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Na podstawie dokonanej pod koniec roku szkolnego 2015/2016 ewaluacji, Szkolny program profilaktyki został uaktualniony.
Dokument jest spójny z Programem Wychowawczym szkoły i stanowi integralną część Statutu.

Cel główny Szkolnego programu profilaktyki:

Ochrona uczniów przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, reagowanie na wszelkie destrukcyjne działania oraz wspieranie uczniów 
w  kształtowaniu  ich  osobowości,  postaw,  zmiany  nawyków  oraz  realizacji  potencjalnych  możliwości,  zainteresowań  i  pasji.
Wychowanie do wartości.

Cele szczegółowe:

 Stosowanie  treningów  prowadzących  do  rozwoju  kluczowych  kompetencji  osobistych,  interpersonalnych  uczniów
warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 Wzmacnianie  czynników chroniących  przed  podejmowaniem zachowań  ryzykownych  i  eliminacja  czynników sprzyjających
podejmowaniu przez młodzież zachowań dysfunkcyjnych – nabywanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej
analizy informacji.

 Przygotowanie  oferty  zajęć  rozwijających  zainteresowania  i  uzdolnienia,  jako  alternatywnej  pozytywnej  formy  działalności
zaspakajającej  ważne  potrzeby,  w  szczególności  potrzebę  podniesienia  samooceny,  sukcesu,  przynależności  i  satysfakcji
życiowej.

 Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych
do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych przez Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii (profilaktyka uniwersalna).

 Włączanie  uczniów, w  razie  potrzeby,  w  indywidualny  program  edukacyjno  –  terapeutyczny  dotyczący  działań  z  zakresu
przeciwdziałania używaniu środków i substancji psychoaktywnych (profilaktyka selektywna i wskazująca). 

 Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole.  
 Promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.
 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej
 Otaczanie uczniów opieką psychologiczno – pedagogiczną.

Stosowane strategie wspomagające uczniów w rozwijaniu kompetencji i realizacji celów:
  
 strategia informacyjna – przekaz informacji dostosowanych do potrzeb jednostki, grupy;
 strategia  edukacyjna – nabywanie  umiejętności  nawiązywania  kontaktów z ludźmi i  ich podtrzymywania,  radzenia  sobie ze

stresem, rozwiązywania konfliktów, asertywności;
 strategia alternatyw –  wskazywanie  innych form  spędzania wolnego  czasu,  samowychowanie  i samodoskonalenie;
 strategia interwencyjna – pomoc w sytuacjach kryzysowych.

I.  IDENTYFIKACJA  PROBLEMÓW 

Na  podstawie  przeprowadzonej  ewaluacji  (obserwacja  środowiska  szkolnego,  analiza  ankiet  przeprowadzonych  wśród
uczniów, nauczycieli i rodziców, analiza dzienników szkolnych i dzienniczków z uwagami, notatek służbowych z zajść 
i z przeprowadzonych rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami) stwierdzono, że w szkole istnieją następujące problemy:

  małe umiejętności uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu konfliktów;
  problem przemocy i agresji;
  brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne u niektórych uczniów
  problem spóźnień i wagarów;
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 - niska frekwencja niektórych uczniów na zajęciach wyrównawczych;
  problemy i konsekwencje wynikające z palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających;
  małe zainteresowanie niektórych rodziców dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze;
  problemy wynikające z  niewłaściwego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych (uzależnienie, cyberprzemoc);
  relacje interpersonalne pomiędzy uczniami i nauczycielami a uczniami - nie zawsze  prawidłowe;
  za małe zaangażowanie rodziców w działalność szkoły i współdecydowanie o życiu szkoły

NARZĘDZIA BADAWCZE I INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ SZKOŁY W DZIAŁANIACH 
       PROFILAKTYCZNYCH

1.  Narzędzia  badawcze: 
a)  ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
b)  wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami;
c)   notatki z obserwacji zachowań uczniów (konfliktów, bójek);
d) analiza  frekwencji w dziennikach lekcyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uczniów o wysokiej absencji;
e) analiza  sprawozdań  wychowawców dotyczących klas;
f) analiza dzienniczków uwag;
g) analiza dokumentacji wychowawców klasowych i pedagoga szkolnego  (dzienniki, opinie, sprawozdania i notatki dotyczące

kontaktów z policją, sądem, kuratorami: zawodowym i społecznymi, współpracy wewnątrzszkolnej pomiędzy wychowawcami,
pedagogiem, dyrekcją szkoły);

h) analiza informacji pochodzących od rodziców.

2.  Dyrekcja,  pedagog i nauczyciele zadbają o pozyskanie ofert pomocy szkole w zakresie działań profilaktycznych od instytucji
wspierających  pracę  szkoły  w  tym  zakresie.  Należą  do  nich:  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Ośrodek  Interwencji
Kryzysowej,  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  przemocy  w  rodzinie,  Miejsko-Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych, Policja – miejscowa i powiatowa, Sądy Rodzinne, Poradnia Uzależnień w Zamościu, Poradnie Psychologiczno -
Pedagogiczne w Zamościu,  Poradnie specjalistyczne w Zamościu i w Lublinie i w Warszawie,  Monar, Małopolskie Centrum
Profilaktyki. 

 
III.  KIERUNKI  DZIAŁAŃ  INTERWENCYJNYCH  I  PROFILAKTYCZNYCH 

  Realizacja zadań szkoły w kierunkach wskazanych w wyniku diagnozy. 

 Realizacja współpracy z Mjejsko Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodekiem Pomocy
Społecznej,  Ośrodkiem  Interwencji  Kryzysowej,  Zespołem  Interdyscyplinarnym,  Poradnią  Psychologiczno  Pedagogiczną,
Poradnią Uzależnień, z sądami, kuratorami, policją i innymi instytucjami, które oferowały swą pomoc (zarówno finansową jak
i merytoryczną).

2) Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli – rozszerzenie wiedzy nauczycieli, a przede wszystkim wychowawców
klas, o takie zagadnienia jak:

 dokładna  informacja  nt. sytuacji  rodzinnej  uczniów, w której  często  tkwią  przyczyny  negatywnych zachowań  uczniów,
a w konsekwencji problemy wychowawcze;

 wiedza  na  temat  uzależnień  od  środków  psychoaktywnych,  agresji,  przemocy,  w  tym  cyberprzemocy,  sposobów
rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych, oraz stosowania odpowiednich form pomocy w różnych sytuacjach.

 znajomość zagadnień dotyczących regulacji prawnych i programów rządowych  (zapoznawanie się z nimi na bieżąco);
 doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej – stanowiącej podstawę kontaktów z uczniem 
 i  umożliwiającej stworzenie na lekcjach atmosfery sprzyjającej nauce.

3)  Doposażanie biblioteki szkolnej i biblioteczki pedagoga w fachowe materiały i publikacje dotyczące profilaktyki. 

4)  Włączenie przedstawicieli  Samorządu Uczniowskiego do większego zaangażowania  w życie szkoły  (uczniowie powinni
wyrażać  i  zgłaszać  własne  pomysły  i  inicjatywy,  a  także  mieć  poczucie  odpowiedzialności  za  to,  co  dzieje  się  w  ich
środowisku).

5)  Zaangażowanie  rodziców  w  życie  szkoły  poprzez  zapraszanie  ich  do  udziału  w  imprezach  szkolnych,  rozwiązywania
konfliktów, omawiania sytuacji problemowych. 

6) Organizowanie profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach: lekcji wychowawczych, zastępstw, spotkań dodatkowych
    i zajęć świetlicowych.

7) Stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat wyników nauczania, frekwencji, zagrożeń,  a także
zapoznanie  ich  z  działaniami  wynikającymi  z  planów  i  programów  obowiązujących  w  szkole,  a  w  szczególności
zapobiegających agresji, przemocy, kontaktom ze środkami uzależniającymi - psychotropowymi.
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8) Organizowanie w szkole imprez tematycznych (konkursy, przedstawienia, poranek profilaktyczny w pierwszy dzień wiosny),
jako alternatywnej, pozytywnej formy działalności.

9) Realizowanie programów profilaktycznych, w tym programów rządowych rekomendowanych przez KPPN Ii ORE,  przez:
wychowawców, nauczycieli świetlicy, pedagoga szkolnego oraz specjalistów z zewnątrz.

10) Zapoznanie  Rady  Pedagogicznej,  Samorządu  Uczniowskiego  i  Rady  Rodziców  z  efektami  realizacji  programu
profilaktycznego w szkole - przedstawienie wyników diagnoz i wniosków z ewaluacji Szkolnego programu profilaktyki.

11) Organizowanie  i  propagowanie  olimpiad,  konkursów,  zawodów,  prowadzące  do  podnoszenia  i  doskonalenia  swoich
umiejętności w różnych dziedzinach.

12) Zapewnienie  uczniom alternatywnych możliwości  spędzania  wolnego czasu oferując różnorodną i atrakcyjną  gamę zajęć
pozalekcyjnych,  w  tym  aktywne  formy:  zajęcia  rekreacyjno  –  sportowe,  wycieczki,  rajdy,  wyjazdy  do  kina  i  teatru,
upowszechnianie czytelnictwa,szkolne dyskoteki. Kontynuowanie działalności wolontariackiej. 

13) Promocja zdrowego stylu życia - kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów zachowań
chroniących zdrowie własne i innych ludzi.

14) Zajęcia z orientacji zawodowej  we wszystkich klasach  oraz warsztaty z doradcą zawodowym w klasach trzecich. 

15)  Kształtowanie świadomości ekologicznej.

16)  Kształtowanie systemu wartości – czerpanie ze wzorców osobowych np. Patrona Szkoły.

17)  Uświadamianie młodzieży, jakie zagrożenia niesie ze sobą  Internet.

2.  Ewaluacja programów: wychowawczego i profilaktycznego.

IV.  PRZEWIDYWANE  EFEKTY  PODJĘTYCH  DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH 

1.  W bibliotece i u pedagoga szkolnego znajdują się materiały i publikacje dotyczące profilaktyki i wychowania – tworzony jest bank
publikacji i scenariuszy wykorzystywanych przez nauczycieli naszej szkoły.

2.  Nauczyciele wszystkich przedmiotów posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania w konkretnych
przypadkach i stosowanie różnorodnych form pomocy. Następuje poprawa w zakresie relacji : uczeń – nauczyciel –  rodzic.

3.  Wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia  bez usprawiedliwienia jest niski.

4.   Rodzice  są  poinformowani,  że  w  przypadku  nie  realizowania  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego,  szkoła  ma  obowiązek
powiadomić Organ prowadzący  i Sąd Rodzinny.

5.  Zmniejsza się wskaźnik występowania agresji i przemocy, coraz więcej uczniów potrafi konstruktywnie rozwiązywać konflikty,
radzić sobie ze stresem oraz innymi  trudnymi sytuacjami.

6.  Uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia  instytucji profesjonalnych.

7.  Uczniowie i nauczyciele chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia.

8.  W szkole prowadzone są programy profilaktyczne dla uczniów.

9.  Następuje poprawa wyników w nauce.

10.  Uczniowie szczególnie zdolni są wspierani, przygotowywani do konkursów i olimpiad.

11.Stopniowo  poprawia  się  aktywność  i  samorządność  uczniów.  Uczniowie  czują  się  współgospodarzami  szkoły,  aktywnie
uczestniczą w pracach SU, wspólnie z nauczycielami organizują wycieczki, rajdy, dyskoteki, itp. 

