
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO Nr 5 

GIMNAZJUM SPORTOWE 

W GLIWICACH 

 

 Nadrzędnym celem programu profilaktyki jest uchronienie młodzieży przed 

rozlicznymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. W naszym przekonaniu jest to możliwe jedynie 

poprzez wykształcenie sposobów właściwego reagowania wobec tychże zagrożeń. 

Taki model profilaktyki rozumiemy jako wspieranie rozwoju osobowościowego i 

społecznego młodych ludzi, tak aby potrafili dokonywać wyborów życiowych kierując się 

społecznie aprobowanymi normami moralnymi i etycznymi. 

Profilaktyka obejmuje bardzo szeroki zakres działań. Dlatego też kierując się takimi 

kryteriami jak wiek naszych uczniów oraz specyfika szkoły, wybraliśmy do realizacji 

następujące zagadnienia: 

-tworzenie przyjaznego klimatu szkoły, 

-promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, 

-wartości etyczno-moralne, 

-wspieranie rozwoju osobowościowego młodych ludzi, 

-przeciwdziałanie agresji, patologii i niedostosowaniu społecznemu, 

-budowanie dobrej współpracy z rodzicami. 

Nadrzędny cel programu :wzmacnianie u młodzieży postaw życiowych chroniących przed 

zagrożeniami cywilizacyjnymi. 

 

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

Program Profilaktyki realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla 

działań profilaktycznych w szkołach: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami. 

2. 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. 2013, poz. 532). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie  

szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form przeprowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

6. Statut Szkoły. 

 

DIAGNOZA POTRZEB ŚRODOWISKA SZKOLNEGO  

 

Program Profilaktyki uwzględnia wnioski z przeprowadzonej w czerwcu 2017r. analizy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych społeczności szkolnej. 

Diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz wyznaczenia czynników ryzyka 

i czynników chroniących dokonano przy użyciu następujących metod diagnostycznych:  



 analiza dokumentacji szkolnej dot. uczniów – wyniki w nauce, frekwencja, a także 

uwagi o zachowaniu zapisywane w dzienniku przez nauczycieli uczących; 

 analiza sytuacji wychowawczej szkoły – informacje zebrane od uczniów, ich rodziców, 

wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologa; 

 ankiety, kwestionariusze i inwentarze -  przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i 

nauczycieli; 

 obserwacja zachowania uczniów w sytuacjach szkolnych i pozalekcyjnych; 

 rozmowy indywidualne przeprowadzane z uczniami, rodzicami i nauczycielami; 

 rozmowy przeprowadzane z całą grupą uczniów lub klasą (tzw. badania fokusowe). 

 

Diagnoza i analiza potrzeb wychowawczych i środowiskowych pozwoliła na wyciągnięcie 

następujących wniosków oraz sformułowanie zaleceń do pracy. 

Wnioski: 

1. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów pokazują, że zdecydowana 

większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie.  

2. Według uczniów problem agresji istnieje, jednak nie jest zjawiskiem masowym lecz 

występującym czasami. Występuje zazwyczaj agresja werbalna (psychiczna) np. 

przeklinanie, przezywanie, wyśmiewanie. W mniejszym stopniu natomiast występuje 

agresja fizyczna, czyli kopanie, bicie, szarpanie.  

3. Najczęściej zdarzenia te mają miejsce na łączniku, w toalecie bądź w piwnicy.  

4. Zdecydowana większość uczniów twierdzi, że była świadkiem przemocy lub jedynie o 

takich sytuacjach słyszała, natomiast nikły procent uczniów uważa się za sprawcę 

bądź ofiarę przemocy. 

5. Uczniowie darzą zaufaniem pracowników szkoły. Duża część z nich po pomoc 

zwróciłaby się do nauczycieli oraz pedagoga i psychologa.  

