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PROGRAM  PROFILAKTYKI  

Zesp·ğ Szk·ğ Nr 83 w Warszawie, ul. PowstaŒc·w Wielkopolskich 4: 

Szkoğa Podstawowa Nr 152 im. Marii DŃbrowskiej w Warszawie 

Gimnazjum Sportowe Nr 17 w Warszawie  

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej ZS Nr 83 z dnia 24 września 2014 roku 

i Rady Rodziców z dnia 30 września 2014 roku 

Do realizacji od roku szkolnego 2014/2015. 

 

WSTŇP 

Ostatnimi laty zauważa się nasilenie negatywnych zjawisk typu alienacja, dominacja konsumpcyjnego stylu życia (zdecydowana przewaga orientacji typu „mieć”), 

brak autorytetów (dotychczasowe zastąpiono kultem idoli kreowanych przez media), a także różne formy zachowań agresywnych na terenie szkoły, uzależnienia, 

przestępczość, w tym przestępczość nieletnich. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nowe zjawisko rozwijające się w ostatnich latach w społeczeństwie polskim – 

kult wysokich osiągnięć w nauce i w pracy. Często nadmierne wymagania stawiane przez szkołę, studia, pracę lub samemu sobie mogą, według młodzieży, być 

zrealizowane tylko dzięki środkom pobudzającym. Również wzory życia rodzinnego czy społecznego daleko odbiegają od pożądanego. Większa część społeczeństwa 

ulega różnego rodzaju nałogom (też od telewizji, Internetu, hazardu) lub choćby stara się zmienić świadomość poprzez używki. 

Tożsamość młodych ludzi kształtuje się w oparciu o zdobywaną przez nich wiedzę, rodzaj nawiązywanych relacji z innymi ludźmi oraz w wyniku podejmowanych 

przez nich decyzji. Wiek dorastania i dojrzewania emocjonalnego cechuje z jednej strony ciekawość otaczającego świata i związana z tym chęć przeżycia nowych 

doświadczeń, z drugiej zaś niskie poczucie własnej wartości, podatność na presje otoczenia, chwiejność emocjonalna, niemożność nawiązania pozytywnych relacji 

z rówieśnikami. Te dwie tendencje często uzewnętrzniają się w postaci uzależnień, a przynajmniej w pierwszych kontaktach z nikotyną, alkoholem czy narkotykami. 

Innym niepokojącym zjawiskiem, częstym w polskich szkołach, jest agresja i przemoc, przybierająca nierzadko formę tzw. „fali”, mobbingu oraz bullyingu czyli, 

najogólniej mówiąc, fizycznego i psychicznego znęcania się starszych / silniejszych nad młodszymi / słabszymi. Można wręcz powiedzieć o eskalacji tego zjawiska – 

wzrasta liczba dzieci niedostosowanych społecznie, nasilają się akty wandalizmu i wymuszeń, pojawia się przemoc grupowa wobec pojedynczych uczniów. Cała 

społeczność szkolna powinna budować właściwe relacje międzyludzkie (nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic) oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości, 

zaufaniu i poszanowaniu praw każdej osoby. 

W literaturze psychologiczno-pedagogicznej najczęściej wymienia się następujące przyczyny zachowań agresywnych i przemocy wśród uczniów: 
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- niską, z racji temperamentu lub wcześniejszych doświadczeń, kontrolę własnych emocji, co powoduje, że dzieci nie są w stanie przewidzieć swoich reakcji 

emocjonalnych i własnych zachowań, łatwo reagują silnym pobudzeniem emocjonalnym nawet na niewielką prowokację, równie łatwo zmieniają nastrój (w tym 

przypadku agresja jest wyrazem np. irytacji, złości i frustracji); 

- trudności rozwojowe związane z tworzeniem obrazu własnego „ja” oraz poczucia własnej wartości np. dążenie do utrzymania pożądanego stanu stymulacji, bez 

osiągnięcia którego pojawia się nuda (zachowania agresywne są próbą samostymulacji), niepowodzenia w procesie kształtowania poczucia tożsamości w wersji 

akceptowanej społecznie, co prowadzi do tworzenia tożsamości negatywnej, w tym często agresywnej, nieumiejętność podnoszenia własnej niskiej samooceny 

w inny sposób niż poprzez obniżenie wartości innych; 

- wzory zachowań agresywnych i stosowania przemocy wyniesione z domu rodzinnego, w którym w taki właśnie sposób rozwiązywano problemy i tak odnoszono 

się do dzieci oraz (bądź) będące wynikiem socjalizacji w grupach rówieśniczych jako dobry sposób na sukces życiowy (ten typ agresji określa się mianem 

„instrumentalnej”); 

- używanie alkoholu i narkotyków, które obniżają kontrolę i ograniczają właściwą ocenę sytuacji; 

- przemoc eksponowana w telewizji, grach komputerowych czy lansowana przez niektórych idoli muzycznych, przy czym przemoc ta uczy młodych ludzi zachowań 

agresywnych, tłumiąc jednocześnie wrażliwość w odbiorze realnego życia i ucząc nierealistycznych zachowań. 

Zachowania problemowe dzieci i młodzieży umożliwiają im według Z. B. Gasia: 

- zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicznych (miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności), 

- realizacji ważnych celów rozwojowych (określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności od dorosłych), 

- radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi (redukcja lęku i frustracji). 