12.  Istnieje pomoc koleżeńska, w szkole działa Szkolne koło wolontariatu.

13.  Coraz więcej uczniów uprawia różne dyscypliny sportowe. Idą za tym sukcesy  w szkolnych i pozaszkolnych rozgrywkach
i zawodach.

14.  Uczniowie posiadają wiedzę o środkach uzależniających. 
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15.  Młodzież rozsądnie korzysta z Internetu i nie używa telefonów komórkowych w czasie lekcji.

16.  Wszyscy w szkole przestrzegają kultury słowa.

17.  Nauczyciele w czasie szkoleń doskonalą swoje kompetencje interpersonalne i wychowawcze.

18.  Właściwe  postawy nauczycieli – wychowawców wpływają na właściwą postawę uczniów i dążenie ich do bycia lepszymi,
wolnymi od przemocy, agresji i nałogów.

19.  Dzięki atmosferze wytworzonej w szkole uczniowie klas pierwszych szybko adaptują się w nowym środowisku, czują się w
szkole bezpiecznie.

20.  Uczniowie gimnazjum spotkają się z absolwentami naszej szkoły, którzy podzielą się z nimi  doświadczeniami.

21.  Rodzice angażują się w życie szkoły, m.in. w działania profilaktyczne, rozwiązywanie problemów  wychowawczych dotyczących
ich dzieci. 

22.  Pedagog prowadzi monitoring dotyczący przeprowadzanych działań profilaktycznych.

23.   Pod  koniec  roku  szkolnego  powołany  do  tego  celu  zespół  przeprowadza  ewaluację  Szkolnego  programu  profilaktyki  na
podstawie diagnozy wybranych obszarów. Po przeprowadzonej ewaluacji modyfikuje program lub opracowuje nowy na bieżący rok
szkolny.

V.  HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  W  WYBRANYCH  OBSZARACH  ZAGROŻEŃ

Lp. Zadania Sposób realizacji Przewidywany efekt
Osoby

odpowiedzialne

Obszar:   Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary

 Wczesne rozpoznawanie 
uczniów mających 
problemy z nauką, z grup
ryzyka i sprawiających 
problemy wychowawcze.

 Analiza świadectw: ocen z poszczególnych
przedmiotów i z zachowania) oraz wyników 
testów kompetencji.

 Analiza opinii o dostosowaniu wymagań 
do możliwości intelektualnych ucznia oraz 
Orzeczeń o nauczaniu specjalnym i 
indywidualnym. 

 Przeprowadzenie w klasach pierwszych 
wczesnej diagnozy dotyczącej szczególnie 
matematyki,  j. polskiego i j. angielskiego.

 Współpraca z nauczycielami i pedagogiem 
ze szkoły podstawowej 

 Zorganizowanie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dla wszystkich uczniów 
potrzebujących.

 Porady, konsultacje, rozmowy z uczniami i
ich rodzicami.

 Uczniowie mający 
problemy z nauką oraz 
uczniowie z orzeczeniami 
i opiniami zostali zgodnie 
z rozporządzeniem  objęci 
pomocą psychologiczno-
pedagogiczną i 
zakwalifikowani na 
zajęcia wyrównawcze, 
korekcyjno-
kompensacyjne 
rewalidacyjne oraz 
skierowani na terapię do 
specjalistów (dotyczy 
uczniów z Orzeczeniami o
niedostosowaniu 
społecznym lub 
zagrożonych 
niedostosowaniem). 

Klasowe zespoły 
nauczycieli nauczyciele 
przedmiotów, 
wychowawcy klas 
pierwszych, pedagog we
współpracy z dyrekcją 
szkoły, rodzicami i 
pracownikami PPP

 Wsparcie dla rodziców 
poprzez poinformowanie 
ich o możliwości 
uzyskania pomocy 
specjalistycznej dla 
dziecka poza szkołą.

 Poinformowanie rodziców uczniów  
o możliwości korzystania  z pomocy  
psychologów w punkcie konsultacyjnym 
mieszczącym się przy MOPS w Zwierzyńcu, 
specjalistów z OIK, MGKRPA i Zespołu 
interdyscyplinarnego w Zwierzyńcu, o 
możliwości przebadania dziecka w PPP oraz 
o możliwości przeniesienia opinii ze szkoły 
podstawowej, jeżeli uczeń taką posiada.

 Rodzice uczniów 
wymagających konsultacji
specjalistów lub 
przebadania w PPP  
wiedzą o możliwości 
uzyskania pomocy dla 
swoich dzieci poza szkołą 
i korzystają z tych 
możliwości. 

Wychowawcy klas i 
pedagog szkolny

3. Monitoring frekwencji na
lekcjach.

 Wychowawcy i nauczyciele prowadzący 
zajęcia wyrównawcze systematycznie 
podliczają frekwencję i przeprowadzają 

 Uczniowie 
systematyczniej 
uczęszczają na lekcje. 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny
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rozmowy dyscyplinujące z uczniami 
wagarującymi  w obecności ich 
rodziców/opiekunów. 

 Wychowawcy współpracują w tej sprawie 
z pedagogiem szkolnym.

4. Motywowanie do 
systematycznej pracy 
uczniów mających 
kłopoty z nauką i często 
wagarujących. 
Uświadomienie 
konsekwencji 
opuszczania zajęć.
Umożliwienie uczniom z 
trudnościami w nauce 
osiągnięcia sukcesu.
Pomoc w opanowaniu 
trudniejszych partii 
materiału.

 Indywidualne rozmowy z uczniami, często 
w obecności rodziców/opiekunów lub  
kuratorów sądowych z udziałem dyrekcji 
szkoły lub pedagoga szkolnego.

