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WSTĘP 
 

Proponowany poniżej Program Profilaktyki jest uzupełnieniem i jednocześnie stanowi 

integralną całość z Programem Wychowawczym Gimnazjum nr 46. Dostosowany jest on 

do potrzeb rozwojowych naszych uczniów oraz potrzeb ich środowiska rodzinnego. 

Realizacja programu ma stworzyć optymalne warunki rozwoju uczniów klas I-III oraz 

chronić i promować wśród nich zdrowy styl życia. 

       Program Profilaktyki wraz z Programem Wychowawczym szkoły zawarty jest w 

Szkolnym Zestawie Programów Nauczania. Realizowany jest przez wszystkich 

pracowników Gimnazjum w czasie lekcji przedmiotowych i przerw między lekcyjnych, 

godzin wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych. 

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest ochrona młodzieży przed zagrożeniami poprzez 

działania wychowawczo-profilaktyczne realizowane przy współpracy z rodzicami 

uczniów, a także reagowania w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania 

przez uczniów zachowań ryzykownych. 

              Reasumując, Program Profilaktyki jest projektem systemowych rozwiązań w 

środowisku szkolnym, uzupełniającym wychowanie i ukierunkowanie na : 

 wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu 

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój 

ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia 

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu 

 

Program został opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły. 

 

 

I. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

 Wspomaganie wszelkich oddziaływań wychowawczych ukierunkowane na 

eliminowanie trudności, które mogą być przeszkodą w osiąganiu korzystnych zmian 

rozwojowych przez uczniów – (patrz Sylwetka Absolwenta – Program Wychowawczy 

szkoły) 



 Realizacja Programu pomoże niwelować różnice pomiędzy faktyczną sytuacją 

wychowawczą Gimnazjum, a zakładaną przez nas sytuacją pożądaną (Wizja Szkoły – 

Program Wychowawczy) 

 Zapobieganie, ograniczanie i eliminowanie zachowań problemowych występujących 

wśród młodzieży jak: wagary, spóźnienia, zachowania agresywne, przedwczesna inicjacja 

seksualna, kontakt z używkami, brak motywacji do nauki. 

 

II. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW:  
 

Dążąc do realizacji założonych celów profilaktyczno – wychowawczych 

podejmowane w szkole działania obejmują: 

 kształtowanie postaw dialogu między nauczycielem a uczniem 

 wspieranie rodziców w działalności wychowawczej 

 kształtowanie tolerancji 

 profilaktykę antyuzależnieniową 

 eliminowanie agresji 

 podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów 

 

W/ w obszary działań wraz ze sposobami ich realizacji,  terminami oraz osobami 

odpowiedzialnymi za ich wykonanie opisane zostały w Planie Rozwoju Szkoły. 

Dokumenty te dostępne są w bibliotece szkolnej. 

 

 Do realizacji celów, wyszczególnionych w punkcie I prowadzą także następujące  

zdania podejmowane przez pracowników szkoły: 

 

 Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia ,, Chcę być zdrowym i sprawnym”  

 Integracja społeczności klasowych i społeczności szkolnej  

 Podniesienie poziomu wrażliwości społecznej uczniów 

 Uczenie umiejętności społecznych 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych i indywidualizacja procesu nauczania. 

 

Do realizacji w/w zadań opracowane zostały szczegółowe sposoby ich realizacji, 

scenariusze lekcji wychowawczych i zajęć terapeutycznych, które stanowią załącznik 

do niniejszego Program. 

 

 

III. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH 
 

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są: 

 

1.    Dyrektor/ Wicedyrektor szkoły, który jako realizacji działań profilaktycznych  

o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań wychowawczych i                                                                                                                                      

profilaktycznych, ( finansuje, nadzoruje, koordynuje, wyznacza odpowiedzialnych za 

realizację konkretnych zadań i rozlicza z ich wykonania) 

 

2. Nauczyciel – wychowawca, który jako realizator działań profilaktycznych 

podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i 



rodziców, jest wzorem konstruktywnych zachowań dla swoich wychowanków. – 

Profilaktyka I – rzędowa ,, Poczekaj”  

 

3. Inni nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy jako realizatorzy działań 

profilaktycznych dbają o wzmacnianie czynników chroniących prawidłowy rozwój 

ucznia podczas wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz przerw, oraz 

redukowanie lub eliminowanie czynników ryzyka.  

 

4. Pedagog szkolny, który jako realizator działań profilaktycznych wspomaga pracę 

wychowawców i nauczycieli w zakresie Profilaktyki I – rzędowej. Pedagog w zakresie 

realizacji działań profilaktycznych jak również w zakresie Profilaktyki III – rzędowej 

współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, innymi specjalistycznymi 

poradniami i stowarzyszeniami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Działem Uzależnień 

O.P.S. , Komendą Rejonową Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich. 