 

Z problematyką agresji w szkole ściśle wiąże się zagadnienie bezpieczeństwa i to zarówno w sensie subiektywnym (tzw. „poczucie bezpieczeństwa” czyli uczenie 

się i wchodzenie w szkolne interakcje bez nadmiernego zagrożenia dla poczucia własnej wartości, godności ludzkiej i integralności osoby), jak i obiektywnym. Jest to 

na tyle istotny problem, że warto specjalnie zwrócić na niego uwagę w oddziaływaniach profilaktyczno-wychowawczych szkoły. Podobnie należy potraktować 

profilaktykę zaburzeń emocjonalnych i trudności dydaktycznych, które pozytywnie korelują z niedostosowaniem społecznym. Często się przecież zdarza, że 

przejawiane przez ucznia kłopoty z opanowaniem materiału dydaktycznego czy też nadpobudliwość psychoruchowa, nieumiejętność opanowania negatywnych emocji 

czy radzenia sobie w sytuacjach stresujących w konsekwencji prowadzi do zachowań graniczących z patologią społeczną. Wydaje się, że również promocja zdrowia, 

zarówno fizycznego, jak i psychicznego, we współczesnym świecie opanowanym przez telewizję i komputery, jest bardzo ważna. 

 

W oparciu o powyższe założenia oraz o program wychowawczy szkoły, przy uwzględnieniu działań profilaktycznych prowadzonych przez władze lokalne m. st. 

Warszawy, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców i wychowawców powstał program profilaktyczny, którego głównym celem jest wspieranie uczniów w 

zdrowiu i rozwoju a także zapoznanie ich z problematyką uzależnień i przemocy oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom na terenie szkoły. Ażeby wzmocnić 

oddziaływania wychowawcze, programem objęto także nauczycieli i rodziców. 

Budując program profilaktyki, oparto się na następujących wskaźnikach: 
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1)  diagnoza rzeczywistych problemów występujących w społeczności lokalnej, 

2)  ustawy i rozporządzenia będące podstawą prawną dla działań profilaktycznych, 

3) analiza programu wychowawczego szkoły pod kątem zadań, które stanowią wytyczne do działań profilaktycznych. 

 

Z przeprowadzanych rokrocznie badań diagnostycznych 
1
 wynika, że w przypadku uczniów naszej szkoły zachowania problemowe to: 

- agresja i przemoc, głównie psychiczna i werbalna (wyśmiewanie, odtrącanie, wykluczanie z grupy, wulgaryzmy, przezwiska), 

- różne formy ucieczki od niepowodzeń szkolnych – wymuszane, nieuzasadnione zwolnienia, rzadziej wagary, unikanie zajęć dodatkowych itp. 

- łamanie norm i reguł społecznych (łamanie zakazów i nakazów, kradzieże, niszczenie mienia szkolnego), 

- sporadyczne sięganie po substancje psychoaktywne (poza terenem szkoły). 
 

 

PODSTAWY  PRAWNE  DZIAĞAő  PROFILAKTYCZNYCH  W  SZKOLE 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. - art.72 (Dz. U. 1997 r. nr 78, poz. 483). 

2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 7 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 r. nr 120, 

poz. 526) – art. 3, art. 19, art. 33). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r., Nr 35, poz. 222) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., Nr , poz. 

204) 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 26, poz. 226) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., Nr , poz. 532 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  (Dz. U. 2012, poz. 300). 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009, Nr 

139, poz. 1133) 

9. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) 

10. Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1563) 

                                                           
1
 Głównie w oparciu o obserwację uczestniczącą, wywiady z nauczycielami (wychowawcami klas), rozmowy z rodzicami, badania ankietowe dokonane w ramach mierzenia jakości pracy szkoły 

(których głównymi respondentami byli rodzice uczniów), analizę dokumentów (zeszytów uwag i dzienniczków szkolnych uczniów). 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001563
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11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005, Nr 179, poz. 1485) 

12. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 10 poz. 55; z 2011 r. Nr 

112, poz. 654) 

CELE I ORGANIZACJA DZIAĞALNOśCI PROFILAKTYCZNEJ NA TERENIE SZKOĞY 

Cele dziağalnoŜci profilaktycznej na terenie naszej szkoły można przedstawić następująco: 

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie zachowań problemowych. 

2. Tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego rozwojowi uczniów między innymi poprzez działalność pozytywnych liderów młodzieżowych. 

3. Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz zachowania się w trudnych sytuacjach, mogących sprzyjać 

zachowaniom szkodliwym dla zdrowia. 

4. Rozwój zainteresowań indywidualnych poprzez organizowanie młodzieży czasu wolnego i wskazywanie alternatywnych form jego spędzania. 

5. Dostarczenie informacji o specyfice okresu dorastania, najczęstszych zachowaniach problemowych przejawianych w tym okresie i ich konsekwencjach. 

6. Rozwijanie umiejętności wychowawczych (rodzice, nauczyciele). 

Adresaci dziağaŒ profilaktycznych: 

1. Uczniowie 

2. Grono nauczycielskie 

3. Rodzice i opiekunowie 

Realizatorzy programu: 

1. Bezpośredni: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pedagodzy, pielęgniarka szkolna. 

2. Pośredni: psycholog (poradnia psychologiczno-pedagogiczna), ośrodek pomocy społecznej, policja, straż miejska, rodzice, organizacje harcerskie (skautowe), inne 

organizacje i stowarzyszenia zaakceptowane przez rodziców / opiekunów.   

Formy realizacji:  

1. Wykorzystanie treści programowych poszczególnych przedmiotów (głównie wychowanie prorodzinne oraz wiedza o społeczeństwie, przyroda, biologia, chemia, 

edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne). 

2. Godziny do dyspozycji wychowawcy. 

3. Godziny do dyspozycji dyrektora. 

4. Zajęcia pozalekcyjne (alternatywne formy spędzania czasu wolnego). 

5. Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych i zajęć edukacyjnych  

6. Udział w kampaniach dzielnicowych 

Strategie profilaktyczne: 

1. Informacyjna 

2. Edukacyjna 
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3. Alternatyw 

4. Interwencyjna 

 

Proponowany przez nas program realizowany jest w czterech blokach tematycznych: 

1. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych 

2. Profilaktyka agresji 

3. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 

4. Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń emocjonalnych 
 

 

PROFILAKTYKA NIEPOWODZEő SZKOLNYCH 

Cele Zadania i formy pracy Odpowiedzialni Ewaluacja (dowody realizacji zadaŒ) 

Dbanie o realizację 

obowiązku szkolnego przez 

uczniów. 