 Rozmowy na godzinach wychowawczych 
nt. skutków wagarowania. 

 Indywidualna praca z uczniami mającym 
trudności w nauce podczas konsultacji. 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
możliwości ucznia.

 Powierzanie różnych zadań uczniom z 
trudnościami w nauce lub zaczynającym 
wagarować (np. stały obowiązek w klasie, 
przydzielenie ról w przedstawieniu).

 Prowadzenie zajęć nt. „Moje słabe i mocne
strony”. 

 Uczniowie z 
trudnościami w nauce 
nadrabiają zaległości, 
czują się doceniani, 
wzrasta  u nich poczucie 
własnej wartości a co za 
tym idzie motywacja do 
nauki.

 Uczniowie z 
trudnościami w nauce 
lepiej funkcjonują w 
szkole.

Nauczyciele 
przedmiotów, 
wychowawcy, pedagog

Nauczyciele, 
wychowawcy,

Pedagog/wychowawcy

5. Objęcie pomocą uczniów,
których zachowanie 
wskazuje na zagrożenie 
niedostosowaniem 
społecznym. 
Wspomaganie procesu 
readaptacji uczniów 
powracających do szkoły 
po leczeniu 
psychiatrycznym i 
resocjalizacji.

 Rozmowy indywidualne z uczniami 
podejrzanym o zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym, współpraca z terapeutami z PPP
 i OIK oraz z rodzicami lub opiekunami tych 
uczniów. 

 Rozmowy indywidualne z uczniami 
wracającymi do szkoły po terapii lub leczeniu.

 Pomoc w nawiązaniu poprawnych relacji
 z rówieśnikami.

 Pomoc rodzicom – opiekunom w 
zorganizowaniu  i kontynuowaniu zaleconej 
przez szpital - ośrodek terapii.

 Uczniowie zagrożeni 
niedostosowaniem 
społecznym i ich 
opiekunowie mogą liczyć 
na pomoc i wsparcie w 
szkole oraz terapeutów z 
PPP i OIK. 

 Uczniowie 
powracający do szkoły po 
leczeniu i resocjalizacji 
mają dobry kontakt z 
wychowawcą i 
pedagogiem szkolny, 
chętnie z nimi rozmawiają
o swoich problemach.

 Uczniowie po 
przebytych chorobach i 
resocjalizacji dobrze czują
się w klasie i w szkole, 
mają dobry kontakt z 
rówieśnikami.

 Rodzice w/w uczniów 
otrzymują pomoc i 
wsparcie w znalezieniu 
odpowiednich terapeutów.

Wychowawcy,

Pedagog,
Terapeuci z PPP i OIK

Nauczyciele,

Wychowawcy we 
współpracy z uczniami,

Pedagog

6. Rozwijanie u uczniów 
zainteresowania nauką.
Stosowanie 
aktywizujących metod 
nauczania, 
wykorzystywanie 
multimedialnych 
środków dydaktycznych.
Motywowanie uczniów 
do aktywnego udziału w 
zajęciach z orientacji 
zawodowej a 
niezdecydowanych 
trzecioklasistów co do 
wyboru szkoły do 
przebadania się.

 Stosowanie różnorodnych metod nauczania
z wykorzystaniem zainteresowań i mocnych 
stron ucznia.

 Prowadzenie ciekawych i atrakcyjnych 
lekcji z wykorzystaniem technologii 
informacyjnej, uwzględniając różnice 
indywidualne między uczniami.

 Organizacja lekcji koleżeńskich z 
ukierunkowaniem na pracę i zaangażowanie 
uczniów.

 Zajęcia motywujące uczniów do nauki

 Zajęcia z orientacji zawodowej we 
wszystkich klasach. W klasach III  warsztaty 
dotyczące wyboru szkoły i zawodu 

 Wielu nauczycieli na 
swoich lekcjach  stosuje 
metody aktywizujące i  
wykorzystuje środki 
multimedialne.

 Uczniowie potrafią 
korzystać z nowoczesnych
technologii 
informatycznych.

 Uczniowie są 
pozytywnie zmotywowani
do nauki i potrafią się 
uczyć

 Uczniowie chętnie 
uczestniczą w zajęciach z 
zawodoznawstwa 
dotyczących 
zainteresowań i 

Nauczyciele 

Pedagog, wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów

Wychowawcy, pedagog,
psycholog – doradca 
zawodowy z PPP nr 2 w
Zamościu
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predyspozycji.
7. Praca z uczniem 

zdolnym.
 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych  (koła 

zainteresowań, dodatkowe zajęcia sportowe, 
praca indywidualna) dla uczniów 
uzdolnionych zajęcia rozwijające wiedzę z 
danego przedmiotu.

 Indywidualizacja przez nauczycieli pracy 
na lekcji z uczniem zdolnym – dostosowanie 
wymagań edukacyjnych do jego możliwości.

 Uczniowie zdolni 
realizują swoje 
zainteresowania, biorą 
udział w licznych 
konkursach  olimpiadach i
zawodach sportowych.

Nauczyciele 
przedmiotów 

8. Nagradzanie postaw 
konstruktywnych.

 Zapoznanie uczniów z prawami i 
obowiązkami określonymi w Statucie szkoły 
ze zwróceniem uwagi na kryteria oceniania 
oraz z Procedurami postępowania.

 W czasie apeli i na zakończenie  roku 
szkolnego wręczanie dyplomów i nagród 
najlepszym uczniom, sportowcom oraz 
uczniom o stu procentowej frekwencji.

 Uczniowie uzyskujący 
dobre wyniki w nauce i 
zachowaniu są 
usatysfakcjonowani, 
otrzymali nagrodę za 
swoją pracę.

 Wzorowi uczniowie są 
dobrym przykładem do 
naśladowania.