Zalecenia: 

1. Należy nasilić pracę wychowawczą z uczniami przejawiającymi nieodpowiednie 

zachowania na lekcjach i podczas przerw oraz ich rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

W obecności rodziców należy informować o konsekwencjach dalszych niewłaściwych 

zachowań, możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy dla dziecka i jego rodziny                          

(w zależności od potrzeb).  

2. Pracować nad wzmocnieniem poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczniów poprzez: 

 stałe przypominanie uczniom  o współodpowiedzialności za atmosferę panującą w klasie,   

 opracowywanie z uczniami wewnątrzklasowego regulaminu lub kontraktu i odwoływanie 

się do niego w sytuacjach konfliktowych, naruszających przyjęte zasady, skuteczne 

wyciąganie ustalonych konsekwencji, wyróżnianie zachowań prawidłowych, 

 prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami, którzy nie stosują się do przyjętych 

zasad, nasilenie współpracy z rodzicami tych uczniów, wspólne ustalanie form                   

i kierunków postępowania. 

3. Stanowcze i konsekwentne reagowanie w każdym zauważonym przypadku stosowania 

przemocy rówieśniczej, palenia papierosów przez uczniów, używania wulgaryzmów. 

Zwiększenie nadzoru nad toaletami szkolnymi podczas przerw 

 

 



Tematyka i cele szczegółowe: 

1. Tworzenie przyjaznego klimatu szkoły. Zapewnienie uczniom warunków 

sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa,  

inicjowanie działań mających na celu 

nawiązanie pozytywnych relacji  

interpersonalnych w grupie rówieśniczej. 

2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu  

życia. 

Propagowanie aktywnego i sprzyjającego 

wszechstronnemu rozwojowi stylu życia  

oraz uświadomienie skutków sięgania po 

używki. 

3. Wartości. Kształtowanie norm i postaw moralnych, 

etycznych i społecznych młodzieży. 

4 . Wspieranie rozwoju osobowościowego  

młodych ludzi. 

Rozwijanie poczucia własnej wartości i 

umiejętności podejmowania decyzji 

zgodnych z wewnętrznymi normami. 

5. Pomoc uczniom mającym trudności w  

nauce. 

Objęcie uczniów z trudnościami 

różnorodnymi formami pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Przeciwdziałanie agresji, patologii i  

niedostosowaniu społecznemu. 

Zapobieganie patologicznym zjawiskom 

społecznym poprzez udzielanie uczniom  

i ich rodzinom skutecznej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

7. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami. Pozyskiwanie rodziców jako sojuszników 

działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. Tworzenie przyjaznego klimatu szkoły. 

-uniemożliwienie osobom 

obcym wejścia do szkoły oraz 

opuszczania szkoły przez 

uczniów przed zakończeniem 

lekcji, 

-zamknięcie głównego 

wejścia, kontrola osób  

wchodzących i 

wychodzących, 

- dyrekcja, portier, 

-czuwanie nad 

bezpieczeństwem uczniów 

podczas ich pobytu w szkole,  

 

 

 

-dyżury nauczycieli na 

korytarzach, kontrolowanie 

toalet podczas przerw, 

monitoring, 

 

 

-dyrekcja, nauczyciele 

dyżurujący, 

 

 

 

 

-diagnozowanie stanu 

bezpieczeństwa na terenie 

szkoły, 

-ankiety -pedagog, 

-integrowanie zespołów 

klasowych, 

-zajęcia integracyjne dla klas 

I, 

 

-różnorodne formy pracy 

grupowej w ramach godzin 

wychowawczych, 

 

-obserwacja i czuwanie nad 

relacjami interpersonalnymi 

w klasie, 

 

-imprezy klasowe, wycieczki, 

 

 

-pedagog, psycholog, 

 

 

-wychowawcy klas, 

 

 

 

-j.w. 

 

 

 

-j.w. 

