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I. WSTĘPNA IDENTYFIKACJA PROBLEMU. 

 

  Podstawa prawna stworzenia Szkolnego Programu Profilaktyki to Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. i następujące akty prawne:  

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami  

z 21 stycznia, 18 lutego 2000r. i 23 sierpnia 2001r.; 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. dot. ramowych statutów 

publicznych przedszkoli oraz szkół. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach.,  

 Wewnętrzne akty prawne (Program Wychowawczy Szkoły, Statut Szkoły). 

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie  

i likwidowanie czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia jednostki (Z.B. Gaś, 2000). 

Profilaktyka jest to więc eliminacja lub redukcja czynników ryzyka oraz wzmacnianie 

czynników chroniących. 

 

Czynniki ryzyka są to cechy jednostki i środowiska, które sprzyjają podejmowaniu 

zachowań ryzykownych. Zbadane czynniki ryzyka (K. Wojcieszek, 2002): 

 środowisko społeczne promujące pewne wzorce zachowań, 

 normy społeczne (promujące, prowokujące pewne zachowania), 



Zespół Szkół 

Technicznych  

w Leżajsku 

SZKOLNY  PROGRAM PROFILAKTYCZNY 

 

Strona 2/ Stron 13 

 

 

 

  

 modelowanie takich zachowań w szkole i w domu, 

 konflikty i doświadczenie izolacji w dzieciństwie, 

 grupa rówieśnicza, w której normą są zachowania dysfunkcyjne, 

 niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych, 

 łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych, 

 wczesna inicjacja w zachowania ryzykowne. 

 

Czynniki chroniące to cechy jednostki i środowiska zwiększające odporność uczniów na 

działanie czynników ryzyka (J. Szymańska, 2000): 

 silna więź emocjonalna z rodzicami, 

 zainteresowanie nauką szkolną, 

 regularne praktyki religijne, 

 uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości, autorytetów, 

 stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą, 

 zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce, 

 umiejętność rozwiązywania problemów, 

 wrażliwość społeczna, 

 poczucie własnej skuteczności. 

Wzajemny układ i siła oddziaływania czynników chroniących i czynników ryzyka może 

uruchamiać zachowania ryzykowne, czyli działania zwiększające prawdopodobieństwo 

pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych, 

które zaburzają prawidłowy rozwój jednostki.  

Do najczęściej pojawiających się należą (J. Szymańska, 2000): 

 palenie papierosów, 

 używanie alkoholu, 

 używanie innych środków psychoaktywnych, 

 wczesna inicjacja seksualna, 

 zachowania agresywne i przestępcze. 

Zachowania ryzykowne są nieprawidłowymi sposobami przystosowania się i pełnią określoną 

funkcję w życiu uczniów, są mianowicie: 

- zastępczym sposobem zaspokajania zdeprywowanych potrzeb psychicznych, 

- zastępczym sposobem realizowania celów wieku rozwojowego, 

- sposobem radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. 
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Rozpoznanie stopnia aktywności młodych ludzi w odniesieniu do zachowań ryzykownych 

pozwala na wyodrębnienie grup o specyficznym poziomie ryzyka: 

 grupy niskiego ryzyka – młodzież nie podejmująca jeszcze zachowań ryzykownych, 

 grupa podwyższonego ryzyka – osoby, które podjęły choć jedno zachowanie 

ryzykowne, 

 grupy wysokiego ryzyka – osoby, u których zachowania ryzykowne są utrwalone i które 

odczuwają negatywne konsekwencja tych zachowań.  

W zależności od adresata, do którego skierowane są działania profilaktyczne, rozróżnia się 

trzy poziomy profilaktyki: 

 profilaktyka uniwersalna – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków  

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania 

przez nich środków i substancji;  

 profilaktyka selektywna – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na 

swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym 

stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;  

 profilaktyka wskazująca – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano 

wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające 

leczenia. 

