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SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

NACZELNY CEL 

ZAPOBIEGANIE  PATOLOGII WŚRÓD MŁODZIEŻY 

Zadania szkoły 

1.Diagnoza problemów - zagrożeń dla młodzieży i ich rodzin. 
2.Wspomaganie oddziaływań wychowawczych rodziny. 
3.Tworzenie warunków do rozwoju sprawności intelektualnych, kulturalnych 

i moralnych. 
4.Kształtowanie postaw pro zdrowotnych i prospołecznych. 
5.Przygotowanie uczniów do samodzielności życiowej. 
6.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych wypełniających czas wolny młodzieży. 

Zadania pracowników szkoły 

1.Wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów i ich rodziców. 
2.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
3.Stwarzanie sytuacji wspomagających uczniów w dążeniu do wyznaczonego celu. 
4.Uświadamianie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie. 
5.Rejestrowanie negatywnych i aspołecznych zachowań, konsekwentne reagowanie na me. 

Metody pracy: 

- dyskusje, 
- warsztaty poznawczo - doskonalące, 
- metody aktywizujące (burza mózgów, pogadanka, wykład, pokaz, scenki  
   rodzajowe, treningi umiejętności i inne), 
- potkanie uczniów, nauczycieli i rodziców z pracownikami instytucji 
  wspomagających (Komenda Powiatowa Policji, MONAR, Poradnia   
  Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komisja 
  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne w zależności od potrzeb), 
- filmy profilaktyczno – edukacyjne.

Formy pracy: 

- praca indywidualna wychowawcy, pedagoga, ucznia, 
- praca w grupie, 
- praca w zespołach zadaniowych. 

Zamierzone efekty 

1.Zmniejszenie zagrożeń. 
2.Uczniowie czują się bezpiecznie pod względem psychicznym i fizycznym. 



3.Uczniowie pozbywają się trudności emocjonalnych oraz trudności w nauce. 
4.Uczniowie akceptują siebie i innych, swoje mocne i słabe strony. 
5.Zmiana świadomości rodziców - zrozumienie potrzeb emocjonalnych, kulturalnych swoich dzieci. 
6.Coraz lepsze uczestnictwo rodziców w życiu szkoły. 

Narzędzia i metody kontroli (ewaluacja programu): 

obserwacja zachowań uczniów, 
ankiety umożliwiające rozpoznanie postaw uczniów (uczniowie i rodzice), wnioski ze 
spotkań, warsztatów, dyskusji i analizy ankiet, 
sprawozdanie pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej i opiekuna Szkolnego Koła PCK, 
sprawozdania opiekunów prowadzących zajęcia pozalekcyjne. 

Realizatorzy: 

pracownicy szkoły(nauczyciele, pedagog szkolny, pielęgniarka, dyrektor), Rada 
Rodziców, 
Samorząd Uczniowski. 
Szkolne Koło PCK, 
Uczniowie. 



NACZELNY CEL PROGRAMU PROFILAKTYKI

Zapobieganie przejawom patologii wśród młodzieży

Program profilaktyki I Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Jaworze dzieli całość zadań na następujące obszary :

I    Szkoła bezpieczna

II  Szkoła bez nałogów

III Szkoła partnerska

IV  Szkoła tolerancji

V   Szkoła wyrównująca braki kulturowe

VI  Szkoła propagująca zdrowy styl życia.

Obszar Cel główny Cel operacyjny Realizator Oczekiwania
I. Szkoła 

bezpieczna

Szkoła stwarza warunki 

bezpieczeństwa: 

psychicznego,

emocjonalnego, 

zdrowotnego

i cielesnego

- uczniowie, słuchacze chętnie 

przychodzą do szkoły,

- nauczyciele, uczniowie, słuchacze 

wspólnie ustalają reguły 

postępowania na terenie szkoły,

- uczniowie, słuchacze wykazują 

pewność siebie,

- SU,

- nauczyciele,

- pedagog szkolny,

- dyrektor

- Rada Rodziców,

- pielęgniarka szkolna,

- brak agresji i przemocy,

- rozszerzanie się form 

samorządności młodzieży,

- wysoka frekwencja.

II. Szkoła bez Uczniowie są świadomi - wdrożenie autorskiego programu - pedagog szkolny, - brak uczniów uzależnionych,



nałogów tragicznych następstw 

uzależnień i faktycznego 

zagrożenia dla zdrowia i 

życia, jakie stwarza 

używanie tzw. dopalaczy

profilaktyki uzależnień,

- uczeń adekwatnie postrzega 

siebie i rozumie własne uczucia, 

uczeń

ma poczucie własnej wartości,

- uczeń potrafi zachować się 

asertywnie,

- uczeń potrafi komunikować się z 

innymi,

- uczeń zna środki uzależniające, 

ich wpływ na zachowanie i psychikę 

młodego człowieka,

- uczeń ma świadomość wpływu 

„dopalaczy” na jego zdrowie,

- uczniowie i rodzice są 

informowani o zagrożeniach 

nałogami plakaty, filmy, pogadanki, 

zebrania. 