2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 

- dostarczenie uczniom 

rzetelnej i obiektywnej 

wiedzy o zagrożeniach 

wynikających z 

zażywania środków 

psychoaktywnych 

(narkotyków, dopalaczy, 

alkoholu) oraz palenia 

tytoniu. 

-warsztaty, pogadanki, 

projekcja filmów 

poruszjących tematykę 

uzależnień, 

 

-zajęcia edukacyjne ze 

specjalistami ds. uzależnień, 

-tematy realizowane w 

ramach godzin 

wychowawczych oraz m.in. 

wychowania do życia w 

rodzinie, biologii, chemii. 

 

 

 

-wychowawca, pedagog, 

psycholog, 

 

 

 

-j. w. 

 

-wychowawca, nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 



- dostarczenie wiedzy 

nauczycielom na temat 

środków 

psychoaktywnych, 

rozpoznawania zagrożeń 

oraz sposobów 

postępowania z uczniem 

w sytuacji podejrzenia o 

używanie środków 

psychoaktywnych. 

-warsztaty, szkolenia w 

ramach WDN 

-dyrekcja, pedagog, 

psycholog, 

- dostarczenie wiedzy 

rodzicom na temat 

środków 

psychoaktywnych, 

rozpoznawania zagrożeń 

oraz sposobów 

postępowania z dzieckiem 

w sytuacji podejrzenia o 

używanie środków 

psychoaktywnych oraz 

palenia tytoniu. 

-organizowanie wykładów, 

prelekcji, spotkań ze 

specjalistami ds. uzależnień,  

 

-rozpowszechnianie 

literatury, ulotek z zakresu 

profilaktyki uzależnień 

-dyrekcja, pedagog, 

psycholog, 

 

 

-pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

- współpraca ze 

specjalistami w zakresie 

profilaktyki i pomocy 

osobom uzależnionym; 

upowszechnianie 

informacji o ośrodkach 

terapii i wsparcia dla 

potrzebujących pomocy. 

-udostępnianie uczniom i ich 

opiekunom informacji o 

ośrodkach terapii i wsparcia; 

kierowanie do odpowiednich 

instytucji, 

-pedagog, psycholog, 

-kształtowanie umiejętności 

racjonalnego  

wykorzystywania środków 

medialnych oraz umiejętności 

krytycznej analizy informacji 

-lekcje informatyki, tematy 

realizowane w ramach godzin 

wychowawczych 

-informatycy, wychowawcy, 

bibliotekarz, 

-uświadamianie zagrożeń 

związanych ze środkami 

medialnym (internet, 

telewizja, prasa, reklama), lub 

związanych z patologicznymi  

strukturami społecznymi np. 

sektami, 

-lekcje wychowania do życia 

w rodzinie,  

katechezy, języka polskiego, 

informatyki, lekcje  

wychowawcze, 

- nauczyciele, wychowawcy, 

-rozwijanie postawy dbałości 

o zdrowie  

własne i innych, umiejętności 

tworzenia  

środowiska sprzyjającego 

zdrowiu  

-lekcje biologii i w-f, tematy 

realizowane w ramach godzin 

wychowawczych, 

-nauczyciele biologii, w-f, 

pielęgniarka szkolna, 



-promowanie rekreacji i 

aktywności ruchowej ,  

zajęcia sportowe na basenie,  

aerobik i inne, 

-nauczyciele w-f, 

-udział w rozgrywkach 

sportowych, 

-organizacja Dnia Sportu, 

uczestniczenie w meczach, 

turniejach itp. 

-j.w. 

-promowanie wśród uczniów 

racjonalnego odżywiania, 

-poruszanie tematyki o 

wpływie odżywiania na  życie 

i zdrowie człowieka 

(pogadanki, prelekcje, filmy), 

 

-zajęcia psychoedukacyjne 

dot. zaburzeń odżywiania (m. 

in. anoreksja, bulimia) 

-nauczyciel biologii, wdż, 

wychowawca, pedagog, 

psycholog, 

 

 

-j.w. 