Wychowawcy 
i nauczyciele, 
dyrekcja szkoły

Obszar:   Różne formy agresji i przemocy w szkole

1. Współpraca z osobami i 
instytucjami 
wspierającymi szkołę w 
działaniach 
profilaktycznych, które 
mogą być pomocne w 
zapobieganiu i 
rozwiązywaniu 
problemów dotyczących 
przemocy i agresji w 
szkole.
Zapoznawanie się na 
bieżąco z ofertami i 
propozycjami szkoleń i 
warsztatów dla 
młodzieży i nauczycieli 
dotyczących przemocy i 
agresji.

 Ustalenie zasad współpracy z policją z 
miejscowego posterunku oraz KMP w 
Zamościu.

 Kontynuowanie współpracy z MOPS, 
MGKRPA z psychologiem i terapeutami 

w punkcie konsultacyjnym przy MOPS-ie, ze 
specjalistami z OIK i Zespołu 
Interdyscyplinarnego działających  na terenie 
gminy.
 Informowanie na bieżąco rodziców 
i opiekunów o możliwości skorzystania 
z pomocy (badanie i terapia) specjalistów 
w PPP nr 2 w Zamościu w zakresie problemów 
dydaktycznych i wychowawczych.

 Kontynuowanie i doskonalenie współpracy
z kuratorami sądowymi i pracownikami 
Ośrodka kuratorskiego w sprawie uczniów, 
którzy postanowieniem Sądu są objęci opieką 
kuratora. 

  Prowadzenie zajęć dla uczniów  
dotyczących  przemocy, agresji. 

 W naszej  szkole 
odbywają się spotkania 
młodzieży z policjantami 
z miejscowego posterunku
i z KMP w Zamościu, z 
przedstawicielami Sądu 
lub Ośrodka 
kuratorskiego.

 Jest kontynuowana 
współpraca ze 
specjalistami z punktu 
konsultacyjnego przy 
MOPS (psycholog), OIK, 
Zespołu 
interdyscyplinarnego, 
MGKRPA i MOPS 

 Nasi uczniowie 
korzystają z pomocy 

i wsparcia pedagogów 
i psychologów z PPP nr 2  
w Zamościu.
 Uczniowie 

uczęszczający do OK i 
objęci nadzorem kuratora 
otoczeni szczególną 
opieką pedagoga i 
wychowawców.

 Młodzież naszej szkoły
bierze udział w zajęciach 
dotyczących agresji  i 
przemocy. 

Dyrekcja szkoły, 
pedagog

Wychowawcy, 
nauczyciele j. polskiego,
pedagog

Wychowawcy i pedagog

Pedagog, wychowawcy 

2. Kształtowanie 
pożądanych zachowań 
uczniów oraz 
prospołecznych postaw.
Wzmacnianie 
samorządności uczniów 
w szkole.

 Zapoznanie uczniów klas pierwszych  i ich
rodziców z dokumentami obowiązującymi w 
szkole: Programem Wychowawczym, 
Szkolnym programem profilaktyki i ze 
Statutem ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na regulaminy dotyczące praw i obowiązków 
ucznia oraz z Procedurami postępowania 
nauczycieli z uczniami sprawiającymi kłopoty
wychowawcze.

 Przypomnienie w/w dokumentów i 
zapisów regulaminu szkolnego uczniom klas 
starszych.

 Uczniowie gimnazjum 
znają dokumenty 
obowiązujące w szkole 
oraz swoje prawa i 
obowiązki i przestrzegają 
ich.

 Rodzice 
gimnazjalistów  wiedzą 
jakie procedury 
obowiązują nauczycieli w 
przypadku uczniów 
dopuszczających się 

Wychowawcy klas
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 Zapoznawanie uczniów na zajęciach z 
zasadami kulturalnego zachowania.

 Walka z wulgaryzmami, krzewienie 
kultury słowa np. poprzez konkursy.

 Prowadzenie zajęć  dotyczących wzorców i
autorytetów moralnych.

 Włączanie uczniów w życie szkoły, 
działalność wolontariacką

przemocy.
 Zmniejszyła się liczba 

osób używających 
wulgaryzmów w 
kontaktach z 
rówieśnikami.

 Uczniowie mają swoje 
autorytety i pozytywne 
wzorce.

 Gimnazjaliści aktywnie
uczestniczą w życiu 
szkoły, pomagają 
słabszym.

Wszyscy pracownicy 
szkoły

Katecheci, pedagog, 
nauczyciele
Opiekunowie SU, 
Szkolnego Koła 
Wolontariatu, 
nauczyciele

3. Monitorowanie i ocena 
stanu bezpieczeństwa w 
szkole. Stała kontrola 
zachowań pozytywnych i 
negatywnych uczniów – 
poprawa dyscypliny na 
zajęciach i przerwach.

 Przeprowadzanie i analiza ankiet, analiza 
dokumentów szkolnych np. dzienniczków 
uwag. 

 Rozmowy z uczniami, ich rodzicami i 
nauczycielami.

 Dyżury nauczycieli na korytarzach, którzy 
zwracają szczególną uwagę na okolice szatni, 
okolice drzwi wejściowych i na teren przed 
szkołą.

 Rozmowy z uczniami zachowującymi się 
agresywnie w czasie lekcji w obecności 
rodziców wychowawców, pedagoga w 
przypadkach koniecznych i dyrekcji szkoły.

 W przypadku zaistnienia sytuacji 
konfliktowych przeglądania nagrań z 
monitoringu.

 Analiza wpisów w dzienniczkach uwag i 
notatek ze zdarzeń sporządzanych przez 
wychowawców i pedagoga szkolnego. 

 Współpraca z rodzicami uczniów 
przejawiających zachowania agresywne oraz 
z  instytucjami wspierającymi szkołę w 
rozwiązywaniu tych problemów.