Na wszystkich poziomach profilaktyki stosuje się następujące strategie profilaktyczne: 

 informacyjne – mają dostarczać adekwatnych informacji na temat skutków zachowań 

ryzykownych i tym samym umożliwiać racjonalny wybór; 

 edukacyjne – mają pomagaćw rozwijaniu ważnych umiejętności psychospołecznych; 

 alternatyw  - mają pomagać w zaspokajaniu ważnych potrzeb oraz osiąganiu satysfakcji 

życiowej oraz stwarzanie możliwości zaangażowania się  w działalność pozytywną 

(artystyczną, społeczną, sportową, turystyczną); 

 interwencyjne – celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności  

w identyfikowaniu i rozwiązaniu swoich problemów oraz wspieranie  

w sytuacjach kryzysowych. 

Szkoła w głównej mierze realizuje profilaktykę uniwersalną, której zadaniem jest 

przeciwdziałanie zagrożeniom, wspieranie rozwoju ucznia oraz identyfikacja osób będących 

w grupie podwyższonego ryzyka. Pomoc osobom zagrożonym i uzależnionym prowadzą 

placówki specjalistyczne, z którymi prowadzona jest ścisła współpraca. Są to m.in. Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Leżajsku, 
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Poradnia Odwykowa w Leżajsku oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień  

w Rzeszowie. 

 

II. DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ZAKRESIE  PROFILAKTYKI. 

 

1. Zastosowane narzędzia badawcze. 

Dla przeprowadzenia diagnozy zastosowane zostały następujące działania i metody pomocne 

w diagnozie potrzeb uczniów w obszarze profilaktyki: 

1) Określenie problemów funkcjonowania uczniów charakterystycznych dla ich etapu 

rozwoju, specyficznych potrzeb i uwarunkowań środowiskowych. 

2) Pozyskiwanie informacji dotyczących zachowań ryzykownych uczniów poprzez: 

- analizę protokołów Rady Pedagogicznej oraz sprawozdań pedagoga i Zespołu 

Wychowawczego, które dostarczają wiedzy na temat powtarzających się problemów 

wychowawczych i ewentualnie sygnalizuje pojawienie się nowych zachowań 

ryzykownych uczniów; 

- informacje od nauczycieli i wychowawców dotyczące funkcjonowania uczniów; 

- informacje od pedagogów szkolnych, które uzupełniają wiedzę dotyczącą problemów 

uczniów o nowe aspekty ich funkcjonowania oraz odnoszą się do uczniów sprawiających 

problemy wychowawcze, nie radzących sobie z nauką, pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych, pozostających pod opieką specjalistyczną; 

- informacje od uczniów i rodziców uzyskane przy okazji rozmów indywidualnych; 

- badania ankietowe skierowane do wychowawców klas, uczniów i rodziców  

w ramach ewaluacji wewnętrznej. 

3) Analiza materiałów badawczych.  

4) Wnioski z zastosowanych metod diagnostycznych: 

- sprecyzowanie zachowań ryzykownych, 

- określenie stopnia nasilenia zjawiska, 

- ewentualne wyodrębnienie grup podwyższonego ryzyka. 

 

2. Charakterystyka naszych uczniów i ich środowiska. 

Projektując szkolny program profilaktyczny wzięto pod uwagę etap rozwoju, na 

którym znajdują się uczniowie, określono specyfikę problemów populacji młodzieży,  

w stosunku do której chcemy odnieść nasze działania oraz rozważono aspekt środowiskowy 

zagrożeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najbliższe otoczenie, tj. rodzinne  

i rówieśnicze. 
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 W Zespole Szkół Technicznych  w Leżajsku uczysię młodzież w wieku od 16 – 20 lat. 

Są to uczniowie zasadniczej szkoły  zawodowej i  technikum.  

Nasi uczniowie znajdują się w okresie dorastania. Wzrastająca liczba zaburzeń zachowania 

wśród młodzieży skierowała uwagę na trudny etap rozwojowy, jakim jest  dorastanie. 

Stwierdzono, że wiele dysfunkcji powstaje w tym właśnie wieku. 

Przyjmuje się, że okres dorastania to czas doniosłych i głęboko sięgających zmian 

psychicznych, okres kształtowania się osobowości młodych ludzi. Proces ten przebiega 

intensywnie i nie zawsze harmonijnie. (L.F. Beck, 1994). 

Wydaje się, iż w tym zakresie młodzież wymaga szczególnej pomocy. 