- wychowawcy,

- Szkolne koło PCK,

-instytucje wspomagające,

- rodzice,

- uczniowie są asertywni,

- aktywna współpraca z 

rodzicami i instytucjami 

wspomagającymi.

III. Szkoła 

partnerska

Podmiotowe traktowanie 

uczniów, słuchaczy

- nauczyciele i pracownicy są 

życzliwi uczniom, słuchaczom,

- poszanowanie godności ucznia, 

słuchacza,

- nauczyciele ze zrozumieniem 

- nauczyciele i pracownicy 

szkoły,

- szkoła przyjazna uczniom, 

słuchaczom – otwarta na ich 

problemy.



podchodzą do osobistych 

problemów uczniów i służą pomocą 

przy ich rozwiązywaniu,
IV. Szkoła 

tolerancyjna

Szkoła kształtuje u 

uczniów:

- umiejętność 

poszanowania cudzych 

potrzeb i opinii,

- godności własnej i innych

- uczniowie poznają 

wielo – aspektowość zjawiska 

tolerancji:

- uczniowie uczestniczą w zajęciach 

integracyjnych klas I,

- nauczyciele,

- uczniowie,

- rodzice,

- pracownicy szkoły,

- wychowanie człowieka 

tolerancyjnego ( brak tolerancji 

wobec zła – przemoc, agresja, 

nałogi).

V. Szkoła 

wyrównująca 

braki 

kulturowe

Szkoła kształtuje 

umiejętność zachowań 

zgodnych z powszednie 

przyjętymi normami 

kulturowymi

- uczniowie przestrzegają zasad 

dobrego zachowania,

- uczniowie uczestniczą w 

organizowanych imprezach 

kulturalnych  (koncerty, spektakle, 

seanse filmowe),

- uczniowie biorą udział w 

spotkaniach z twórcami kultury,

- uczniowie samodzielnie 

organizują szkolne imprezy 

kulturalne (uroczystości, pokazy, 

konkursy, wystawy),

- nauczyciele,

- organizacje szkolne,

- wychowawcy,

- uczniowie,

- uczeń potrafi odnaleźć się i 

odpowiednio zachować  w 

każdej sytuacji,

- młodzież umiejętnie 

przygotowuje imprezy szkolne.

VI. Szkoła 

propagująca 

zdrowy styl 

Szkoła kształtuje 

umiejętność dokonywania 

właściwych wyborów 

dotyczących stylu życia

- uczniowie znają konsekwencje 

niewłaściwego odżywiania się 

( anoreksja, bulimia, otyłość),

- uczniowie radzą sobie w 

- wychowawcy,

- szkolne koło PCK,

- pielęgniarka,

- pedagog szkolny,

- uczeń aktywnie spędza czas 

wolny, jest sprawny fizycznie, 

radzi sobie ze stresem.



życia. sytuacjach trudnych, uczestniczą w 

warsztatach dotyczących tematyki 

antystresowej,

- uczniowie są informowani przez 

pogadanki, pokazy, plakaty, 

spektakle o zdrowym stylu życia,

- organizowanie czasu wolnego 

uczniom (koła zainteresowań, 

zajęcia sportowe),

- uczniowie biorą udział w 

wycieczkach przedmiotowych i 

turystyczno-krajoznawczych, 

obozach naukowych oraz 

zawodach sportowych.

- instytucje wspomagające 

Sanepid, Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna,

- rodzice;



Szkolny program opracowano w oparciu o podstawy programowe 
     oddziaływań profilaktycznych i promujących zdrowie:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

  2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku ,  
       ratyfikowana przez Polskę w dniu 30 kwietnia 1991  roku.

  3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
       z  dnia 26 października 1982 roku.

  4. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych na lata 2000 - 2005.

  5. Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z dnia 18 lutego 
       2000 roku,

  6. Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  
       z grudnia 1995 roku.

  7. Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu.

  8. Europejska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z dnia 21 
      lutego 2001 roku.

  9. Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu.

10. Ustawa o ochronie zdrowia  przed następstwami używania tytoniu i 
       wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku.

11. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1991 roku.

12. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

13. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzialania i organizacji  
      pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,       
      szkołach i placówkach z dnia 15 stycznia 2001 roku.

14. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 
      1982 roku z późniejszymi zmianami.

15. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie 
       podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
       ogólnego w poszczególnych typach szkół.

16. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające  
       rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 
       przedszkola oraz publicznych szkół.

17. Statut I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.