Motywowanie do nauki. 

Działania formalne wynikające z przepisów prawa oświatowego. 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

Monitorowanie absencji – dzienniki 

Badania jakości pracy szkoły – ankiety, 

wywiady 

Diagnoza trudności 

dydaktycznych. 

Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów mających trudności 

dydaktyczne (wywiady, obserwacje uczniów). 

Określenie przyczyn i stopnia trudności dydaktycznych przejawianych przez 

uczniów – badania specjalistyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Wychowawcy, Pedagog 

 

Psycholog 

Sprawozdania nauczycieli specjalistów 

 

Analiza opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 

Zapobieganie 

niepowodzeniom szkolnym 

(terapia); wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

Organizowanie zajęć wyrównawczych, logopedycznych, z terapii 

pedagogicznej 

Organizowanie zajęć dotyczących procesu uczenia się. 

Dostosowywanie form i metod pracy oraz wymagań do zdiagnozowanych 

trudności dydaktycznych oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów.  

Nauczyciele-specjaliści 

 

Wychowawcy 

Sprawozdania nauczycieli specjalistów 

 

Tematy w dziennikach lekcyjnych 

Szukanie sojuszników. 

 

Współpraca z rodzicami uczniów w celu pomocy uczniom. 

Współpraca ze świetlicą szkolną i innymi instytucjami świadczącymi pomoc 

rodzinie i dziecku – przekazywanie uczniom i rodzicom informacji 

o instytucjach udzielających profesjonalnej pomocy. 

Współpraca z instytucjami udzielającymi stałej i doraźnej pomocy w nauce w 

ramach Konsorcjum Organizacji Pozarządowych Ochoty. 

Wychowawcy, Pedagog 

Pedagog 

Badania jakości pracy szkoły – ankieta 

(rodzice)  

Sprawozdania nauczycieli specjalistów 
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Pomoc w wyborze dalszej 

drogi kształcenia. 

Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery. Nauczyciel – doradca 

zawodowy 

Sprawozdania nauczyciela – doradcy 

zawodowego 

 

 

PROFILAKTYKA AGRESJI  

Cele Zadania i formy pracy Odpowiedzialni Ewaluacja (dowody realizacji zadaŒ) 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa w szkole 

Nadzorowanie miejsc, w których najczęściej wydarza się przemoc (m. in. 

dyżury nauczycieli w czasie przerw na korytarzach). 

Kontrola bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły (w tym na boisku) oraz 

w jej otoczeniu – monitoring  

Spotkania z funkcjonariuszami policji lub straży miejskiej na temat 

bezpieczeństwa i prawnych skutków zachowań agresywnych. 

Wyjaśnienie potrzeby i konieczności zgłaszania dyrekcji lub nauczycielom 

wszelkich aktów przemocy, reagowanie na każdy z nich, określenie jasnych 

reguł życia szkolnego i konsekwentne ich przestrzeganie. 

Informowanie rodziców / opiekunów o zdarzeniach niebezpiecznych, 

w których uczestniczyło ich dziecko. 

Nauczyciele, Dyrekcja 

 

 

 

Pedagog, Wychowawcy 

 

 

 

Nauczyciele 

sprawujący opiekę, 

pielęgniarka szkolna 

Grafik dyżurów, protokoły kontroli 

dyżurów 

 

 

 

Analiza tematów w dziennikach 

lekcyjnych 

 

Notatki w dziennikach pedagogów, 

dzienniczkach uczniów, zeszytach 

uwag, protokoły powypadkowe, 

Niwelowanie zachowań 

problemowych 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie interwencji doraźnych i długofalowych (indywidualne 

rozmowy z uczniami, z rodzicami, współpraca z policją, strażą miejską, 

sądem) 

Dawanie wsparcia ofiarom przemocy i wzmacnianie oddziaływań ich rodzin 

Realizowanie zajęć dotyczących zachowań problemowych na godzinach 

wychowawczych 

Realizacja programu „STOP-Przemocy”. 

Warsztaty terapeutyczne organizowane przez Centrum Edukacji i Profilaktyki 

i Stowarzyszenie „Epsilon”.  

Trening Zastępowania Agresji dla uczniów szkoły podstawowej. 

Opieka nad uczniami w młodszym wieku szkolnym. 

Wychowawcy 

Pedagodzy 

 

Wychowawcy 

Pedagodzy 

Nauczyciele 

 

Pedagodzy 

Notatki w dziennikach pedagogów 

 

 

 

Tematy w dziennikach lekcyjnych 

 

 

Notatki w dziennikach pedagogów 

Określenie jasnych reguł 

życia szkolnego 

Kontrola przestrzegania wdrożonych w latach ubiegłych norm zachowania 

Doskonalenie procedur postępowania w sytuacjach stosowania agresji 

i przemocy 

Pedagodzy 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Liczba uwag w dzienniczkach 

uczniowskich i klasowych 

Opracowany system sankcji i kar oraz 

nagród 
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Zwiększenie pozytywnej 

aktywności młodzieży 

(alternatywne formy 

spędzania czasu wolnego) 

Organizacja kół zainteresowań 

Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjść do instytucji 

kulturalnych  

Partnerskie podejście do samorządu szkolnego, włączanie go do 

organizowania świąt, uroczystości, imprez oraz akcji charytatywnych, a także 

pomocy uczniom z problemami 

Kontynuacja pracy młodzieżowego wolontariatu  

Akcje charytatywne (Hospicjum Onkologiczne dla Dzieci, „Góra grosza”, 

„Adopcja na odległość”, pomoc schronisku na Paluchu. 

