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Nauczyciele naszej szkoły postanowili przeciwdziałać narastającym wśród młodzieży 

problemom: agresji i uzależnieniu od środków psychoaktywnych. Chcemy, żeby nasza szkoła 

była wolna od zachowań agresywnych, papierosów, alkoholu, narkotyków.

Pragniemy,  aby  uczniowie  gimnazjum  dorastali  bez  nałogów  i  byli  świadomi 

zagrożeń  i  konsekwencji  wynikających  ze  stosowania  agresji.  Naszym  celem  jest 

wyposażenie  gimnazjalistów  w  wiedzę  i  umiejętności,  pozwalające  na  dokonywanie 

właściwych wyborów. Chcemy wspierać uczniów w rozpoznawaniu zagrożeń związanych  

z Internetem, mądrym korzystaniem z jego zasobów.

Wierzymy,   że   młodzież   naszej   szkoły  jest   mądra,   otwarta,   nowoczesna   

i chce przeżywać swoją młodość na trzeźwo, bez trucizn i agresji. Chcemy nauczyć uczniów

i umocnić w nich postawy asertywne.  

Zależy  nam  na  wszechstronnym  rozwoju  wszystkich  uczniów.  Pragniemy,  aby  

w  nasze  działania  włączyli  się  rodzice,  ponieważ  ich  zaangażowanie  pomoże  nam  

w skuteczniejszym realizowaniu celów.

Działania profilaktyczne szkoły będą się opierać na diagnozie środowiska  szkolnego, która 
będzie obejmowała:

a. ankiety dla uczniów,

b. ankiety dla rodziców,

c. obserwacja zachowania uczniów,

d. rozmowy z rodzicami i uczniami,

e. analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych,

f.  analiza dokumentacji pedagoga,

g. wywiady z wychowawcami klas, nauczycielami i personelem szkoły.

Cele Szkolnego Programu Profilaktyki:

1. Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom: alkohol, nikotyna, środki psychoaktywne.

3. Przeciwdziałanie różnym formom agresji (szczególnej słownej, fizycznej, 
psychicznej).

4. Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

5. Przeciwdziałanie cyberprzemocy.

6. Promocja zdrowego stylu życia, radzenie sobie ze stresem
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Podstawy  prawne  Szkolnego  Programu  Profilaktycznego  Społecznego  Gimnazjum  

im. św. Barbary w Chodzieży:

• Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 72
• Konwencja o Prawach Dziecka - art. 3, 19 
• Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
• Ustawa  z  dnia  9  listopada  1995  r.  o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016  r w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół; 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z 
późn. zm.);

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  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 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1249);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach;

• Statut szkoły;
• Programy narodowe i krajowe:
− Narodowy Program Zdrowia (2016 - 2020)
− Narodowy  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  (2011  - 

2015)
− Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (2011 – 2016)
− Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV (2012-2016)
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Obszary działań profilaktycznych

1. Zagrożenie kontaktem z substancjami zmieniającymi świadomość. 

Lp.  Działania Osoby 
odpowiedzialne

Czas 
działania

1. Spotkanie z rodzicami uczniów 

kl. I mające na celu zapoznanie ich

 z obowiązującymi w szkole procedurami 

postępowania dotyczącymi uczniów mających 

kontakt z substancjami zmieniającymi świadomość; 

wyrażenie zgody na prowadzenie przez szkołę takich 

działań. 

wychowawcy

pedagog

do XI

2. Przestrzeganie opracowanych procedur 

postępowania. 

cały personel cały rok 

szkolny
3. Spektakl dla uczniów. pedagog w 

porozumieniu z 

dyrekcją

w miarę 

możliwości 

4. Ewentualne interwencje i konsultacje dla uczniów 

i rodziców, organizowanie grup edukacyjnych i grup 

wsparcia.

wychowawcy

pedagog

psycholog

w razie 

potrzeby

5. Pedagogizacja rodziców. wychowawca

we współpracy 

z pedagogiem 

i psychologiem

zebranie z 

rodzicami

6. Prelekcje dla uczniów z udziałem przedstawicieli 

Komendy Powiatowej Policji na temat 

odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

Pedagog,

przedstawiciel 

KP Policji

listopad

7. Organizowanie szkoleń dla członków Rady 

Pedagogicznej dotyczących środków odurzających 

(w szczególności dopalaczy).

Psycholog

ksiądz

pedagog

I semestr

8. Spotkanie dla uczniów klas pierwszych oraz drugich 

w Miejskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

nauczyciel WOS w miarę 

możliwości
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2. Stosowanie używek.