 Uczniowie czują się w 
szkole bezpiecznie, w 
przypadkach koniecznych 
potrafią szukać pomocy u 
dorosłych i korzystają  z 
niej.

Pedagog , wychowawcy,
dyrekcja szkoły, 
nauczyciele dyżurujący

4. Zapoznawanie uczniów
z konsekwencjami ich 
negatywnych zachowań, 
powoływanie się na 
przepisy prawne i BHP 
opracowane na ich 
podstawie procedur 
postępowania.

 Zorganizowanie spotkania uczniów klas 
pierwszych, wychowawców i pedagoga z 
policjantem z miejscowego posterunku lub 
KMP w Zamościu na temat przestępczości 
wśród nieletnich i konsekwencji z tego 
wynikających.

 Zapoznanie uczniów z procedurami 
postępowania obowiązującymi w szkole 
opracowanych na podstawie przepisów 
prawnych i BHP.

 Młodzież gimnazjalna 
wie jakie konsekwencje 
jej grożą za stosowanie 
przemocy wobec kolegów.

 Wychowawcy pedagog,
nauczyciele wf-u, 
policja, kuratorzy 
sądowi

5. Podejmowanie działań 
informacyjno-
profilaktycznych 
w obszarze przemocy
 i agresji w tym nt. 
przemocy w rodzinie 
i cyberprzemocy 

Stwarzanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu 

 Prowadzenie na godzinach 
wychowawczych i zastępstwach zajęć 
uświadamiających uczniom zagrożenia 
związane z przemocą w tym z przemocą w 
Internecie. 

 Wykorzystanie filmów nt. Cyberprzemocy,
które promują bezpieczeństwo w sieci).

 Warsztaty dla uczniów wszystkich klas 
dotyczące użycia mediów do stosowania 
przemocy rówieśniczej.  

 Zajęcia dotyczące przemocy w rodzinie. 
Otaczanie opieką uczniów dotkniętych 
przemocą w rodzinie (założona Niebieska 
Karta) – współpraca ze specjalistami z 
Zespołem Interdyscyplinarnym i OIK-iem. 

 Prowadzenie dodatkowych zajęć 
sportowych, kółek zainteresowań, wspólnie z 

 Uczniowie znają 
pojęcia przemoc i agresja, 
wiedzą jak bezpiecznie 
korzystać z Internetu.

 Uczniowie wiedzą 
gdzie szukać pomocy, gdy
są ofiarami przemocy w 
szkole, w rodzinie i w 
sieci.

 Coraz większa liczba 
uczniów gimnazjum 
korzysta z szerokiej oferty

Wychowawcy, pedagog 
Nauczyciele świetlicy i 
biblioteki, informatyki, 
katecheci

Specjaliści z Ośrodka 
Kształcenia „Sokrates” 
w Kraśniku
Terapeuci z OIK 
i Zespołu 
interdyscyplinarnego 
w Zwierzyńcu, pedagog,
wychowawcy
Nauczyciele wf-u, 
nauczyciele prowadzący
kółka zainteresowań, 
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przez młodzież. nauczycielami odpowiedzialnymi za oprawę 
artystyczną uroczystości szkolnych, 
przygotowywanie przedstawień i inscenizacji.

zajęć pozalekcyjnych, 
szczególnie zajęć 
sportowych.

nauczyciele 
przygotowujący 
akademie

6.  Integracja zespołów 
wychowawczych poprzez
organizowanie różnych 
działań wychowawczych:
zajęć, wycieczek.

 Prowadzenie zajęć integracyjnych w 
klasach pierwszych, wycieczki integrujące 
zespoły klasowe.

 Wspólna impreza integracyjna dla klas 
pierwszych.

 Otrzęsiny dla pierwszoklasistów.
 Zorganizowanie „Konkursu wiedzy o 

Zwierzyńcu i przyrodzie” dla klas 
pierwszych.

 Organizacja wycieczek i innych imprez 
klasowych dla uczniów wszystkich  klas

 Prowadzenie zajęć budujących poczucie 
odpowiedzialności za siebie i innych, 
kształtujących realną samoocenę ucznia z 
wykorzystaniem scenariuszy znajdujących się
w bibliotece lub własnych pomysłów.

 Przygotowywanie przedstawień na różne 
uroczystości szkolne przez cały zespół 
klasowy, np. na Poranek profilaktyczny.

 Zespoły klasowe są 
zintegrowane –  chętnie 
przebywają w swoim 
towarzystwie nie tylko w 
czasie zajęć lekcyjnych, 
ale również poza  nimi.

Wychowawcy klas 
pierwszych, pedagog, 
nauczyciele świetlicy

Nauczyciele biologii,  
fizyki, nauczyciel 
muzyki, plastyki,
wychowawcy kl. 
pierwszych.

Pedagog, wychowawcy.

Nauczyciele według 
harmonogramu

Obszar:    Palenie papierosów przez uczniów, picie alkoholu, kontakt ze środkami uzależniającymi - propagowanie zdrowego
stylu życia

1. Zapoznanie młodzieży z 
zagrożeniami i skutkami 
palenia tytoniu, picia 
alkoholu i zażywania 
środków 
psychotropowych: 
narkotyków i dopalaczy.

Współpraca z rodzicami 
uczniów w zakresie 
ochrony dzieci przed 
uzależnieniami.

 Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki 
uzależnień, które uświadamiają młodzieży 
szkodliwość stosowania używek i dopalaczy.

 Propagowanie tematyki antytytoniowej, 
antyalkoholowej i dotyczącej środków 
uzależniających w czasie imprez 
profilaktycznych.

 Realizacja tematyki prozdrowotnej  na 
różnych przedmiotach w ramach projektów 
edukacyjnych.

