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WSTĘP 

 

Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 10 w 

Warszawie przy ul. Perzyńskiego 10 jest analiza sytuacji wychowawczej w poprzednim roku 

szkolnym (analiza dokumentów, obserwacje, informacje od uczniów, wychowawców, 

nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły). Adresatem programu jest całe środowisko szkolne.  

Celem nadrzędnym Szkolnego Programu Profilaktyki jest kształtowanie zdrowego i bezpiecznego 

stylu życia bez agresji i używek, rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych, 

zapobieganie zachowaniom destrukcyjnym młodzieży. 

 

 

PODSTAWY PRAWNE 
 

 

1. Ustawa z dnia 28 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 

r. Nr 35 poz. 228 z późn. zm. - tekst jednolity Dz. U. z  2002 r. Nr 11, poz. 109). Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem (Dz. U. z  2003 r. Nr 26, poz. 226). 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  Nr 179, poz. 1485).  

4. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) 

6. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 

2011 r. Nr 6 poz. 19) 

 

CELE EDUKACYJNE 
 

1. Podniesienie świadomości ucznia na temat zdrowotnych, psychologicznych i społecznych 

konsekwencji zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki, tytoń, agresja, przemoc, 

zachowania seksualne) 

2. Rozwinięcie umiejętności społecznych (otwarta komunikacja i konstruktywne 

rozwiązywanie konfliktów, współpraca w grupie). Rozwinięcie umiejętności 

psychologicznych (radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, poczucie własnej 

wartości). 
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3. Upowszechnienie wśród uczniów zdrowego trybu życia. 

4. Rozwinięcie umiejętności wychowawczych nauczycieli i pracowników szkoły w celu 

tworzenia przyjaznego klimatu szkoły. 

5. Zintegrowanie społeczności szkolnej, tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i 
zaufania. 

 

FORMY REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem wśród uczniów. 
2. Zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dotyczące uzależnień. 

3. Wprowadzanie metody szkolnej interwencji profilaktycznej polegającej na ścisłej 

współpracy z rodzicami. 

4. Poradnictwo indywidualne w zakresie zapobiegania uzależnieniom. 

5. Organizowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla nauczycieli i pracowników szkoły.  

6. Współpraca z placówkami udzielającymi pomocy młodzieży i jej rodzinom 

7. Współpraca z policją i strażą miejską w zakresie profilaktyki i procedur zapobiegających 
demoralizacji i uzależnieniom wśród młodzieży. 

8. Zajęcia integracyjne służące lepszemu poznaniu ucznia, tworzeniu poczucia bezpieczeństwa.  

 

 

TREŚCI NAUCZANIA 

 

1. Informacje dotyczące środków uzależniających i mechanizmów uzależnienia.  

2. Zachowania ryzykowne i ich konsekwencje 

3. Sposoby budowania dobrych relacji z innymi ludźmi. 

 

OSIĄGNIĘCIA 
 

1. Zdobycie wiedzy o substancjach uzależniających, mechanizmach uzależnień oraz skutkach w 

przyszłości. 

2. Wzrost umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 

3. Ukształtowanie pozytywnych postaw wobec własnego zdrowia. 

4. Świadomość, ze branie narkotyków jest niezgodne z prawem. 

5. Umiejętność poszukiwania różnych form pomocy. 

6. Wzrost umiejętności wychowawczych nauczycieli i pracowników szkoły 

7. Poprawa atmosfery panującej w szkole. 

8. Efektywna współpraca z rodzicami. 

 

EWALUACJA PROGRAMU 
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Program profilaktyki przygotowano na okres roku szkolnego 2016/2017. 

W trakcie realizacji programu ewaluacja będzie miała charakter kształcący (bieżąca korekta 

programu). 

Ewaluacja odbywać się będzie przy pomocy ankiet obserwacji zachowań uczniów, rozmów 

indywidualnych, wywiadów oraz zebranych opinii od rodziców, nauczycieli, straży miejskiej, policji, 

analizy dokumentów.  
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PLANOWANE DZIAŁANIA 
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OBSZAR 

DZIAŁAŃ 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN 

I. Tworzenie 

atmosfery 

bezpiecznej 

szkoły 

1.Zapobieganie 

demoralizacji 

Zajęcia dotyczące 

norm społecznych i 

wdrażanie do ich 

przestrzegania 

Wychowawcy klas, 

pedagog 

Cały rok 

szkolny 

Stała kontrola 

obowiązku 

szkolnego 

Współpraca ze 

strażą miejską, 

policją i sądem 

rodzinnym 

2.Bezpieczeństwo 

uczniów w szkole 
Dyżury nauczycieli 

podczas przerw 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pracownicy 

szkoły 

Cały rok 

szkolny 

3.Budowanie dobrych 

relacji z uczniem 

Zajęcia integracyjne 

w klasach 

pierwszych. 