 

5. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów jako realizatorzy działań profilaktycznych 

aktywnie współpracują ze szkołą, biorą udział w tworzeniu i ewaluacji Szkolnego 

Programu Profilaktyki.  

 

 

IV. ZACHOWANIA PROBLEMOWE UCZNIÓW W                                         

SZKOLE  

 
   Młodzież w wieku 13 – 15 lat często podejmuje pierwsze próby zachowań 

ryzykownych. Dlatego też profilaktyka zachowań problemowych, które występują lub 

mogą wystąpić wśród uczniów powinna polegać na:  

 eliminowaniu, redukowaniu czynników ryzyka  

 pracy nad czynnikami chroniącymi, wzmacnianiu ich  

 

Zachowania  

problemowe 

uczniów w szkole   

Czynniki ryzyka  

występujące w szkole 

 

Czynniki chroniące  
(mogące osłabić czynniki 

ryzyka ) 

 

 

 

1. WAGARY  

 

 

- brak motywacji do  nauki 

- brak sukcesów 

- niedostateczna kontrola 

frekwencji  

- większe różnicowanie 

wymagań  

- pomoc w nauce  

- systematyczna kontrola 

frekwencji 

 

 

 

2. SPOŹNIENIA 

- brak konsekwencji za spóźnienia 

na lekcje  

- przyzwolenie na spóźnienia 

wynikające z bezradności 

nauczycieli  

- konsekwentne 

przestrzeganie przez  

wszystkich nauczycieli 

przyjętej procedury 

postępowania w sytuacji 

spóźniania się uczniów na 

lekcje 

 

 

3. AGRESJA 

- słaba integracja zespołów 

klasowych 

- silna rywalizacja  

- nieumiejętność wyrażania swojej 

- praca wychowawcza w 

klasach wg opracowanego 

programu Zespołu do 

Działań Przeciwko Agresji  



złości w sposób akceptowany  - zajęcia integrujące zespoły 

klasowe  

- zachęcanie do pracy 

 

 

4.KRADZIEŻE 

- przynoszenie do szkoły przez  

uczniów drogich, wartościowych 

przedmiotów                                                                                                               

- zazdrość                                                         

- poczucie bezkarności sprawców            

- brak norm moralnych                                      

- otwarte szatnie                                     

- integracja zespołów 

klasowych –pomoc 

koleżeńska                                 

- pilnowanie przez uczniów 

własnych rzeczy                        

- zamykanie szatni i 

klasopracowni w czasie 

przerw                                       

- zapoznanie uczniów z 

tematem odpowiedzialności 

karnej nieletnich                        

- konsekwentne 

postępowanie w przypadku  

udowodnionych kradzieży  

 

 

5.NARKOTYKI I 

DOPALACZE 

- - duże luki w wiadomościach 

szkolnych                                            

- poczucie niezrozumienia czy 

izolacji   

 - nieumiejętność organizowania 

sobie czasu wolnego (nuda)                                                        

- negatywne wzorce społeczne               

- brak wiedzy o działaniu i 

szkodliwości zażywania 

narkotyków  

- brak celów życiowych  

- niskie poczucie własnej wartości 

- zapewnienie uczniom 

pomocy w nauce 

- pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna  

- pedagogizacja rodziców – 

współpraca z nimi  

- pomoc we właściwym 

organizowaniu czasu 

wolnego  

- pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań uczniów i 

kształtowaniu adekwatnej 

samooceny ( mniej 

krytycznych uwag, więcej 

pochwał )  

- zapoznawanie uczniów z 

mechanizmem uzależnienia 

i działaniem środków  

zmieniających świadomość 

na młody organizm w 

trakcie zajęć 

profilaktycznych i godzin 

wychowawczych.  

- uczenie sposobów 

radzenia sobie ze stresem i 

postępowania w sytuacjach 

trudnych – proszenie o 

pomoc  

- odpowiednie reagowanie 

szkoły na uczniów 

odurzających się  



 

 

6. SPOŻYWANIE 

ALKOHOLU  

- problemy w nauce  

- brak zainteresowań  

- zaniżona samoocena  

 

- negatywne wzorce 

- pomoc uczniom z 

problemami – większa 

indywidualizacja  

 

- pomoc uczniom w 

odkrywaniu własnych 

zainteresowań  

- pedagogizacja rodziców  

- praca wychowawcza w 

klasie 

- socjoterapia  

- konsekwencja w 

reagowaniu na uczniów pod 

wpływem alkoholu ( wg 

procedury ) 