Popularyzacja ruchu harcerskiego, aktywności kulturalno – artystycznej (np. 

w ramach MDK), zewnętrznych  zajęć, szkółek i klubów sportowych. 

Nauczyciele według 

przydziału obowiązków 

Wychowawcy 

Pedagog 

Opiekunowie 

samorządów  

Pedagodzy  

Opiekunowie 

samorządów 

Tematy w dziennikach kół 

zainteresowań 

Tematy w dziennikach lekcyjnych 

Sprawozdania opiekunów samorządu 

i koła wolontariatu 

Uczestnictwo szkoły 

w lokalnym systemie 

przeciwdziałania przemocy 

Współpraca z lokalnymi organizacjami służącymi pomocą dzieciom i ich 

rodzinom, również w ramach Konsorcjum Organizacji Pozarządowych na 

Ochocie.: 

Cykl zajęć edukacyjnych: 

 Straż Miejska – „Jestem ostrożny”, „Decyduję świadomie” 

 Młodzieżowy Dom Kultury – warsztat bezpiecznych zachowań dla 

uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i warsztat konstruktywnych 

zachowań dla uczniów klas I – II gimnazjum,  

 Sekcja Prewencyjna Policji – prawne aspekty pomocy – dla uczniów 

gimnazjum 

Pedagodzy 

Wychowawcy 

Rodzice 

Zaproszeni specjaliści 

Notatki w dziennikach pedagogów 

Udział w konferencjach, szkoleniach, 

zespołach interwencyjnych 

Tematy w dziennikach lekcyjnych 

 

Rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych 

 

Zajęcia dla uczniów w ramach realizacji programów („Przeciwdziałania 

Przemocy STOP”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, , Jestem ostrożny”, 

„Decyduję świadomie”, spektakle teatralne i inne). 

 Kształtujące umiejętności komunikowania się, nieagresywnych sposobów 

rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

asertywności, samodzielnego podejmowania decyzji. 

Wychowawcy 

Pedagodzy 

Zaproszeni specjaliści 

 

Tematy w dziennikach lekcyjnych 

i w zeszytach zajęć profilaktycznych 

Scenariusze zajęć 
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Integrowanie zespołu 

klasowego, grup 

świetlicowych, tworzenie 

pozytywnego klimatu 

emocjonalnego w grupie. 

Rozwój grupy poprzez współdziałanie i współodpowiedzialność za 

powierzone zadania. 

Organizowanie wspólnych wyjść, wycieczek, wyjazdów. 

Organizowanie specjalnych zajęć integrujących zespoły klasowe, w tym zajęć 

adaptacyjnych dla klas pierwszych gimnazjum i klas czwartych szkoły 

podstawowej 

Wspieranie inicjatyw młodzieży (np. gazetka szkolna). 

Organizowanie zespołów wzajemnej pomocy w nauce. 

Diagnoza samopoczucia uczniów w grupie, w klasie, szkole 

Wychowawcy 

Pedagodzy 

Wychowawcy 

świetlicy. 

Harmonogram imprez 

 

 

Scenariusze zajęć 

Informacje w dziennikach lekcyjnych 

 

 

Analiza wyników badań 

Edukacja medialna Działania zabezpieczające przed dostępem do niebezpiecznych treści 

w Internecie - zainstalowanie programu. 

Zajęcia edukacyjne – realizacja programu „STOP cyberprzemocy”. 

Dyrektor  

Nauczyciele 

informatyki 

Oprogramowanie 

 

Tematy w dziennikach lekcyjnych 

Pogłębianie wiedzy 

i rozwijanie umiejętności 

psychopedagogicznych 

nauczycieli  

Warsztaty umiejętności pedagogicznych dla nauczycieli w miarę potrzeb 

(szczególnie w dziedzinie poprawnej komunikacji, wzmacniania poczucia 

własnej wartości, mediacji i negocjacji w sytuacjach konfliktowych, a także 

rozpoznawania sprawców i ofiar, rozmawiania z nimi, reagowania 

w sytuacjach, w których dochodzi do agresji). 

Analizowanie indywidualnych przypadków na posiedzeniach zespołu 

wychowawczego lub rady pedagogicznej. 

Tworzenie bazy informacyjnej dotyczącej form pomocy dzieciom i młodzieży 

z problemami – gromadzenie i udostępnianie literatury, scenariuszy zajęć, 

kaset video i DVD poświęconych problemom dzieci i młodzieży. 

Dyrekcja 

Pedagodzy 

Listy uczestników 

Ankieta ewaluacyjna  

 

 

Protokoły posiedzeń 

 

Baza informacyjna biblioteki 

Zapoznanie rodziców 

z problematyką zachowań 

problemowych, rozwijanie 

umiejętności pomocy 

własnemu dziecku 

Indywidualne konsultacje i rozmowy z rodzicami uczniów przejawiających 

zachowania problemowe 

Mini -wykłady i krótkie warsztaty dla rodziców dotyczące m. in. przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, dysleksji, problematycznych zachowań uczniów 

Propagowanie wśród rodziców publikacji nt. zachowań problemowych dzieci 

Wskazywanie rodzicom miejsc pomocy specjalistycznej (psychologicznej, 

pedagogicznej, socjalnej i prawnej) 

Wychowawcy 

Pedagodzy 

Nauczyciel – terapeuta 

pedagogiczny 

Pedagodzy 

 

 

Harmonogram zebrań i dni otwartych 

Notatki w dziennikach pedagoga 

i lekcyjnych 

Ankieta ewaluacyjna 
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PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA  UZALEŧNIEő 

Cele Zadania i formy pracy Odpowiedzialni Ewaluacja (dowody realizacji zadaŒ) 

Opieka medyczna. Badania profilaktyczne wady postawy (klasa 4), badania przesiewowe słuchu 

(klasy 1, 6), wzroku (klasy 3, 5, I gimnazjum), stomatologiczne (klasa 2). 