Młodzież naszej szkoły pochodzi ze środowiska małomiasteczkowego  

i wiejskiego. Sytuacja socjalno-bytowa jest przeciętna lub poniżej przeciętnej, część uczniów 

pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym, korzystając z różnego rodzaju pomocy 

socjalnej. Rodzice posiadają wykształcenie przeważnie zawodowe, tylko niski odsetek 

pochodzi z rodzin inteligenckich. Niektórzy uczniowie pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych  

i niewydolnych wychowawczo. 

3. Analiza wyników badań. 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyodrębniono następujące zachowania ryzykowne 

charakterystyczne dla naszej młodzieży: 

 lekceważenie obowiązków szkolnych, 

 zachowania agresywne, 

 przypadki kradzieży, 

 przejawy dyskryminacji rówieśniczej, 

 palenie papierosów, 

 picie alkoholu, 

 używanie narkotyków, 

 niski poziom aktywności psychospołecznej. 

Wyodrębniono kilku uczniów o specyficznych potrzebach w zakresie profilaktyki (grupa 

wysokiego ryzyka), wymagających pomocy specjalistycznej. Pozostają oni pod opieką 

pedagogów, którzy we współpracy z rodzicami podjęli działania interwencyjne polegające na 

włączeniu do procesu wspomagania tych uczniów specjalistów z różnych instytucji. 

Dla pozostałych uczniów działania zapobiegawcze będą miały charakter profilaktyki 

uniwersalnej. 

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła również na określenie czynników ryzyka  

i czynników chroniących oraz sformułowanie działań osłaniających i wzmacniających te 

czynniki w odniesieniu do zdiagnozowanych zachowań problemowych naszych uczniów. 



Zespół Szkół 

Technicznych  

w Leżajsku 

SZKOLNY  PROGRAM PROFILAKTYCZNY 

 

Strona 6/ Stron 13 

 

 

 

  

Podłoże zachowań problemowych stanowi wspólny zestaw podstawowych czynników ryzyka 

i czynników chroniących. Na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń z pracy 

wychowawczej określono zestaw najważniejszych czynników wspólnych, uporządkowanych 

według czterech kategorii: związane z sytuacją rodzinną, związane z sytuacją szkolną, 

związane z grupą rówieśniczą oraz czynniki osobowościowe. 

Czynniki ryzyka wspólne dla zachowań problemowych. 

 Związane z sytuacją rodzinną: 

- niewłaściwe postawy rodzicielskie, 

- niewłaściwa pozycja dziecka w rodzinie, 

- nieprawidłowa atmosfera życia rodzinnego, 

- konflikty rodzinne, 

- niski status materialny rodziny. 

 Związane z sytuacją szkolną: 

- trudności w nauce, 

- niska motywacja do nauki, 

- opóźnienie programowe oraz niewystarczająca pomoc w nauce. 

 Związane z grupą rówieśniczą: 

- ograniczone doświadczenia społeczne, 

- brak umiejętności społecznych (empatia, komunikacja, wgląd społeczny i inne). 

 Czynniki osobowościowe: 

- problemy emocjonalne, 

- nieadekwatny (zwykle zaniżony) obraz własnej osoby, 

- niskie poczucie własnej wartości, 

- niesprecyzowane cele życiowe, 

- brak umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dorastania. 

Czynniki chroniące wspólne dla zachowań problemowych. 

 Związane z sytuacją rodzinną: 

- postawa akceptacji i miłości, 

- atmosfera życzliwości, poszanowania i zrozumienia, 

- stawianie wymagań adekwatnych do możliwości dziecka, 

- autentyczny kontakt z dzieckiem, wrażliwość na jego potrzeby, 

- prawidłowa pozycja dziecka w rodzinie. 

 Związane z sytuacją szkolną: 

- osiąganie wyników zgodnych z możliwościami, 

- sukcesy szkolne, 
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- zainteresowanie nauką, 

- przekonanie o zależności między nauką a możliwością osiągania sukcesów życiowych, 

- wspierające i motywujące ocenianie, 

- atmosfera szkolna motywująca do nauki, 

- aktywność poznawcza uczniów, 

- indywidualizacja działań edukacyjnych. 