 

 

7. PALENIE 

PAPIEROSÓW  

- brak możliwości całkowitej 

kontroli nad uczniami 

minimalizowanie przez rodziców 

palenia papierosów przez 

dzieci/negatywne wzorce 

dorosłych palaczy/ 

- pedagogizacja rodziców    

( palenie papierosów jako 

wstęp do innych uzależnień 

– szczególnie narkotyków 

przyjmowanych poprzez 

palenie (marihuana, 

haszysz, heroina)  

- zajęcia z uczniami o 

zdrowym stylu życia  

- konsekwentne reagowanie 

na palenie papierosów na 

terenie szkoły  

 

 

8. ZACHOWANIA 

AUTODESTRUKCYJNE 

 

- trudne warunki socjo - 

ekonomiczne 

- słaba integracja ( szczególnie w 

przypadku imigrantów )  

- negatywne zdarzenia życiowe  

- zaburzenia psychiczne (depresja, 

zaburzenia lękowe, nadużycia 

alkoholu i narkotyków, zaburzenia 

odżywiania się, zaburzenia 

psychotyczne [np. schizofrenia]) 

- wcześniejsze ślady samobójcze 

 - brak zainteresowania ze strony 

domu lub szkoły problemami 

dziecka  

- proces wychowania           

(współpraca z rodziną, 

dobra znajomość 

środowiska rodzinnego 

dziecka)  

- integracja zespołu 

klasowego  

- organizacja zajęć 

profilaktycznych 

polegających na rozwijaniu  

umiejętności społecznych, 

kształtujących umiejętność 

szukania pomocy w 

sytuacjach trudnych, 

radzenia sobie ze stresem. 

 

 

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH 

PROBLEMOWYCH  

 
WAGARY : 

 



1. Rodzice mają obowiązek w ciągu 48 godzin powiadomić o przewidywanym czasie 

nieobecności dziecka w szkole i podać jej powód.  

2. Jeżeli rodzice nie dopełnią tego obowiązku, wychowawca po trzech dniach 

nieobecności ucznia w szkole telefonicznie kontaktuje się z rodzicami ucznia.  

3. W przypadku braku kontaktu z domem lub gdy podjęte przez wychowawcę działania 

nie przynoszą oczekiwanych efektów wychowawca informuje o sprawie pedagoga.  

W zależności od sytuacji podejmują oni wspólnie następujące działania :  

- dalsza próba kontaktu telefonicznego  

- powiadomienie o zaistniałych problemach pracownika socjalnego z OPS 

- wysłanie listu poleconego do rodziców z informacją o nieobecności  

- powiadomienie Sądu Rodzinnego i Nieletnich  

 

SPÓŹNIENIA :  

 

1. Każde spóźnienie powyżej 15 minut na pierwszą lekcję i 5 minut na wszystkie 

kolejne lekcje jest traktowane jako nieobecność. 

2. Zarówno za spóźnienie jak i nieobecność nauczyciel prowadzący daną lekcje 

zadaje uczniowi dodatkową pracę do domu, z wykonania której konsekwentnie 

rozlicza ucznia na następnej lekcji.  

3. W przypadku lekceważenia przez ucznia obowiązku wykonywania dodatkowej 

pracy, nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę klasy , który przeprowadza 

z uczniem rozmowę ostrzegawczą. 

4. Jeżeli rozmowa ta pozostaje bez rezultatu do szkoły zostają zaproszeni rodzice 

ucznia na rozmowę w towarzystwie pedagoga lub dyrektora szkoły.   

 

KRADZIEŻ: 

 

1. Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrekcję szkoły. 

2. Rozmowa wyjaśniająca okoliczności zdarzenia z jego ofiarą, świadkiem , itd. 

3. W uzasadnionych, szczególnie trudnych przypadkach skorzystanie z pomocy 

Patrolu Szkolnego w wyjaśnieniu sprawy. 

4. W przypadku udowodnionej kradzieży dokonanej przez ucznia zbiera się Zespół 

Wychowawczy, na który zostają zaproszeni rodzice ucznia. 

 

            AGRESJA:   
 

1. Wszyscy pracownicy szkoły informują o zauważonych przez siebie przejawach   

agresji lub przemocy wśród uczniów, wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca szczegółowo rozpoznaje sytuację , ewentualnie prosi o pomoc 

pedagoga. 

3.  W uzasadnionych przypadkach informowani lub wzywani do szkoły są rodzice 

uczniów biorących udział w zdarzeniu i Patrol Szkolny. 