Apteczki w wyznaczonych, stale dostępnych, miejscach. 

Regularne szkolenie nauczycieli i wybranych pracowników szkoły w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  

Pielęgniarka 

 

 

Dyrekcja  

Dokumentacja pielęgniarki 

 

Higiena pracy ucznia 

i nauczyciela. 

 

Układanie planu pracy ucznia i nauczyciela zgodnie z zasadami higieny. 

Uzupełnienie i wykorzystanie sprzętu zgodnie z normami. 

Odpowiednie oświetlenie, wietrzenie. 

Zmiana obuwia. 

Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowanie zbędnego 

i niezgodnego z zasadami higieny obciążenia uczniów przynoszonymi do 

szkoły książkami, plecakami, pomocami, strojem itp.(„Lekki tornister”)  

Dyrekcja 

Nauczyciele, Dyrekcja 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

Analiza protokołów kontroli 

SANEPiDu 

Promocja zdrowia poprzez 

sport i turystykę 

Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: 

ruchowego, krążenia i nerwowego poprzez lekcje wf, gimnastykę korekcyjną, 

przerwy między-lekcyjne. 

Uczestniczenie w zawodach sportowych. 

Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji i turystyki, 

przekazywanie modeli aktywnego spędzania czasu wolnego (wycieczki, 

wyjazdy na białą i zieloną szkołę). 

Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej 

i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach (zajęcia 

rekreacyjne, festyny, turystyka). 

Realizacja programu „W zdrowym ciele – zdrowy duch” dla uczniów klasy 1 

(sześciolatki). 

 

Nauczyciele wf, 

Nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

Tematy w dziennikach lekcyjnych 

Sprawozdania nauczycieli wf 
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Kształtowanie właściwych 

nawyków zdrowotnych 

i higienicznych, 

świadomych wzorców 

konsumpcyjnych. 

(Edukacja zdrowotna) 

Organizowanie zajęć umożliwiających uczniom poznawanie zasad zdrowego 

stylu życia, racjonalnego żywienia, higieny osobistej 

Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia. 

Realizowanie odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych i zajęciach 

wychowania fizycznego. 

Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę” dla uczniów klas 1-6 szkoły 

podstawowej oraz Programu profilaktycznego dot. palenia tytoniu dla 

uczniów gimnazjum. 

Profilaktyka raka piersi, realizacja programu „Zdrowe piersi są ok.” 

(uczennice III klasy gimnazjum). 

Włączanie się w ogólnopolskie akcje „Dzień bez papierosa”, „Światowy dzień 

Walki z AIDS”. 

Dostosowane do wieku i potrzeb dzieci / młodzieży szkolenia z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Nauczyciele wf 

Pielęgniarka 

Zajęcia „edukacja dla 

bezpieczeństwa”. 

 

Tematy w dziennikach lekcyjnych 

 

Rozwijanie alternatywnych 

sposobów spędzania czasu 

wolnego 

Działalność kół zainteresowań, klubów sportowych, samorządu 

uczniowskiego. 

Organizowanie wycieczek, wyjść do instytucji kulturalnych. 

 

Nauczyciele, Dyrekcja Tematy w dziennikach lekcyjnych 

i zajęć pozalekcyjnych 
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Profilaktyka uzależnień, 

przeciwdziałanie patologiom 

Przeprowadzenie diagnozy zagrożeń związanych z zażywaniem środków 

zmieniających świadomość. 

Organizacja zajęć na temat uzależnień (w tym również od telefonów 

komórkowych, Internetu). Uświadomienie młodzieży negatywnych skutków 

zachowań patologicznych i różnorodnych uzależnień 

Wdrażanie programów profilaktycznych i terapeutycznych w miarę 

możliwości. 

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane przez Młodzieżowy 

Dom Kultury „Ochota” 

Realizacja programu edukacyjnego „3.2.1 Internet” w klasach 4-5 

poświęconego bezpieczeństwu dzieci w Internecie 

Udział w dzielnicowej kampanii „Narkotyki nas nie kręcą, kręci nas ochota 

na…”, przygotowanie imprezy szkolnej i dzielnicowej 

Poznanie uczniów z ich prawami, rozwijanie zachowań asertywnych (nauka 

umiejętności odmawiania). 

Organizacja szkolenia dla rodziców dotyczących zagrożeń związanych z 

zażywaniem środków zmieniających świadomość, profilaktyki uzależnień 

i interwencji profilaktycznej. 

Podjęcie współpracy z policją, strażą miejską i poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w celu uzyskania wsparcia w realizacji zadań (warsztaty, 

materiały szkoleniowe). 

Indywidualne, dyskretne, konsultacje pedagoga dla potrzebujących uczniów i 

ich rodziców. 

 

Pedagog, Wychowawcy 

 

Tematy w dziennikach lekcyjnych 

 

 

 

Notatki w dziennikach pedagoga 

 

 

 

Listy obecności na szkoleniach 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZABURZEő EMOCJONALNYCH 

(rozwijanie umiejňtnoŜci intrapersonalnych) 

Cele Zadania i formy pracy Odpowiedzialni Ewaluacja (dowody realizacji zadaŒ) 

Dostrzeganie, rozumienie, 

uznawanie potrzeb własnych 

i innych ludzi; 

konstruktywne ich 

wyrażanie 

Indywidualne rozmowy. 

Badania ankietowe. 

Organizowanie zabaw, gier zespołowych wymagających określania 

i respektowania zasad i reguł, hierarchii norm. 