-edukacja seksualna, -Zajęcia psychoedukacyjne 

dot. różnic płciowych (płeć 

biologiczna i 

psychologiczna), mitów i 

stereotypów dot. relacji 

pomiędzy kobietą a 

mężczyzną, 

 

-Zajęcia psychoedukacyjne, 

pogadanki na temat  

zagrożeń związanych  

z podjęciem  

aktywności seksualnej (m.in. 

antykoncepcja,  

choroby przenoszone drogą 

płciową,  

wykorzystywanie seksualne), 

 

-Zajęcia poruszające 

tematykę psychologii miłości 

(związki emocjonalne z 

partnerem, intymność,ryzyko 

manipulacji uwodzicielskiej i 

wykorzystania). 

 

-j.w. 

 

 

 

 

 

 

 

-j.w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-j.w. 

3. Wartości 

-kształtowanie norm 

moralnych i etycznych 

ważnych z punktu widzenia 

społeczeństwa oraz jednostki, 

 

uroczyste obchody rocznic 

wydarzeń historycznych 

(akademie, apele itp.), 

 

-celebrowanie obyczajów i 

tradycji świątecznych 

 

-wyznaczeni nauczyciele, 

 

 

 

-wychowawcy, 

-kształtowanie postaw -udział w masowych akcjach - opiekunowie samorządu, 



prospołecznych 

 

społecznych np. Sprzątanie 

Świata, Dzień Ziemi, WOŚP 

itp.,  

 

-nauka tolerancji poprzez 

obcowanie z dziećmi 

niepełnosprawnymi z klas 

integracyjnych, 

 

-uczestniczenie w akcjach na 

rzecz instytucji niosących 

pomoc m.in. schroniska, 

Domy Opieki, Domy 

Dziecka, 

 

-organizowanie pomocy 

koleżeńskiej,  

 

wybrani nauczyciele, 

wychowawcy. 

 

 

- wszyscy nauczyciele, 

Zespół ds. Integracji, 

 

 

 

-opiekunowie samorządu, 

Szkolny Klub Wolontariatu, 

 

 

 

 

-wychowawcy klas, 

4. Wspieranie rozwoju osobowościowego młodych ludzi 

-rozwijanie wartościowych 

pod względem  

poznawczym potrzeb i 

zainteresowań uczniów, 

 

-konkursy i olimpiady 

przedmiotowe  na terenie 

szkoły i poza nią, 

-kółka, sekcje zainteresowań, 

-nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów, 

 

- j. w. 

 

-rozwijanie umiejętności 

intra- 

i interpersonalnych: poznanie 

samego siebie, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości, 

komunikowanie swych myśli 

i emocji, prezentowanie 

zachowań asertywnych 

(zwłaszcza umiejętności 

asertywnego odmawiania), 

umiejętność podejmowania 

decyzji, 

 

-warsztaty, lekcje 

pedagogiczne, godziny  

wychowawcze, 

-wychowawcy, pedagog, 

psycholog, 

5. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce 

-diagnozowanie przyczyn 

trudności w nauce, 

 

-badania psychologiczne 

terenie szkoły, kierowanie 

uczniów do PPP,   

 

-psycholog, pedagog, 

logopeda, 

objęcie uczniów mających 

trudności w nauce 

specjalistycznymi zajęciami, 

- terapia psychologiczna, 

pedagogiczna, logopedyczna, 

zajęcia korekcyjno – 

-psycholog, pedagog, 

logopeda, terapeuta 

pedagogiczny 



kompensacyjne, zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze. 

