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie Szkoły osobom. 

2) Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów.  

3) Wezwać policję - tel. 997 lub 112. 

 

 

Postępowanie w sytuacji, kiedy nauczyciel jest ofiarą przemocy (znieważenie  nauczyciela, upokorzenie): 
1) Ujawnianie sytuacji dla dobra swojego i ofiary (ujawnienie agresji uczniów zanim nauczyciel wróci na lekcje do tej samej klasy, 

w przeciwnym razie nastąpi kolejny atak przemocy).  

2) Rozmowy pokrzywdzonego nauczyciela z innymi nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją (rozmowy o faktach zdarzenia).  

3) Rozmowy razem z dyrektorem z każdym sprawcą przemocy (jakie były przyczyny i motywy zachowania).  

4) Poinformowanie i wezwanie rodziców. 

5) Ukaranie sprawców zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem.  

6) Podpisanie kontraktów z uczniami - sprawcami agresji zobowiązujących ich do nie używania przemocy, określenie kar za naruszenie 

warunków kontraktu. 

7) Jeśli została naruszona godność nauczyciela, zostało złamane prawo - wezwanie policji (spisanie relacji poszkodowanego i świadków).  

 
 