Zajęcia dla uczniów i nauczycieli obejmujące elementy treningu asertywności  

Pedagog, Wychowawcy Sprawozdanie pedagoga 

Analiza wyników badań 

Tematy zajęć w dziennikach lekcyjnych 
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Kształtowanie umiejętności 

opanowywania emocji 

i radzenia sobie ze stresem. 

Kształtowanie atmosfery życzliwości na zajęciach edukacyjnych. 

Zajęcia dla uczniów poświęcone rozpoznawaniu, nazywaniu i radzeniu sobie 

z emocjami oraz poznawaniu różnych sposobów radzenia sobie ze stresem. 

Organizowanie sytuacji umożliwiających samoocenę (profilaktyka napięcia 

psychicznego w ocenianiu uczniów). 

Nauczyciele 

Pedagog, Wychowawcy 

Analiza wyników badań ewaluacyjnych 

Tematy zajęć w dziennikach lekcyjnych 

 

Pomoc w samopoznaniu 

(określaniu i nazywaniu 

uczuć, stanów 

psychicznych, akceptacji 

siebie, trafnej oceny 

własnych reakcji). 

Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych oraz dziećmi wymagającymi 

indywidualnego traktowania ze względu na deficyty emocjonalne 

i intelektualne. 

Zajęcia rozwijające umiejętności intrapersonalne (komunikowania się, 

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, negocjacji, asertywności, 

radzenia sobie z trudnymi emocjami, samooceny) 

Ankiety dostarczające uczniom informacji zwrotnych. 

Indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem. 

Wychowawcy, Pedagog 

 

 

Pedagog 

Pedagog , Psycholog 

Notatki w dziennikach pedagogów 

Tematy zajęć w dziennikach lekcyjnych 

Sprawozdania pedagoga 

Kształtowanie właściwych 

postaw w sferze seksualnej 

Organizowanie zajęć dotyczących dobrego i złego dotyku, sposobu 

przeciwdziałania przemocy ze strony innych osób, uświadomienie praw do 

obrony własnego ciała 

Wychowawcy, Pedagog Notatki w dziennikach pedagogów 

Tematy zajęć w dziennikach lekcyjnych 
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CZŇśĹ II 

Poniżej zostaną przedstawione propozycje zagadnień (tematów zajęć) realizowanych z dziećmi 

i młodzieżą na poszczególnych poziomach nauczania w ramach bloków tematycznych składających 

się na program profilaktyki. Większość z nich powinna zostać omówiona przez wychowawcę 

lub pedagoga szkolnego na godzinach wychowawczych lub w innym czasie specjalnie do tego celu 

przeznaczonym. Przy realizacji niektórych tematów, wymagających większej wiedzy 

i doświadczenia (np. dotyczących problematyki uzależnień) planujemy skorzystać z pomocy 

specjalistów. 

Oczywiście nawet najlepszy program profilaktyczny nie odniesie spodziewanego rezultatu, 

jeżeli w szkole, a szczególnie w klasie, nie zostanie stworzony klimat zaufania, akceptacji 

i wolności. Duża w tym rola nauczyciela - wychowawcy, który, odpowiadając na potrzeby, 

zainteresowania i problemy uczniów, pomaga im w rozwoju, towarzyszy w osiąganiu ich celów 

i we wzmacnianiu umiejętności radzenia sobie z życiem.  

 

Proponowane metody wykorzystane przy realizacji temat·w: 

1. Praca w małych grupach: 

2. Mini wykład 

3. Dyskusja 

4. Burza mózgów 

5. Odgrywanie ról i scenek (drama) 

6. Uzupełnianie zdań 

 

Zasady prowadzenia zajňĺ: 

1. Realizowanie programu w sposób dostosowany do wiedzy, poziomu zainteresowań 

i zaangażowania uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i gotowości do podjęcia tematu; bycie 

otwartym i elastycznym na potrzeby, propozycje i sugestie uczniów. 

2. Przekazywanie informacji w sposób wiarygodny i zaangażowany. 

3. Pobudzanie uczniów do poszukiwania różnych rozwiązań m.in. poprzez stawianie pytań 

otwartych, unikanie pytań zawierających odpowiedź lub ją sugerujących. 

4. Uważne słuchanie wypowiedzi uczniów i pozwalanie im na swobodę wypowiedzi bez krytyki 

i oceny. 

5. Docenianie uczniów i dostrzeganie ich mocnych stron. 

6. Nie wykorzystywanie osobistych kłopotów ucznia w trakcie zajęć, zapewnienie anonimowości 

prac pisemnych. 

7. W czasie dyskusji, w przypadku wystąpienia różnych poglądów, nie zmuszanie uczniów 

do osiągania jednomyślności. Wskazane jest zajęcie własnego stanowiska, szanując jednak 

odmienne poglądy i postawy uczniów. Odstępstwo od tej zasady może być w przypadku 

przyjmowania przez uczniów fałszywych przekonań na temat substancji odurzających. 

8. Wspólne z uczniami ustanowienie norm i zasad pracy.  

Warto na pierwszym spotkaniu ustalić z uczniami zasady, które będą panowały w czasie 

wszystkich zajęć, czyli zawrzeć z nimi swoistego rodzaju kontrakt, do którego przestrzegania 

powinien zobowiązać się każdy uczestnik zajęć, również prowadzący. Mogą się tam znaleźć 

m.in. następujące zasady: obecność uczniów jest obowiązkowa (lekcja), natomiast ich stopień 

aktywności jest dobrowolny; każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania na każdy temat; nie 

ośmieszamy się, nie krytykujemy, nie oceniamy, nie przerywamy sobie wzajemnie itp. 
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Obowiązujące zasady warto zapisać i umieścić w widocznym miejscu, co ułatwi odwoływanie 

się do nich w razie potrzeby. 

9. Zaaranżowanie przestrzeni sali w celu ułatwienia komunikacji np. poprzez ustawienie krzeseł 

w krąg. 