 

-dostosowywanie wymagań 

edukacyjnych do potrzeb i 

możliwości uczniów, 

 

-sformułowanie wymagań 

zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w opiniach i 

orzeczeniach PPP, 

 

- wszyscy nauczyciele, 

-podejmowanie działań 

zmierzających do 

minimalizowania skutków 

trudności w nauce , 

 

-działania zgodne z procedurą 

postępowania wobec uczniów 

mających trudności w nauce, 

-wszyscy nauczyciele, 

6. Przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu 

-analiza sytuacji domowej 

uczniów, 

-rozmowy z rodzicami i 

uczniami, 

-wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

-udzielanie pomocy i 

wsparcia rodzinom 

zagrożonym negatywnymi 

zjawiskami społecznymi, 

-poradnictwo psychologiczno 

– pedagogiczne, 

-kierowanie do instytucji 

udzielających pomocy, 

-współpraca z instytucjami 

wspomagającymi pracę 

szkoły: PPP, Sąd Rodzinny, 

Wydz. Edukacji UM, Policja, 

OPS itp. 

-    psycholog,pedagog 

 

-j.w. 

 

 

-j.w. 

-podejmowanie działań 

zmierzających do 

ograniczenia zjawiska 

wagarowania oraz sięgania 

przez uczniów po środki 

odurzające, 

-działania zgodne z procedurą 

postępowania wobec uczniów 

nierealizujących obowiązku 

szkolnego oraz znajdujących 

się pod wpływem alkoholu i 

innych środków 

odurzających, 

- 

-wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele, 

 

 

 

 

 

 

 

-profilaktyka agresji i 

przemocy, 

-dostarczenie rzetelnej, 

obiektywnej wiedzy 

dotyczącej skutków 

stosowania przemocy 

fizycznej i psychicznej oraz 

metod radzenia sobie agresją, 

alternatywnych sposobów 

rozładowywania złości, 

-wychowawcy, pedagog, 

psycholog, 

 

 

 

 

 

 



 

-zajęcia warsztatowe, 

pogadanki z uczniami na 

temat agresji, jej przyczyn i 

skutków. 

 

-poruszanie tematyki 

cyberprzemocy i mobbingu. 

 

-utworzenie programu 

rozmaitych zajęć 

pozalekcyjnych dających 

młodzieży możliwość 

odreagowania napięć, 

 

 

-j.w. 

 

 

 

 

j.w. 

 

 

-wszyscy nauczyciele, 

-działania zmierzające do 

ograniczenia zjawiska 

przemocy fizycznej i 

psychicznej oraz innych 

negatywnych zjawisk 

społecznych, 

 

- realizacja Miejskiego 

Programu Profilaktycznego 

„Bezpieczny Gimnazjalista” 

 

-wychowawcy, 

-rozpoznawanie 

i rozwiązywanie problemów 

związanych z agresją, 

cyberprzemocą, mobbingiem 

oraz przemocą fizyczną 

i psychiczną wśród uczniów, 

 

-obserwacja uczniów i 

natychmiastowe interwencje 

w sytuacjach kryzysowych, 

 

-uświadomienie uczniom 

konsekwencji moralno-

prawnych dotyczących 

stosowania przemocy, 

cyberprzemocy i mobbingu. 

- wszyscy nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

 

 

- j.w. 

7. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami 

-pedagogizacja rodziców,  

 

-spotkania klasowe i 

ogólnoszkolne,  

 

-pogadanki, prelekcje, 

 

 

-dyrekcja , wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

 

 

-j.w. 

-pozyskiwanie rodziców jako 

sojuszników działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych szkoły, 

-angażowanie rodziców w 

życie klasy i szkoły, 

 

-organizowanie konsultacji i 

zebrań dla rodziców 

wszystkich uczniów, 

-wychowawcy, nauczyciele, 

 

 

 

-dyrekcja, 



Zasady ewaluacji Programu Profilaktyki. 

 

 Ewaluacja Programu Profilaktyki przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) w analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. 

Ewaluacji Programu Profilaktyki powołany przez dyrektora szkoły. Zadaniem Zespołu jest 

opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami 

prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada 

Rodziców. 

 