Wychowawcy klas 

Wrzesień  

Działania na rzecz 

integracji zespołów 

klasowych 

Cały rok 

szkolny 

II. 

Profilaktyka 

uzależnień 

 

1.Diagnozowanie 

skali problemu 

używania środków 

odurzających przez 

uczniów. 

 

Przeprowadzenie 

ankiety  

Pedagog Wrzesień  

 

2.Przekazanie 

uczniom i rodzicom 

informacji 

dotyczących 

zachowań 

ryzykownych. 

 

Zajęcia dotyczące 

zdrowotnych, 

psychologicznych i 

społecznych 

konsekwencji 

zachowań 

ryzykownych 

Wychowawcy klas, straż 

miejska, policja 

Zgodnie 

z 

kalendarz

em straży 

miejskiej 

i policji 
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3.Podniesienie 

świadomości uczniów 

na temat 

konsekwencji palenia 

papierosów 

 

Zajęcia 

profilaktyczno-

edukacyjne na temat 

szkodliwości 

palenia i 

odpowiedzialności 

za własne i cudze 

zdrowie 

Pedagog, wychowawcy 

 

Cały rok 

szkolny 
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Praca z liderami 

szkolnego programu 

profilaktyki 

Pedagog 
Cały rok 

szkolny 
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4.Zmniejszenie liczby 

uczniów palących 

papierosy 

 

Szkoła jako strefa 

wolna od 

papierosów – 

dyżury nauczycieli 

Nauczyciele, straż 

miejska, pedagog 

Cały rok 

szkolny 



11 

 

Praca indywidualna 

z uczniem palącym 

papierosy 

Pedagog, wychowawcy 
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5.Przedstawienie 

prawnych skutków 

zachowań 

ryzykownych 

Zajęcia dotyczące 

konsekwencji 

naruszania prawa 

(używanie i 

posiadanie 

substancji 

uzależniających, 

stosowanie 

przemocy) 

Straż miejska i policja 

Zgodnie 

z 

kalendarz

em straży 

miejskiej 

i policji 
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Zajęcia 

indywidualne 

dotyczące 

udzielanie pomocy 

dla osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych 

 

Pedagog szkolny Cały rok 
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6.Upowszechnianie 

zdrowego stylu życia 

Propagowanie na 

lekcjach 

wychowanie 

fizycznego 

znaczenia sportu dla 

zdrowia 

psychicznego i 

fizycznego, 

przekazanie zasad 

zdrowej rywalizacji, 

fair play 

Wychowawcy klas i 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

 

Cały rok 
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Realizacja 

programów 

prozdrowotnych 

E. Karpińska, 

A.Wojciechowska 
Cały rok 

III. Relacje 

nauczyciel-

uczeń 

1.Rozwijanie 

umiejętności 

wychowawczych 

nauczycieli i 

wychowawców 

Rada szkoleniowa 

dotycząca 

umiejętności 

wychowawczych 

Dyrekcja szkoły, rada 

pedagogiczna 

Zgodnie 

z decyzją 

dyrekcji 

szkoły 

Współpraca z 

pedagogiem 

szkolnym. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

2.Rozwijanie 

umiejętności 

społecznych 

Zajęcia „Sztuka 

komunikacji” Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

Cały rok 

szkolny Zajęcia dotyczące 

przemocy i agresji 

3.Rozwijanie 

umiejętności 

psychologicznych 

Zajęcia dotyczące 

rozwijania poczucia 

własnej wartości 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Cały rok 

szkolny 

Zajęcia dotyczące 

rozwijania empatii – 

uwrażliwienie na 

problemy innych, 

wspieranie osób 

słabszych, 

potrzebujących 

pomocy 

Zajęcia dotyczące 

umiejętności 

radzenia sobie ze 

stresem 

Zajęcia dotyczące 

umiejętności 

podejmowania 

decyzji  

Zajęcia dotyczące 

zachowań 

asertywnych 

 