 Udział w konkursach organizowanych 
przez Kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” 
program prof. „Trzymaj formę”,

 Zapoznanie rodziców z procedurami 
postępowania  wychowawczego w przypadku 
kontaktu ucznia ze środkami odurzającymi.

 Poinformowanie rodziców/opiekunów o 
konieczności zgłoszenia się z dzieckiem do 
specjalistów w Poradni Uzależnień w 
Zamościu w przypadku podejrzenia, że uczeń 
ma kontakt z tego typu środkami.

 Uczniowie posiadają 
wiedzą nt. szkodliwego 
działania środków 
uzależniających na 
organizm młodego 
człowieka. Znają zasady 
zdrowego odżywienia i 
zaburzeń wynikających z 
nieprawidłowości w 
odżywianiu.

 Uczniowie potrafią 
dokonywać wyboru 
zachowań właściwych dla 
ich zdrowia, a rodzice 
wspierają ich w tych 
wyborach.

 Rodzice naszych 
uczniów znają procedury 
postępowania z ich 
dzieckiem w szkole w 
przypadku gdy miało ono 
kontakt ze środkami 
odurzającymi

Pedagog, pielęgniarka, 
Nauczyciele biologii, 
pedagog, wychowawcy

Nauczyciele

Wychowawcy, pedagog,
nauczyciele

2. Udział młodzieży 
gimnazjalnej w 
imprezach 
profilaktycznych oraz 
sportowo-rekreacyjnych 
organizowanych przez 
szkołę jako 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu.

 Uczestnictwo  młodzieży w konkursach i 
imprezach profilaktycznych i sportowo-
rekreacyjnych, np. Dzień sportu, Poranek 
profilaktyczny, zwiększanie atrakcyjności 
imprez sportowych.

 Realizacja programu  „Spójrz inaczej”.

 Młodzież jest 
poinformowana o 
imprezach i działaniach 
profilaktycznych – 
realizowanych 
programach i sportowych 
odbywających się w 
szkole i poza szkołą, 
bierze w nich udział.

Dyrekcja, nauczyciele  
wf-u i świetlicy, 
wychowawcy, pedagog, 
pracownicy PPP NR 2 w
Zamościu

3. Kształtowanie 
prawidłowych nawyków 
żywieniowych wśród 
uczniów.

 Uczestnictwo  młodzieży w prezentacjach 
projektów dotyczących prawidłowych 
nawyków żywieniowych oraz korzystanie z  
pogadanek  dotyczących w/w tematyki na 
lekcjach biologii i godzinach 
wychowawczych.

 Młodzież wie jak 
powinna się prawidłowo 
odżywiać. W szkole 
kształtowane są 
prawidłowe nawyki 
żywieniowe.

 Wychowawcy, 
nauczyciele biologii, 
pielęgniarka szkolna,  
dietetyczka.
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4. Udzielanie pierwszej 
pomocy.

 Przygotowywanie przez uczniów 
prezentacji nt. udzielania pierwszej pomocy. 
Zaliczanie ćwiczeń dotyczących pierwszej 
pomocy na zajęciach z edukacji ds. 
bezpieczeństwa

 Młodzież gimnazjalna 
potrafi udzielić pierwszej 
pomocy w przypadkach 
koniecznych.

 Wychowawcy,  
nauczyciele wf-u 
nauczyciel edukacji ds. 
bezpieczeństwa, 
pielęgniarka szkolna

Obszar:    Zaangażowanie rodziców w życie szkoły

1. Mobilizowanie rodziców 
do aktywniejszego 
uczestnictwa  w życiu 
szkoły w zakresie 
ochrony ich dzieci przed 
przemocą, 
uzależnieniami, ale także 
przeżywania ich radości z
sukcesów i osiągnięć 
szkolnych.

 Zapraszanie rodziców do udziału w 
imprezach szkolnych (poranek profilaktyczny,
dyskoteki, otrzęsiny klas pierwszych, imprezy
rekreacyjno-sportowe, warsztaty i zajęcia 
profilaktyczne).

 Włączenie rodziców w rozwiązywanie 
konfliktów: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel  
oraz ścisła współpraca z rodzicami uczniów 
wagarujących.

 Zbieranie od rodziców informacji, opinii 
dotyczących podejmowanych przez szkołę 
działań profilaktycznych.

 Informowanie rodziców o osiąganych 
efektach wynikających z realizacji Szkolnego 
programu profilaktycznego.

 Rodzice 
gimnazjalistów mają 
potrzebę aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
szkoły.

Wychowawcy, pedagog,
dyrekcja.

Obszar:    Postawy uczniów wpływające na ich dalszy rozwój indywidualny i społeczny oraz relacje interpersonalne 
między nauczycielami i uczniami

1. Tworzenie wspierającego 
środowiska 
wychowawczego poprzez
rozwijanie 
samorządności, udział 
uczniów w 
podejmowaniu istotnych 
dla nich i dla szkoły 
decyzji. 
Integrowanie uczniów 
klas pierwszych ze 
środowiskiem szkolnym. 
Stwarzanie warunków do 
podejmowania przez 
uczniów nowych ról i 
rozwijania 
zainteresowań, okazji do 
autoprezentacji.

Wspieranie młodzieży w 
działalności 
charytatywnej, 
wolontariackiej

 Udział przedstawicieli uczniów w 
posiedzeniach RP i Zespołu 
Wychowawczego.

 Uwzględnianie propozycji i opinii uczniów
nt. zmian w Statucie dotyczących 
oceniania i stroju oraz zmian w Programie 
Wychowawczym i Szkolnym programie 
profilaktycznym

 Imprezy i konkursy integrujące klasy 
pierwsze 

 Zapoznanie przez wychowawców uczniów
klas pierwszych z dokumentami 
obowiązującymi w szkole: Statutem – ze 
zwróceniem uwagi na prawa i obowiązki 
ucznia, z programami wychowawczym i 
profilaktycznym oraz procedurami. 

