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 Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie pochodzi z różnych środowisk rodzinnych. Szkoła stara się zapewnić 

wszechstronną opiekę wychowawczą przez oddziaływanie kadry pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły. 

 Diagnoza środowiska szkolnego oparta została na obserwacjach dyrektora, nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego, psychologa, a 

także na rozmowach z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz na podstawie ankiet i innych formach ewaluacji efektów pracy dydaktycznej 

i wychowawczej szkoły. Analiza jej wyników wykazała następujące problemy:  

 występowanie trudności emocjonalnych -wynikające ze słabych relacji w środowisku rodzinnym, niskich kompetencji społecznych, 

trudności z samooceną,  złej organizacji przez uczniów pracy, niskiej motywacji, dużego poziomu stresu szkolnego, który w skrajnych 

przypadkach prowadzi do zaburzeń zachowania, 

 skłonności do zachowań ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia -sięganie po używki np. papierosy, alkohol i inne substancje 

psychoaktywne, 

 narażenie na zagrożenia związane z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni (np. wsocial media)- brak umiejętności postrzegania 

rzeczywistości w szczególnych warunkach komunikacyjnych, przemoc wirtualna, hejt, narażenie na niebezpieczne kontakty, ochrona 

danych osobowych. 

3.   Analiza pojawiających się problemów pozwoliła na wyłonienie trzech stref, w ramach których będą realizowane działania profilaktyczne: 

Strefa I – Niepowodzenia szkolne 

Cele ogólne: 

 motywowanie uczniów do nauki, 

 wyposażanie uczniów w umiejętności efektywnego uczenia się oraz planowania i organizacji pracy, 

 wspieranie uczniów przeżywających trudności szkolne, 



 rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem szkolnym, 

 systematyczne monitorowanie nieobecności uczniów przez wychowawców i rodziców, 

 diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

Strefa II – Promowanie zdrowego stylu życia 

Cele ogólne: 

 tworzenie świadomego stosunku do własnego ciała poprzez dostarczanie wiedzy na jego temat oraz rozwijanie umiejętności dbania o jego 

potrzeby, 

 dostarczanie wiedzy na temat chorób somatycznych oraz przyczyn ich pojawiania, ze szczególnym naciskiem na sposoby zapobiegania 

ich powstawaniu, 

 ukazywanie zdrowia jako wartości, którą warto pielęgnować, 

 rozwijanie interpersonalnych umiejętności sprzyjających podejmowaniu zachowań prozdrowotnych, 

 kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy oraz rozwijanie ich umiejętności psychospołecznych, 

 budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy. 

 

Strefa III – Profilaktyka uzależnień i innych zagrożeń 

Cele ogólne: 

 zwiększanie świadomości zagrożeń płynących z zachowań ryzykownych poprzez dostarczanie wiedzy na temat uzależnień, 

 zapoznanie z przyczynami, mechanizmem uzależnienia oraz konsekwencjami destruktywnych zachowań nawykowych, 

 wskazywanie uczniom na alternatywne do zachowań uzależniających sposoby spędzania wolnego czasu poprzez rozwijanie ich 

zainteresowań i zdolności, 

 upowszechnianie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych (pożar, wypadek, itp.), 

 poprawa kompetencji kadry szkoły w zakresie reagowania na niepożądane zjawiska, również w cyberprzestrzeni, 

 podniesienie osobistych kompetencji cyfrowych uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 praktyczne zapoznanie pracowników szkoły z zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych. 



CELE SPOSÓB REALIZACJI CELÓW OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

ADRESAT TERMIN 
REALIZAC

JI 

I. NIEPOWODZENIA 

SZKOLNE 

 

 

 motywowanie uczniów do 

nauki, 

 

 wyposażanie uczniów w 

umiejętności efektywnego 

uczenia się oraz planowania i 

organizacji pracy, 

 

 wspieranie uczniów 

przeżywających trudności 

szkolne, 

 

 rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem 

szkolnym, 

 