 

Zakres tematyczny: 

 

POZIOM KLAS 1 -3 

W toku zajęć zintegrowanych uwzględnianie w każdej klasie tematyki należącej do tzw. 

profilaktyki pierwszorzędowej, adresowanej do wszystkich dzieci. 

Przykłady tematów: 

1. Integracja zespołu uczniowskiego 

2. Higiena osobista i higiena miejsca pracy 

3. Zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu, w czasie wycieczek, zabaw 

4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

5. Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi 

6. Choroby brudnych rąk 

7. Zasady prawidłowego odżywiania 

8. Podstawowe zasady zachowania się wobec osób potrzebujących pomocy, w sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

9. Jestem niepowtarzalny – moje mocne strony, moje umiejętności. 

10. Uczę się rozpoznawać uczucia moje i innych. 

11. Umiem mówić o swoich potrzebach, dostrzegam potrzeby innych. 

12. Potrafię prosić o pomoc w klasie, jestem gotów do pomocy. 

13. Uczę się wyrażać złość i niezadowolenie bez używania agresji. 

14. Organizuję sobie wolny czas i nabywam zdrowych umiejętności jego spędzania. 

15. Reklama i właściwy jej odbiór 

16. O szkodliwości nieodpowiedniego korzystania z telefonu komórkowego, komputera, Internetu. 

                                       

KLASA 4  

1. Integracja zespołu uczniowskiego 

2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

3. Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi 

4. Sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia – umiejętność ich unikania i radzenia sobie z nimi 

5. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

6. Reklama i właściwy jej odbiór 

7. O szkodliwości nieodpowiedniego korzystania z telefonu komórkowego, komputera, Internetu. 

8. Zdrowa dieta ucznia 

9. Sposoby uczenia się 

10. Sposoby spędzania czasu wolnego 

11. Szkoła i napięcia z nią związane (redukowanie napięcia emocjonalnego – relaksacja) 

12. Ja i moja rodzina 

13. Od koleżeństwa do przyjaźni 

14. Podobieństwa i różnice między ludźmi 
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15. Prawa moje i innych osób 

16. Konflikty w życiu codziennym 

17. Sposoby rozwiązywania konfliktów 

18. Normy i zasady pracy w grupie 

19. Współpraca w grupie 

20. Niewłaściwe zachowania w grupie 

21. Moje uczucia 

22. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami 

23. Moje sukcesy 

24. Nasze potrzeby 

25. Odpowiedzialność za własne zachowanie 

26. Dotrzymywanie słowa 

27. Osoby i instytucje, które mogą mi pomóc 

KLASA 5  

1. Zdrowy styl życia - dobre i złe przyzwyczajenia 

2. Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych 

3. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – utrwalenie i poszerzenie 

wiadomości i umiejętności, 

4. Sposoby uczenia się 

5. Sposoby spędzania czasu wolnego 

6. Grupy, do których należymy 

7. Rodziny są różne 

8. Od koleżeństwa do przyjaźni 

9. Niepokoje okresu dorastania 

10. Dziewczęta a chłopcy 

11. Prawa moje i innych osób 

12. Uprzedzenia i stereotypy 

13. Samotność wśród ludzi  

14. Komunikacja werbalna – bariery komunikacyjne, komunikaty typu „Ja” 

15. Porozumiewanie się bez słów 

16. Odpowiedzialność za słowo 

17. Przyczyny i rodzaje konfliktów 

18. Sposoby rozwiązywania konfliktów 

19. Zachowania agresywne i ich przyczyny 

20. Sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą 

21. Osoby i instytucje, które mogą mi pomóc 

22. Świat moich uczuć  

23. Moje mocne strony 

24. Konsekwencje własnych działań 

25. Istota, przyczyny i skutki stresu 

26. Zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem 

27. Szkoła i napięcia z nią związane (redukowanie napięcia emocjonalnego – relaksacja) 
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KLASA 6  

1. Zdrowy styl życia 

2. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – utrwalenie i poszerzenie 

wiadomości i umiejętności, 

3. O szkodliwości nieodpowiedniego korzystania z telefonu komórkowego, komputera, Internetu. 

4. Odpowiedzialność za własne zdrowie 

5. Sposoby uczenia się 

6. Moje plany na przyszłość (dalsza droga kształcenia) 

7. Sposoby spędzania czasu wolnego 

8. Emocjonalne problemy dojrzewania 

9. Od koleżeństwa do przyjaźni 

10. Prawa moje i innych osób 

11. Odpowiedzialność za słowo 

12. Sztuka mówienia i sztuka słuchania 

13. Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w kontakcie z drugim człowiekiem 

14. Model asertywności (zachowania agresywne, asertywne i uległe) 

15. Zachowania agresywne i mechanizmy ich powstawania 

16. Grupa a przemoc 

17. Sposoby radzenia sobie z agresja i przemocą 

18. Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów 

19. Osoby i instytucje, które mogą mi pomóc 

20. Pozytywny obraz siebie 

21. Podejmowanie trudnych decyzji 

22. Odpowiedzialność za własne decyzje 

23. Stres związany z egzaminem i wejściem w nowe relacje 

24. Sposoby radzenia sobie ze stresem 

KLASA I GIMNAZJUM  

1. Integracja zespołu uczniowskiego 

2. Sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia – umiejętność ich unikania i radzenia sobie z nimi 

3. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – utrwalenie i poszerzenie 

wiadomości i umiejętności, 

4. Zdrowa dieta ucznia trenującego 

5. Dobre i złe przyzwyczajenia 

6. Sposoby uczenia się 

7. Emocjonalne problemy okresu dojrzewania  

8. Od koleżeństwa do przyjaźni 

9. Podobieństwa i różnice między ludźmi 

10. Dziewczęta a chłopcy 

11. Relacje z dorosłymi 

12. Konflikty w życiu codziennym 

13. Sposoby rozwiązywania konfliktów  

14. Istota, przyczyny i skutki stresu 

15. Szkoła i napięcia z nią związane 
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16. Sposoby radzenia sobie ze stresem (redukowanie napięcia emocjonalnego – relaksacja) 