 Związane z grupą rówieśnicza: 

- konstruktywne i bogate doświadczenia poznawcze i społeczne, 

- dobrze rozwinięte umiejętności funkcjonowania społecznego, 

- przynależność do grupy o pozytywnym charakterze. 

 Czynniki osobowościowe: 

- adekwatna samoocena, 

- poczucie własnej wartości i akceptacja siebie, 

- dojrzałość emocjonalna, 

- przyjazne nastawienie do ludzi i świata, 

- stabilna tożsamość, 

- sprecyzowane cele życiowe. 

 

III. KONCEPTUALIZACJA PROGRAMU. 

 

1. Określenie celu programu. 

Ochrona młodego człowieka przed podejmowaniem zachowań ryzykownych hamujących  

i niszczących rozwój.  

1. Przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie  

w przypadku pojawiania się ich na terenie szkoły i w środowisku.  

2. Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu 

życia prowadzącego do satysfakcjonującego życia. 

 

2. Określenie zadań programu. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie podstawowych zadań: 

 dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach, 

 rozwijanie ważnych umiejętności psychospołecznych, 

 budowanie prozdrowotnych przekonań i postaw, 

 kształtowanie systemu wartości i opartego na nim sensu życia, 
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 zaangażowanie nie tylko środowiska szkolnego i rówieśniczego, ale też rodzinnego. 

 

3. Określenie sposobu realizacji programu. 

W odniesieniu do wyżej wymienionych czynników mających wpływ na zachowania 

ryzykowne, sformułowano szereg działań wzmacniających czynniki chroniące  

i osłabiających czynniki ryzyka. Działania te mają charakter informacyjny, edukacyjny, 

alternatyw oraz interwencyjny. Ze względu na adresata tych działań podzielono je na 

skierowane do rodziców, uczniów oraz mające na celu usprawnienie pracy szkoły. 

 

Działania skierowane do rodziców 

 

Lp. 

 

Strategia działania 

Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Spotkania edukacyjne (tzw. pedagogizacje) 

rozwijające umiejętności wychowawcze 

rodziców. 

Indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające  

z bieżących potrzeb wychowawczych. 

Systematyczne informowanie o sukcesach  

i osiągnięciach uczniów. 

Udzielanie rodzicom pomocy i wsparcia  

w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

spotkania  

z rodzicami 

 

w ciągu 

całego roku 

 

 

wg potrzeby 

pedagodzy 

 

 

dyrekcja, pedagodzy, 

wychowawcy 

 

 

pedagodzy 

Działania skierowane do uczniów 

Działania informacyjne: 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

Przekazywanie wiedzy na temat zmian 

zachodzących w  wieku dorastania. 

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z pracą 

pedagoga i systemem pomocy (szkolnej i 

instytucjonalnej). 

Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej. 

Spotkania informacyjne z pracownikami Sądu, 

Komendy Powiatowej Policji, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni 

Leczenia Uzależnień. 

 

 

w ciągu roku 

 

IX/X 

 

 

wg potrzeb 

w ciągu roku 

wychowawcy, 

nauczyciele biologii, 

WDŻR 

pedagodzy na gzw 

 

 

doradcy zawodowi 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagodzy 
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Działania edukacyjne: 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w klasach 

pierwszych. 

Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne 

rozwijające umiejętności społeczne prowadzone 

z grupą chętnych uczniów. 

Organizowanie akcji profilaktycznych nt. 

uzależnień, agresji, zdrowia psychicznego. 

Realizacja programów profilaktycznych: Tak 

czy Nie, Zadbaj o swoją przyszłość - program 

edukacji antynikotynowej; Stres pod kontrolą-

program edukacyjny dla maturzystów; Saper - 

jak rozminować agresję;Wybierz życie. 

Pierwszy krok –profilaktyka nowotworowa;  

Stop dopalaczom;  Profilaktyka AIDS . 

Zajęcia nt. mechanizmów i etapów uzależnienia 

od alkoholu i narkotyków. 

Zajęciant. podniesienie efektywności nauki 

własnej uczniów (planowanie nauki, techniki 

pracy umysłowej, czynniki wpływające na 

efektywność uczenia się). 

Wzmacnianie adekwatnej samooceny i poczucia 

własnej wartości w codziennej pracy 

edukacyjnej poprzez dostrzeganie  

i wzmacnianie mocnych stron uczniów, 

eksponowanie ich sukcesów osobistych. 