 

 systematyczne monitorowanie 

nieobecności uczniów przez 

wychowawców i rodziców, 

 

 diagnozowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych 

uczniów 

* stosowanie przez nauczycieli 

aktywizujących metod nauczania, 

atrakcyjnych dla uczniów 

 

nauczyciele 

przedmiotowi 

wszyscy 

uczniowie 

cały rok 

*wykorzystywanie multimedialnych 

środków dydaktycznych – stosowanie 

technologii informatycznej 

 

nauczyciele 

przedmiotowi 

wszyscy 

uczniowie 

cały rok 

*organizowanie konkursów 

przedmiotowych., organizowanie kół 

zainteresowań, uczestniczenie w wykładach 

prowadzonych przez specjalistów w zakresie 

różnych przedmiotów 

 

nauczyciele 

przedmiotowi 

zainteresowani 

uczniowie 

cały rok 

*lekcje na temat technik efektywnego 

uczenia się oraz organizacji i planowania 

czasu 

wychowawcy we 

współpracy  z 

psychologiem 

wybrane klasy cały rok 

*stała współpraca wychowawców i 

nauczycieli z rodzicami ucznia oraz z 

psychologiem  i pedagogiem w zakresie 

zapobiegania niepowodzeniom szkolnym 

związanym z nadmiernym stresem 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wszyscy cały rok 

*stała współpraca wychowawców i 

nauczycieli z rodzicami w zakresie 

monitorowania częstych nieobecności 

uczniów w szkole 

 

wychowawcy, 

rodzice, pedagog, 

psycholog 

wszyscy cały rok 

*współpraca wychowawców i rodziców z wychowawcy, wszyscy cały rok 



 

pedagogiem i psychologiem szkolnym w 

sytuacjach problemowych, związanych z 

„wagarami”  

 

rodzice, pedagog, 

psycholog 

*zajęcia nt. radzenia sobie ze stresem dla 

uczniów  

wychowawcy we 

współpracy z 

psychologiem, 

pedagogiem, 

zaproszeni goście 

wybrane klasy cały rok 

*warsztaty dotyczące preorientacji 

zawodowej, osobowości i świadomości 

wyborów przyszłych celów w życiu 

 

doradca zawodowy, 

pedagog 

wybrane klasy cały rok 

II. PROMOWANIE WŚRÓD 

     UCZNIÓW ZDROWEGO 

STYLU ŻYCIA 

 

 tworzenie świadomego 

stosunku do własnego ciała 

poprzez dostarczanie wiedzy na 

jego temat oraz rozwijanie 

umiejętności dbania o jego 

potrzeby, 

 

 dostarczanie wiedzy na temat 

chorób somatycznych oraz 

przyczyn ich pojawiania, ze 

szczególnym naciskiem na 

sposoby zapobiegania ich 

powstawaniu, 

 ukazywanie zdrowia jako 

wartości, którą warto 

 

 

*lekcje biologii, chemii oraz wychowania do 

życia w rodzinie dostarczające wiedzy na 

temat własnego ciała i jego potrzeb, dbałości 

o higienę osobistą oraz chorób 

somatycznych  

nauczyciele biologii, 

wychowania do życia 

w rodzinie, 

pielęgniarka szkolna, 

zaproszeni goście 

wybrane klasy cały rok 

*przygotowanie do życia w rodzinie – 

metody sterowania płodnością, profilaktyka 

AIDS, świadome macierzyństwo, choroby 

weneryczne 

nauczyciel 

wychowania do życia 

w rodzinie, 

wychowawca, 

pielęgniarka szkolna, 

zaproszeni goście 

wszystkie 

klasy 

cały rok 

*zdrowy styl odżywiania 

 

wychowawcy, 

zaproszony dietetyk 

wybrane klasy cały rok 

*działania profilaktyczne podejmowane 

przez pielęgniarkę szkolną podczas 

indywidualnych konsultacji z uczniami 

pielęgniarka szkolna wszyscy 

uczniowie 

cały rok 

*zajęcia z zakresu pomocy przedmedycznej nauczyciel edukacji I klasy cały rok 



pielęgnować, 

 

 rozwijanie interpersonalnych 

umiejętności sprzyjających 

podejmowaniu zachowań 

prozdrowotnych, 

 

 kształtowanie u uczniów 

aktywnej, otwartej, 

prospołecznej postawy oraz 

rozwijanie ich umiejętności 

psychospołecznych, 

 

