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Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty 

szkoły. 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 

483 ze zm.) – art. 72; 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, 

poz. 2572 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU 1997 nr 89, 

poz. 555 ze zm.) – art.304; 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU 1964 nr 

43, poz. 296 ze zm.) – art. 572; 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17); 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (tekst jedn.: DzU 2002 nr 147, poz. 1231 ze zm.); 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU 2005 nr 179, poz. 

1485 ze zm.); 

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

jedn.: DzU 2002 nr 11, poz. 109 ze zm.); 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jedn.: DzU 1996 nr 10, poz. 55 ze zm.); 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (DzU 1994 nr 

111, poz. 535 ze zm.); 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU 2005 nr 

180, poz. 1493 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU 2010 nr 228, poz. 1488); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487); 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (DzU 2003 nr 26, poz. 226); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania  

i pobytu nieletniego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii (DzU 2004 nr 178, poz. 1833 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie 

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia  

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU 2008 nr 7, poz. 38 ze 

zm.); 

 Statut szkoły; 

 Program wychowawczy. 
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Misja szkoły : 

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.  

Wstęp 

W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym 

zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów pojawia się konieczność zorganizowania kompleksowych 

działań profilaktycznych na terenie szkoły. W tym celu powstał szkolny program profilaktyki 

Powstał on na bazie diagnozy potrzeb środowiska oraz analizy aktów prawnych. 

Program profilaktyki to uzupełnienie programu wychowawczego szkoły. Stanowi 

spójną całość z programem wychowawczym i szkolnym zestawem programów nauczania, 

których treści są powiązane i wynikają z siebie. Program ten odpowiada na realne problemy  

i zagrożenia pojawiające się w szkole i środowisku. Zawiera konkretne działania 

profilaktyczne zgodne z potrzebami uczniów i wspiera ich oraz środowisko rodzinne w 

rozwoju społecznym, emocjonalnym, zawodowym i estetyczno – moralnym. 

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 pierwszorzędowej 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 drugorzędowej obejmuje: 
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 działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego 

ryzyka, 

 współpracę ze specjalistami, 

 zajęcia socjoterapeutyczne, 

 poradnictwo rodzinne. 

Realizatorami programu są wszyscy wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny 

oraz przedstawiciele różnych instytucji wspomagających. 

Szkolny program profilaktyki uzupełniany jest o treści różnych akcji oraz kampanii 

społecznych zarówno ogólnopolskich, jak lokalnych (powiatowych bądź regionalnych)  

o tematyce prozdrowotnej lub prospołecznej na bieżąco wprowadzanych do realizacji na 

terenie powiatu mieleckiego. 

Cele główne: 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki - kształtowanie 

bezpiecznej atmosfery w szkole. 

2. Udzielenie uczniom klas I wsparcia psychicznego i wskazówek ułatwiających 

adaptację w nowej szkole – integracja, rozwój umiejętności efektywnego uczenia się. 

3. Zapobieganie wszelkim objawom patologii społecznej – np. zachowaniom 

agresywnym i przemocy. 

4. Dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy dotyczącej szkodliwości środków 

uzależniających – alkohol, papierosy, dopalacze i inne narkotyki. 

5. Kształtowanie, ćwiczenie i utrwalanie umiejętności asertywnych. 

6. Zapoznanie uczniów z normami społecznymi i zasadami savoir vivre’u oraz 

systematyczne ich egzekwowanie. 

7. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie - propagowanie 

zdrowego stylu życia. 

8. Zwrócenie uwagi na choroby zaliczane do grupy chorób cywilizacyjnych – choroby 

nowotworowe, AIDS, nadmierna otyłość, depresja, zaburzenia łaknienia oraz 

wirtualne uzależnienie. 

9. Cykliczne szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

10. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

11. Przygotowanie uczniów do dorosłego życia w społeczeństwie – kształtowanie 

umiejętności komunikacji, autoprezentacji. 
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12. Pomoc i przygotowanie uczniów do wyboru drogi zawodowej oraz wyższych studiów. 

13. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, kształtowanie empatii – propagowanie 

idei wolontariatu; zachęcanie do działań charytatywnych zbiorowych  

i indywidualnych. 

14. Przygotowanie uczniów do życia w rodzinie – aspekty świadomego rodzicielstwa; 

antykoncepcja oraz naturalne metody planowania rodziny. 

15. Zapoznawanie uczniów z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności 

karnej, ruchu drogowego, pracy oraz praw autorskich. 

16. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wyposażenie 

uczniów i rodziców w wiedzę, gdzie szukać pomocy. 

17. Przekazywanie informacji rodzicom na temat zagrożeń we współczesnym 

społeczeństwie - profilaktyka uzależnień oraz prawne skutki negatywnych zachowań 

wśród młodzieży, a także sposobów radzenia sobie z nimi 

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 środków psychoaktywnych, 

dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji. 

9. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji. 

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. 

Program profilaktyki uwzględnia następujące działania: 

 informacyjne, 

 edukacyjne, 
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 integracyjne, 

 wdrażające ustalone umiejętności, 

 interwencyjne. 

 

Formy realizacji szkolnego programu profilaktycznego 

 Zajęcia w ramach lekcji wychowawczych prowadzone przez pedagoga lub 

wychowawców: 

- projekcja filmów, 

- prezentacje multimedialne, 

- prelekcja, 

- dyskusja, 

- lektura artykułów, 

- zajęcia warsztatowe. 