4. Jeżeli w dalszym ciągu uczeń przejawia zachowania agresywne lub stosują 

przemoc wobec innego ucznia , na wniosek wychowawcy klasy zbiera się Zespół 

Wychowawczy i z udziałem ucznia jak i jego rodziców ustala dalsze działania 

mające na celu zmianę w zachowaniu ucznia.    

 

PALENIE PAPIEROSÓW: 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek powiadomić o paleniu przez ucznia  



       na terenie szkoły wychowawcę klasy lub pedagoga. 

2. Wychowawca lub pedagog przeprowadzają z uczniem rozmowę ostrzegawczą na      

ten temat i przydzielają uczniowi do wykonania prace porządkowe na terenie 

szkoły.  

3. Jeżeli uczeń ponownie zostanie przyłapany na paleniu wychowawca lub pedagog 

informują o tym fakcie rodziców ucznia. 

4. Jeżeli powyższe działania pozostają bez efektu zbiera się Zespół Wychowawczy 

w celu ustalenia dalszego postępowania.  

 

ALKOHOL,  NARKOTYKI  lub DOPALACZE 

 

1. Każdy Pracownik szkoły, jeżeli ma podejrzenie, że uczeń znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających informuje o tym pedagoga lub 

Dyrektora szkoły.  

2. O podejrzeniu tym powiadomieni są i wezwani do szkoły rodzice ucznia oraz 

Patrol Szkolny. Rodzice lub opiekunowie ucznia (zgodnie z Regulaminem 

Szkoły) zobowiązani są do podpisania zgody na przeprowadzenie badań na 

terenie szkoły, jeżeli zachodzi podejrzenie, że uczeń jest pod wpływem substancji 

psychoaktywnych. Pedagog szkolny udzieli wsparcia rodzicom lub opiekunom 

(wskaże specjalistyczne placówki, poda ich adresy lub kontakty). Jeżeli pomimo 

zastosowania powyższych środków, uczeń nadal podejrzewany jest o 

przychodzenie do szkoły pod wpływem środków odurzających, o sprawie zostaje 

poinformowany Sąd Rodzinny.  
 
ZACHOWANIA AUTODESTRUKCYJNE 

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel dostrzeże znaki ostrzegające o samobójstwie, 

informuje wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły.  

2. Poinformowanie dziecka, gdzie i kiedy może skorzystać z pomocy – podanie 

uczniowi telefonu służbowego, numer Telefonu Zaufania lub Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej.  

3. Rozmowa z rodzicami lub opiekunami ucznia – przekazanie informacji o 

dyżurach psychologa w PPP lub konieczność skontaktowania się z psychologiem 

z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 

4. Zachęcenie ucznia do kontaktu z wybraną osobą i utrzymywaniu przez tą osobę 

kontaktu z dzieckiem.  

5. Powiadomienie przez dyrektora szkoły Mazowieckiego Kuratora Oświaty o 

każdym wypadku samobójstwa ucznia, bez względu na miejsce zdarzenia.  

 

V. EWALUACJA PROGRAMU 

PROFILAKTYCZNEGO  
 
Program zakłada ewaluację, która obejmuje: 

 

 rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami,  

 obserwację zachowań uczniów w różnych sytuacjach szkolnych  

 analizę liczby spóźnień, nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, kradzieży, ilości 

uczniów próbujących palić papierosy na terenie szkoły.  



 analizę ankiet dotyczących stanu wiedzy i kontaktu uczniów z używkami, ich 

postaw i uznawanych wartości.  

 analizę arkuszy obserwacji uczniów szczególnie trudnych  

  

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 

NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH: 
 

 

KLASY PIERWSZE: 

 

BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU 

SZKOLNYM 

 

1. Przyjazna szkoła – zajęcia integracyjne. 

2. Jak postępować w sytuacjach kryzysowych zagrażających 

bezpieczeństwu zbiorowemu w szkole. 

3. Dobry start – alternatywa wobec zachowań ryzykownych. 

4. Odpowiedzialność nieletnich z a czyny zabronione. 

 

 

 

              KLASY DRUGIE: 

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – NAUKA UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH. 
 

1. Zanim spróbujesz. 

2. Rzecz o tolerancji. 

3. Wierz w siebie – nie uciekaj. 

4. Jak uczyć się efektywnie. 

5. Wspólnie dążymy do celu – relacje uczeń  - nauczyciel. 

 

 

 

KLASY TRZECIE: 

 

                   PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD 

MŁODZIEŻY 

 

1. Strategie gospodarowania czasem – rozwijanie zainteresowań. 

2. Jak okiełznać stres. 



3. Profilaktyka HIV i AIDS. 

4. Stop depresji – myślimy pozytywnie. 
 

Opracowano na podstawie Programu Profilaktyki Gimnazjum nr 46 