Lp. Działania Osoby 
odpowiedzialne

Czas 
działania

1. Lekcje  na  temat  szkodliwości  nikotyny  i  innych 

używek.

Wychowawcy

nauczyciele 

biologii 

listopad

2. Pedagogizacja rodziców.

Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania  

w sytuacji podejrzenia ucznia o palenie papierosów.

wychowawca

pedagog szkolny

Zebranie

z rodzicami

3. Kontrola boiska, toalet, okolicy szkoły. wszyscy 

nauczyciele

cały rok

4. Interwencja  w  przypadku  w/w,  powiadamianie 

rodziców.

Wychowawca

Pedagog

cały rok

5. Obniżenie oceny zachowania. wychowawca koniec 

semestru

3. Wagary. Opuszczanie pojedynczych lekcji. 

Lp. Działania Osoby 
odpowiedzialne

Czas 
działania

1. Systematyczna  kontrola  frekwencji  uczniów
i  szybka interwencja w razie potrzeby. 

wychowawca
pedagog

cały rok

2. Postępowanie według opracowanych procedur nauczyciele 
wychowawcy
pedagog
psycholog

cały rok

3. Rozmowy z rodzicami i uczniami. j. w. cały rok

4. Rozpoznawanie przyczyny j. w cały rok

5. Różnorodne formy pomocy j. w., 
wolontariusze, 
psycholog

cały rok

6. System  ocen  z  zachowania,  jasne  kryteria  ocen  
z poszczególnych przedmiotów.

Wychowawca,
nauczyciele

cały rok

7. Stosowanie  ciekawych  metod  pracy  na  lekcji, 
indywidualizacja wymagań.

wszyscy 
nauczyciele

cały rok
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4.  Problemy  wynikające  z  nieznajomości  efektywnych  sposobów  uczenia  się  

    i komunikacji interpersonalnej.

Lp. Działania Osoby 

odpowiedzialne

Czas 

działania
1. Prowadzenie  zajęć  integracyjnych  w  klasach 

pierwszych
Pedagog, 
psycholog, 
wychowawcy

Wrzesień, 
październik

2. Prezentowanie aktywnych metod uczenia się. nauczyciele 
przedmiotów
pedagog, 
psycholog

cały rok

3. Konsultacje dla uczniów, pomoc w lekcjach. nauczyciele
uczniowie- 
wolontariusze

cały rok

4. Określenie  wymagań  edukacyjnych  z  każdego 
przedmiotu.

nauczyciele 
przedmiotów
pedagog
psycholog

cały rok

5. Realizacja  cyklu  zajęć  edukacyjnych  o  tematyce 
tolerancji

wychowawca, 
pedagog

cały rok

6. Dostarczenie  uczniom  wiedzy  o  efektywnych 
sposobach uczenia się. 

wychowawcy
pedagog
psycholog

cały rok

8. Diagnoza trudności ucznia. psycholog, 
pedagog

cały rok

9. Programy dla uczniów zdolnych. nauczyciele 
przedmiotów, 
psycholog

cały rok

10. Motywowanie  ucznia  do  pracy,  dostrzeganie 
najmniejszych osiągnięć.

nauczyciele 
przedmiotów

cały rok 

11. Pomoc w wyborze przyszłego kierunku kształcenia. 
Spotkania z przedstawicielami Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego 
Centrum Kariery Zawodowej.

pedagog
doradcy zawodowi

Cały  rok 
szkolny

5. Agresja

Lp. Działania Osoby 
odpowiedzialne

Czas 
działania

1 Organizowanie  zajęć  warsztatowych  na  temat 
radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole.

nauczyciele 
przedmiotów
pedagog
psycholog

cały rok

2. Szybka  interwencja  w  przypadku  zaistniałego 
zjawiska.

wychowawca
pedagog

cały rok
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3. Jasne  sformułowanie  zasad  zachowania  się  
i  współżycia  społeczności  uczniowskiej  oraz  ocena 
ich przestrzegania 
Konsekwentne i systematyczne reagowanie na każdy 
przejaw agresji w szkole, mobbing.

wychowawca
pedagog 

cały rok

4. Wskazanie  uczniom  ciekawych  form  spędzania 
wolnego czasu.  

Wychowawca
nauczyciele 
prowadzący

cały rok

5. Trening  umiejętności  negocjowania  
i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów uczeń 
– uczeń, uczeń – nauczyciel.