Rozwijanie umiejętności intrapsychicznych 

i interpersonalnych młodzieży.  

Zachęcanie młodzieży do wartościowych 

programów telewizyjnych, filmów, prasy, 

literatury promujących uznawane społecznie 

wartości. 

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych o zasięgu szkolnym  

i pozaszkolnym. 

IX 

 

wg potrzeb 

 

 

w ciągu roku 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku 

 

 

 

 

 

w ciągu roku 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

pedagodzy 

 

 

Zespół 

Wychowawczy 

wychowawcy, 

pedagodzy, nauczyciel 

WDŻR,  

 

 

 

 

pedagodzy 

wychowawcy na gzw 

 

 

 

 

nauczyciele, 

przedmiotów 

wychowawcy,  

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości, 

WDŻR, pedagodzy 

katecheci, 

bibliotekarki, 

wychowawcy 

nauczyciele 

przedmiotów 
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Działania alternatywne: 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

6. 

Stwarzanie możliwości integracji uczniów klas 

pierwszych z uczniami klas programowo 

wyższych poprzez: wspólne organizowanie 

imprez okolicznościowych, sportowych, 

wycieczek, działalność kół zainteresowań. 

Włączenie uczniów w różne formy aktywności 

dostępne na terenie klasy, szkoły, środowiska 

lokalnego. 

Uprawianie dyscyplin sportowych 

dostosowanych do zainteresowań uczniów  

Aktywizowania uczniów do udziału w 

imprezach środowiskowych i włączenie ich do 

działań związanych z akcjami ogólnopolskimi, 

np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

Sprzątania Świata, Góra Grosza, wolontariat. 

Rozwijanie działalności samorządowej uczniów. 

Zajęcia o charakterze kulturalnym i 

krajoznawczym (wycieczki, kino, muzeum, 

imprezy turystyczne i inne). 

w ciągu roku 

 

 

 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

imprez 

w ciągu roku 

 

 

 

 

 

 

 

opiekunowie 

samorządu 

uczniowskiego i kół 

zainteresowań 

 

opiekunowie SU, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

opiekunowie 

samorządu szkolnego,  

 

 

opiekunowie SU 

wychowawcy, 

nauczyciele 

j.polskiego, geografii 

Działania interwencyjne: 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Analiza funkcjonowania uczniów 

przejawiających  trudności edukacyjne i 

wychowawcze oraz sprecyzowanie wniosków 

do dalszej pracy. 

Rozmowy indywidualne z uczniami 

ujawniającymi problemy emocjonalne, 

wychowawcze, dydaktyczne (w porozumieniu z 

rodzicami). 

Zawieranie kontraktów z uczniami 

wagarującymi i agresorami oraz ich 

egzekwowanie (w porozumieniu z dyrekcją i 

rodzicami). 

Reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy 

zachowań nieakceptowanych społecznie. 

na bieżąco 

 

 

 

w ciągu roku 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

na bieżąco 

 

wychowawcy, Zespół 

Wychowawczy, 

pedagodzy  

 

dyrekcja,pedagodzy 

wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

dyrekcja,  

nauczyciele, 
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5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

System reakcji na przypadki picia alkoholu, 

palenia papierosów, używania środków 

psychoaktywnych – Procedury postępowania   

w sytuacjach trudnych wychowawczo. 

Wyciąganie konsekwencji w przypadku łamania 

Statutu Szkoły i przejawów zachowań 

nieakceptowanych społecznie. 

Współpraca z policją w oparciu o „Procedury 

postępowania nauczycieli i metody współpracy 

szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i 

młodzieży przestępczością i demoralizacją” 

Ścisła współpraca z instytucjami udzielającymi  

pomocy młodzieży: Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Poradnie Zdrowia Psychicznego, 

Poradnie Uzależnień i Ośrodki  Terapii 

Uzależnień.    

na bieżąco 

 

 

 

w razie 

potrzeb 

 

na bieżąco 

 

 

 

w ciągu roku 

 

 

 

wychowawcy  

 

 

 

dyrekcja, 

wychowawcy 

 

dyrekcja, pedagodzy 

 

 

 

pedagodzy 

Zadaniadyrekcji, nauczycieli i personelu szkoły 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

Diagnozowanie sytuacji wychowawczej szkoły. 