 Przypomnienie uczniom klas starszych 
niektórych ważnych zapisów dotyczących 
regulaminu szkolnego.

 Współpraca z SU i uczniami  działającymi 
w  Szkolnym kole wolontariatu.

 Uczniowie  decydują o 
ważnych sprawach w 
szkole i przejmują za 
swoje decyzje 
odpowiedzialność.

 Uczniowie klas 
pierwszych są 
zintegrowani ze 
środowiskiem szkolnym

 Wszyscy uczniowie 
naszej szkoły znają 
regulaminy i procedury 
obowiązujące w szkole i 
stosują się do nich.

 Uczniowie biorą udział
w akcjach 
charytatywnych.

Opiekunowie SU i 
uczniowie

Wychowawcy klas

Wychowawcy, pedagog,
nauczyciele świetlicy, 
opiekunowie samorządu

Wychowawcy 

Wychowawcy, 
nauczyciele świetlicy, 
pedagog

2. Wspieranie i rozbudzanie
prawidłowego rozwoju 
ucznia w zakresie 
poznawania siebie i 
budowania adekwatnej 
samooceny, podnoszenia 

 Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych 
przez wychowawców na godzinach 
wychowawczych i przez pedagoga szkolnego,
nauczycieli świetlicy i biblioteki w ramach 
zastępstw.

 Wykorzystywanie scenariuszy i filmów 

 Uczniowie posiadają 
umiejętności życiowe 
niezbędne do 
samorozwoju i 
satysfakcjonujących 
relacji z innymi ludźmi.

Wychowawcy i wszyscy
nauczyciele, pedagog, 
pracownicy 
administracji i obsługi

9



poczucia własnej 
wartości, wiary w siebie, 
poznawania sposobów 
radzenia sobie ze 
stresem, podejmowania 
racjonalnych decyzji i 
budowania systemu  
wartości.

zgromadzonych w bibliotece szkolnej i u 
pedagoga oraz własnych pomysłów.

 Uczniowie dostrzegają 
słabe i mocne strony 
swojej osobowości, 
potrafią odczytać 
pozytywne i negatywne 
uczucia swoje i innych.

3. Wspomaganie i rozwój 
umiejętności 
funkcjonowania w 
sytuacjach społecznych 
np. rozwijanie 
umiejętności związanych 
z komunikacją 
interpersonalną, 
konstruktywnego 
rozwiązywania 
problemów i konfliktów, 
radzenia sobie z presją 
społeczną np. nacisk 
grupy lub manipulacja, 
wpływ mediów. 

 Prowadzenie debat na godzinach 
wychowawczych na zajęciach z pedagogiem, 
świetlicowych i bibliotecznych nt. 
współczesnego wzorca wartościowego 
człowieka.

 Omawianie z uczniami zachowań 
niektórych naszych uczniów oraz bieżących 
wydarzeń w kraju i na świecie.

 Uczenie na zajęciach, jak świadomie 
korzystać ze środków masowego przekazu.

 Warsztaty nt. Cyberprzemocy

 Uczniowie potrafią 
bezpośrednio i otwarcie 
wyrażać swoje potrzeby, 
poglądy i uzasadniać je.

 Potrafią komunikować 
się z rówieśnikami i 
dorosłymi.

 Uczniowie wiedzą, jak 
świadomie i 
odpowiedzialnie korzystać
ze środków masowego 
przekazu a szczególnie z 
Internetu.

Wychowawcy, pedagog,
nauczyciele świetlicy i 
biblioteki

Nauczyciele informatyki

4. Budowanie dobrych 
relacji interpersonalnych 
między nauczycielami i 
uczniami, poprzez 
rozpoznawanie i 
nazywanie uczuć, emocji 
i potrzeb ucznia; 
rozwijanie otwartości, 
życzliwości i zaufania w 
kontaktach z uczniami; 
okazywanie 
zainteresowania i 
zaangażowania w sprawy
uczniów. 
Doskonalenie 
kompetencji i 
umiejętności 
interpersonalnych -  
wychowawczych 
nauczycieli i pedagoga 
szkolnego.

 Aktywne słuchanie i parafrazowanie 
wypowiedzi uczniowskich.

 Prowadzanie z uczniami indywidualnych 
rozmów i dyskusji w czasie lekcji i po ich 
zakończeniu.

 Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom w 
rozwiązywaniu ich problemów.

 Wspólny udział w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu imprez i przedsięwzięć 
szkolnych.

 Stałe doskonalenie nauczycieli w temacie 
budowania prawidłowych relacji na kursach i 
szkoleniach zewnętrznych, jak również 
organizowanych w szkole.

 Pomiędzy 
nauczycielami i uczniami 
w naszej szkole panują 
dobre relacje.

 Nauczyciele są otwarci 
i życzliwi dla uczniów, 
biorą udział w szkoleniach
doskonalących 
umiejętności 
interpersonalne.

Nauczyciele

Wychowawcy, pedagog

Wszyscy pracownicy 
szkoły

VI.  EWALUACJA  SZKOLNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKI

Szkolny  program  profilaktyki   jest   programem  otwartym   na  ewentualne  zmiany  wynikające  z   potrzeb  szkoły,
zmieniającej  się  rzeczywistości  wychowawczej  szkoły  lub  nieplanowanych  propozycji  zajęć  profilaktycznych  od  instytucji
współpracujących w tym temacie ze szkołą. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu programu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, uchwałą
 z dnia ……………………………..przyjęła do realizacji Szkolny program profilaktyki.
       

Przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego 

Przewodniczący 
Rady Rodziców

Przewodniczący 
Rady Pedagogicznej
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