 budowanie pozytywnego 

klimatu szkoły i klasy 

 

podczas lekcji edukacja dla bezpieczeństwa 

 

dla bezpieczeństwa 

*organizowanie turniejów, imprez 

sportowych w zakresie różnych dyscyplin 

sportowych 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy 

wszyscy 

uczniowie 

cały rok 

*organizacja warsztatów dotyczących 

integracji i umiejętności interpersonalnych 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

specjaliści z poradni 

psychologiczno -

pedagogicznej 

I  klasy, 

zainteresowani 

uczniowie 

I semestr 

*zajęcia nt. zdrowego stylu życia 

 

wychowawcy, 

pedagog, zaproszeni 

goście 

zainteresowani 

uczniowie 

cały rok 

*organizowanie akcji wolontariackich, 

pomocowych itp. 

su, wolontariat zainteresowani 

uczniowie, 

wszystkie 

klasy 

cały rok 

*współpraca z działaczami organizacji 

społecznych, wolontariatów, zajęcia 

kształtujące umiejętności społeczne 

 

wychowawcy,  

samorząd uczniowski 

wybrane klasy cały rok 

III. PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃI ZAGROŻEŃ 

 

 zwiększanie świadomości 

zagrożeń płynących z zachowań 

ryzykownych poprzez 

dostarczanie wiedzy na temat 

uzależnień, 

 zapoznanie z przyczynami, 

mechanizmem uzależnienia oraz 

 

*substancje psychoaktywne, ich działanie i 

konsekwencje ich używania 

 

 

nauczyciel biologii, 

chemii, wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

zaproszeni goście 

 

wszystkie 

klasy 

 

cały rok 

*dopalacze i narkotyki – śmiertelne 

zagrożenie 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

zaproszeni goście 

wszystkie 

klasy 

cały rok 

*zagrożenia współczesnego nastolatka 

 

zaproszeni goście rodzice cały rok 



konsekwencjami destruktywnych 

zachowań nawykowych, 

 wskazywanie uczniom na 

alternatywne do zachowań 

uzależniających sposoby 

spędzania wolnego czasu poprzez 

rozwijanie ich zainteresowań i 

zdolności, 

 upowszechnianie wiedzy o 

zasadach postępowania w 

sytuacjach kryzysowych (pożar, 

wypadek, itp.), 

 poprawa kompetencji kadry 

szkoły w zakresie reagowania na 

niepożądane zjawiska, również w 

cyberprzestrzeni, 

 podniesienie osobistych 

kompetencji cyfrowych uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

 praktyczne zapoznanie 

pracowników szkoły z zasadami 

postępowania w sytuacjach 

kryzysowych 

 

 

 

*zajęcia poświęcone problematyce 

manipulacji i presji społecznej 

 

wychowawcy wybrane klasy cały rok 

*realizacja programów profilaktycznych 

(np. Program Odlot, antynikotynowy, 

Unplugged) 

 

zaproszeni 

edukatorzy, 

wychowawcy, 

pedagog 

wszystkie 

klasy 

cały rok 

*lekcje poświęcone problemom 

bezpieczeństwa cyfrowego  

 

nauczyciel 

informatyki 

wszystkie 

klasy 

cały rok 

*przekazanie rodzicom informacji nt. 

Bezpieczeństwa cyfrowego  

 

nauczyciel 

informatyki, 

wychowawcy 

rodzice cały rok 

*zajęcia wychowawcze uświadamiające 

konsekwencje naruszania prawa i 

ryzykownych zachowań 

 

zaproszony policjant, 

radca prawny, 

dyrektor szkoły 

wszystkie 

klasy 

cały rok 

*wdrożeniezasad postępowania wśród 

społeczności szkolnejoraz ćwiczenie 

prawidłowego zachowania się w sytuacjach 

kryzysowych i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

 

dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciel edukacji 

dla bezpieczeństwa 

cała społecz-

ność szkoły 

cały rok 

 



Szkolny program profilaktyki będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

 

 Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.2002 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.08.1994 

 Ustawa z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości 

 Ustawa z dn. 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii 

 Ustawa z dn. 9.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

 Szkolny Program Wychowawczy  

 Rozporządzenie MEN z dn18 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