17. Negatywne emocje 

18. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami 

19. Stereotypy i uprzedzenia 

20. Zachowania agresywne i ich przyczyny 

21. Sposoby radzenia sobie z przemocą i agresją 

22. Osoby i instytucje, które mogą pomóc 

23. Moje mocne strony 

24. Nasze potrzeby 

25. Odpowiedzialność za własne zachowanie 

26. Odpowiedzialność za słowo 

KLASA II GIMNAZJUM  

1. Zdrowy styl życia 

2. Odpowiedzialność za własne zdrowie 

3. Sposoby uczenia się 

4. Prawa moje i innych osób 

5. Uprzedzenia i stereotypy 

6. Samotność wśród ludzi  

7. Role społeczne w grupie 

8. Komunikacja werbalna – bariery komunikacyjne, komunikaty typu „Ja” 

9. Porozumiewanie się bez słów 

10. Odpowiedzialność za słowo 

11. Rodzaje i przyczyny konfliktów 

12. Sposoby rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje) 

13. Zachowania agresywne i mechanizmy ich powstania 

14. Sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą 

15. Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów 

16. Osoby i instytucje, które mogą mi pomóc 

17. Szkoła i napięcia z nią związane (redukowanie napięcia) 

18. Świat moich uczuć  

19. Moje wartości 

20. Pozytywny obraz siebie 

21. Sposoby podejmowania decyzji 

22. Odpowiedzialność za własne decyzje 

23. Stresujące sytuacje 

24. Zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem 

25. Krytyka i jej znaczenie 

26. Konstruktywne sposoby wyrażania krytyki 

KLASA III GIMNAZJUM  

1. Sposoby uczenia się i zdawania egzaminów 

2. Moje plany na przyszłość (dalsza droga kształcenia) 

3. Sztuka mówienia i sztuka słuchania  

4. Odpowiedzialność za słowo 

5. Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w kontakcie z drugim człowiekiem 
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6. Zachowania asertywne – pojęcie i rozpoznawanie 

7. Stanowczość, która nie rani – ćwiczenie zachowań asertywnych 

8. Asertywne odmawianie i przyjmowanie odmowy 

9. Asertywne reagowanie na krytykę 

10. Zachowania agresywne i mechanizmy ich powstawania 

11. Sposoby radzenia sobie z agresja i przemoc 

12. Osoby i instytucje, które mogą mi pomóc 

13. Moje mocne strony 

14. Nasze potrzeby, zdrowe i niezdrowe sposoby zaspokajania potrzeb 

15. Podejmowanie trudnych decyzji 

16. Odpowiedzialność za własne decyzje 

17. Dorosłość 

18. Oblicza miłości 

19. Stres związany z egzaminem i wejściem w nowe relacje 

20. Sposoby radzenia sobie ze stresem 

BLOK TEMATYCZNY:  

PROFILAKTYKA UZALEŧNIEő 

 Podstawowym celem zajęć realizowanych w ramach bloku: Profilaktyka uzależnień jest 

dostarczenie uczniom wiedzy na temat substancji uzależniających, szczególnie skutków ich 

działania i przyczyn sięgania po nie oraz pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do 

satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających. Z uwagi na 

specyficzny charakter zagadnień nie narzucamy wychowawcom ich omawiania w poszczególnych 

klasach szkoły podstawowej i gimnazjum. Uważamy, że wybór określonych tematów i ich 

realizacja powinna być uzależniona od potrzeb uczniów, aktualnych problemów istniejących 

w klasie, gotowości uczniów do omawiania danych zagadnień (ich dojrzałości).  

 

Zakres tematyczny: 

1. Zdrowy styl życia 

2. Mój styl życia 

3. Dobre życie 

4. Nastrój a środki zmieniające świadomość 

5. Używanie i nadużywanie a uzależnienie  

6. Zasłona dymna – problem palenia papierosów 

7. Przyczyny picia alkoholu przez dzieci i młodzież 

8. Wpływ alkoholu na młody organizm 

9. Konsekwencje picia alkoholu przez młodych ludzi 

10. Mechanizm uzależnienia od alkoholu 

11. Narkotyki i ich wpływ na człowieka  

12. Przyczyny brania narkotyków przez młodych ludzi 

13. Reklama a uzależnienie 

14. Sport a uzależnienie (anaboliki) 

15. Sztuka odmawiania 

16. Instytucje udzielające pomocy 
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EWALUACJA:  

 

Cele ewaluacji: 

- informowanie zainteresowanych o efektach wdrażanego programu, 

- monitorowanie, korygowanie i uaktualnianie programu, 

- sprawniejsze zarządzanie szkołą, 

- starania o dodatkowe środki finansowe. 

 

Sposoby zbierania danych do ewaluacji: 

a) wskaźniki ilościowe, np.: 

- frekwencja, 

- oceny zachowania uczniów, 

- ilość osób prowadzących zajęcia profilaktyczne, 

- ilość osób biorących udział w zajęciach profilaktycznych, w tym w zajęciach alternatywnych; 

b) wskaźniki jakościowe: 

- rodzaje podjętych działań na terenie szkoły; 

c) metoda sondażu diagnostycznego: 

- opinie grupy uczniów reprezentujący całą populację, 

- opinie grupy rodziców reprezentujący całą populację, 

- opinie nauczycieli; 

d) techniki badawcze: 

- obserwacja zachowań uczniów, 

- ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- rozmowy, 

- analiza dokumentów (dzienniki, plany pracy, scenariusze zajęć, kroniki i inne). 

 

 