 Spotkania uczniów z: 

- lekarzami, ratownikami medycznymi i innymi przedstawicielami 

służby zdrowia, 

- pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 

- pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, 

- funkcjonariuszami policji, 

- przedstawicielami organizacji związanych z promocją zdrowia i 

profilaktyką, 

- wolontariuszami. 

 Prelekcje dla rodziców w ramach wywiadówek 

 Rozmowy indywidualne pedagoga z rodzicami, uczniami oraz wychowawcami. 

 Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz 

Programów Działań Wspierających – opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Kierunki działań profilaktycznych: 

1. Analiza sposobu realizacji zadań szkoły, wynikających z przepisów prawnych, 

Statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły. 

2. Stała współpraca z rodzicami w celu zapoznania ich z działaniami szkoły oraz 

zaangażowanie rodziców w realizację zaplanowanych działań profilaktycznych. 
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3. Organizowanie systematycznych zajęć w ramach godzin wychowawczych, zajęć  

z pedagogiem i zastępstw. 

4. Realizowanie programów i kampanii profilaktycznych przez specjalistów ds. 

profilaktyki oraz przez pedagoga szkolnego. 

5. Omawianie w ramach Rady Pedagogicznej efektów realizacji programu 

profilaktycznego w szkole. 

6. Kształtowanie właściwego systemu wartości uczniów. 

7. Wzbogacanie biblioteki szkolnej i biblioteczki pedagoga w literaturę fachową oraz 

multimedialne materiały dydaktyczne. 

8. Promowanie zdrowego trybu życia – kształtowanie umiejętności samodzielnego 

dokonywania właściwych wyborów. 

9. Starania szkoły w celu zapewnienia uczniom alternatywnych możliwości 

spędzania wolnego czasu – zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno sportowe, 

wycieczki. 

10. Współudział szkoły w imprezach profilaktycznych i charytatywnych na terenie 

powiatu. 

11. Systematyczna aktualizacja bazy różnorodnych materiałów dydaktycznych, 

związanych z programem profilaktycznym. 

Spodziewane efekty działań profilaktycznych 

 wzmocnienie więzi między uczniami – ukształtowanie postaw tolerancji wobec 

innych, 

 poprawa relacji między uczniami – nauczycielami – rodzicami, 

 mniejszy wskaźnik agresji i przemocy wśród uczniów, 

 szybsza i łatwiejsza adaptacja w nowym środowisku szkolnym, 

 wykształcenie zachowań zgodnych z zasadami savoir-vivre’u, 

 wzrost wiedzy wśród uczniów, rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz 

przeciwdziałanie im, 

 rozwój umiejętności asertywnych, 

 wykształcenie umiejętności radzenie sobie z problemami osobistymi oraz efektywnego 

szukania pomocy, 

 wykształcenie nawyku dbania o swoje zdrowie 
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 zrozumienie zagrożeń współczesnego świata – uzależnienia, choroby cywilizacyjne, 

patologie społeczne, przemoc seksualna oraz skuteczne zapobieganie im lub radzenie 

sobie z ich negatywnymi skutkami, 

 rozpoznanie swoich umiejętności i zdolności – koniecznych w planowaniu dalszej 

ścieżki edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej, 

 wykształcenie skutecznych metod radzenia sobie ze stresem, 

 umiejętność właściwego wykorzystywania komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz 

autoprezentacji 

 

 

 

WYKAZ PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 

 

LP NAZWA PROGRAMU TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

 

1.  Korekta Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

2.  Noe Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

3.  Koncert profilaktyczny słowno-

muzyczny 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

4.  Pedagogizacja rodziców Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

5.  Razem  Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

6.  Debata Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 
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7.  Szkolenie Rady Pedagogicznej , 

rodziców i młodzieży w zakresie: 

 Funkcjonariusz publiczny w 

świetle prawa 

 Procedury postępowania 

nauczycieli i metody 

współpracy szkoły z Policją w 

sytuacjach zagrożenia dzieci i 

młodzieży 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

8.  Ciąża bez alkoholu Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

9.  Spotkania młodzieży z przedstawicielami 

KPP, dotyczące odpowiedzialności 

nieletnich w sytuacjach zagrożenia 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

10.  „ I ty możesz uratować komuś życie” – 

spotkanie młodzieży z przedstawicielem 

Szpitala Powiatowego w Mielcu – Dzień 

Dawcy Szpiku 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

11.  Indywidualne oraz klasowe spotkania z 

psycholog z PPP  

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

12.  Poznaj siebie – spotkania z doradcą 

zawodowym z PPPsa 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

13.  Rozmowy kwalifikacyjne, metody 

poszukiwania pracy – spotkania z 

przedstawicielem PPP 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

14.  Spotkania młodzieży z doradcami z 

Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej z Rzeszowa 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

15.  Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom 

przenoszonym droga płciową – olimpiada 

wiedzy dla młodzieży 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

16.  Program szwajcarski „ARS” jak dbać o 

miłość 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 
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17.  Krwiodawstwo,  Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

18.  „Folik” Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

19.  „Różowa wstążeczka” Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

20.  „Stres pod kontrolą”  Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

21.  „Rok szyjki macicy” Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

22.  „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie 

wróży” 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

23.  Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 

w szkole i poza nią  

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

24.  Dbamy o zdrowie. Promowanie wartości 

zdrowego stylu życia  

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

25.  Zachowania asertywne Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

26.  „Anoreksja i Bulimia”- problemy 

zaburzeń odżywiania 

Cały rok 

szkolny 2013/14 

Zespół programowy 

 

 

 

 