Koordynowanie i monitorowanie przebiegu 

realizacji Szkolnego Programu   

Profilaktycznego. 

Wspieranie wszystkich pracowników szkoły  

w realizacji zadań profilaktyczno-

wychowawczych. 

Prowadzenie przedsięwzięć o charakterze 

szkoleniowym dla różnych grup odbiorców. 

Ewaluacja realizacji Szkolnego Programu 

Profilaktycznego. 

Aktywne uczestnictwo w diagnozie i 

planowaniu oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych w szkole. 

Systematyczna współpraca z dyrekcją, 

pedagogami, wychowawcami  

i nauczycielami, udzielanie wsparcia w 

planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno-

2 x w roku 

na bieżąco 

 

 

w ciągu roku 

 

 

wg potrzeb 

 

III 

 

w ciągu roku 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

Zespół Wychowawczy 

dyrekcja 

 

 

dyrekcja, pedagodzy 

 

 

dyrekcja, pedagodzy 

 

Zespół Ewaluacyjny 

 

dyrekcja, 

pedagodzy,nauczyciele 

 

wszyscy pracownicy 

szkoły 
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8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

 

12. 

wychowawczych. 

Współpraca z rodzicami w rozpoznawaniu 

 i radzeniu sobie z problemami uczniów. 

Uatrakcyjnienie form i metod prowadzenia 

zajęć lekcyjnych. 

Nawiązywanie pozytywnych kontaktów i relacji 

z uczniami i rodzicami. 

Natychmiastowe reagowaniew wypadkusytuacji 

trudnej, problemowej zaistniałejna terenie 

szkoły, powiadamianie nauczycieli  

i wychowawców. 

Dbanie o estetyczny wygląd szkoły, rzetelne 

wykonywanie swoich obowiązków. 

 

w ciągu roku 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

dyrekcja,wychowawcy, 

pedagodzy 

nauczyciele 

przedmiotów 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

 

 

pracownicy szkoły 

 

 

 Dla osiągnięcia zamierzonego celu i zrealizowania powyższych zadań konieczne jest objęcie 

wieloprofilowanymi działaniami wszystkich uczniów w ciągu całego cyklu kształcenia. Cele 

programowe realizowane będą w ramach: godzin wychowawczych, treści programowych 

poszczególnych przedmiotów oraz zajęć i działań pozalekcyjnych. 

 

4. Określenie strategii ewaluacyjnej 

Wyniki ewaluacji mają służyć realizatorom programu profilaktyki do oceny rezultatu  

i efektywności prowadzonych działań. Otrzymane informacje pozwolą na systematyczne, 

bieżące ulepszanie prowadzonych działań tak, aby uwzględniać aktualne potrzeby młodzieży. 

Obiektem ewaluacji jest więc zestaw działań profilaktycznych zrealizowanych przez 

pracowników szkoły. Ważne będzie znalezienie  odpowiedzi na pytanie, czy w efekcie 

podejmowanych przez nas działań uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie 

zachowań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi 

zachowaniami?  

 Ocena efektów realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego, obok bieżącego 

monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez zainteresowane podmioty, dokonuje 

się w trakcie posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej. Wynikające z oceny wnioski, 

przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

Ocenie poddawane są następujące elementy: 

 Funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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 Tematyka pedagogizacji rodziców na spotkaniach z rodzicami,; 

 Realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas; 

 Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia nauczycieli z zakresu działań 

wychowawczo-profilaktycznych; 

 Poznawanie innowacji i projektów w zakresie profilaktyki; 

 Realizacja programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych; 

 Analiza występowania czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych oraz 

czynników chroniących. 

Podstawę dla formułowania ocen realizacji programu stanowią: sprawozdania  

z realizacji planów pracy, badania ankietowe oraz sporządzane z nich analizy i dane 

statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, opinie, scenariusze 

prowadzonych zajęć, okresowa analiza  sytuacji wychowawczej i sprawozdania  

z przeprowadzonych działań. 

 

 

 

Opracował zespół w składzie:      

 

 

 

 