Pedagog
Psycholog

cały rok

6. Zdrowy styl życia. Umiejętność radzenia sobie z emocjami.

Lp. Działania Osoby 
odpowiedzialne

Czas 
działania

1. Organizowanie zajęć na temat dojrzewania pielęgniarka/ 
położna
psycholog PPP
pedagog

w  miarę 
potrzeb

2. Propagowanie  zdrowego  stylu  życia.  Zachęcanie 
młodzieży  do  udziału  w  akcjach  profilaktycznych 
(np.  dzień  bez  papierosa,  dzień  walki  z  AIDS). 
Organizowanie Szkolnego Dnia Sportu 

Pedagog
psycholog
nauczyciel biologii
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego

cały  rok 
szkolny

Cały  rok 
szkolny

3. Promowanie zasad zdrowego odżywiania się.
Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego – 
zajęcia na siłowni, 
pływalni,  w  terenie,   wyjazdy  do  parku  linowego, 
organizowanie spływu kajakowego 
Realizacja programu „Trzymaj formę”,
Organizacja Dnia Żarłoka.

pedagog 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego
nauczyciel 
przedmiotowi
opiekun SU

Cały  rok 
szkolny

4. Wspieranie  uczniów z problemami  emocjonalnymi, 
w okresie dojrzewania, przed egzaminami -  poprzez 
rozmowy, konsultacje, pogadanki.
Zapewnienie  wsparcia  dla  rodziców  poprzez 
pedagogizację, rozmowy.
Wsparcie  nauczycieli  i  wychowawców,  pogadanki, 
spotkania  z  osobami  zajmującymi  się  na  co  dzień 
wsparciem dzieci i młodzieży.

Pedagog
Psycholog
Terapeuci

Cały  rok 
szkolny
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7. Kształtowanie  systemu  wartości.  Kształtowanie  prawidłowych  postaw 

społecznych.

Lp. Działania Osoby 
odpowiedzialne

Czas 
działania

1 Zaangażowanie  uczniów  w  problemy  środowiska 
lokalnego  poprzez  udział  
w zbiórkach żywności, ubrań, itp.
Podkreślenie ważności Samorządu Szkolnego.

opiekun SU
wychowawcy
pedagog
harcerze

w  miarę 
potrzeb

2. Propagowanie idei wolontariatu.
Współpraca z instytucjami pomocowymi

Pedagog
Wychowawcy 

w  miarę 
potrzeb

 

Spodziewane efekty podjętych działań profilaktycznych

1. Szkoła w opinii uczniów i rodziców uważana jest za bezpieczną.

2. Biblioteka  wyposażona  jest  w  publikacje  dotyczące  profilaktyki  i  najnowsze 

wiadomości  z  zakresu  nauczania  i  wychowania  -  materiały  dostępne  również  dla 

rodziców.

3. Opracowanie  jednolitych,  jasnych  procedur  postępowania  owocuje  lepszymi 

relacjami  uczeń  -  nauczyciel  -  rodzic  co  pozwala  na  szybszą  i  skuteczniejszą 

interwencję oraz na łatwiejsze wychwycenie i zrozumienie problemu.

4. Uczniowie chętnie biorą udział w różnorodnych  konkursach i zawodach a ich wyniki 

w nauce są zadawalające.

5. Uczniowie  są  współgospodarzami  szkoły,  samorząd  uczniowski  jest  aktywny, 

podejmuje ciekawe akcje.

6. Uczniowie  i  ich  rodzice  mają  możliwość  korzystania  ze  wsparcia  pedagoga  

i psychologa szkolnego oraz profesjonalnych instytucji.

7. Uczniowie wypracowują zasady współżycia i tolerancji.

8. Liczba opuszczonych lekcji jest nieduża.

9. Akty przemocy występują sporadycznie.

10. Uczniowie osiągają sukcesy w sporcie.

11. Wszyscy uczniowie w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc i wsparcie, a rodzice 

przełamali wstyd i w razie potrzeby śmiało zgłaszają swoje trudności.

12. Uczniowie wyposażeni są w wiedzę z zakresu profilaktyki.
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Ewaluacja programu profilaktyki

Pod koniec roku szkolnego przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą 

ankiety.  Osobami ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszego gimnazjum. 

Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby 

wprowadzenia ewentualnych zmian. Za działania związane z ewaluacja odpowiedzialny jest 

Szkolny Zespół Profilaktyczny.

Załącznik:

1. Procedury postępowania  nauczycieli  i  metody współpracy szkół  z  Policją  w sytuacjach 

zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją. (w dokumentacji szkoły)
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