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Podstawa prawna: rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2002r. ( Dz. U. z  2002r. Nr 10, poz. 96) 
 
Główne obszary działań w zakresie profilaktyki 
 

1. Zapobieganie agresji słownej, fizycznej, emocjonalnej, stosowania wulgaryzmów przez uczniów. 
2. Integracja uczniów. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie rozwijanie aktywności uczniów, 

budowanie postaw empatii i zaufania. 
3. Nauka umiejętności społecznych. 
4. Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień. 
5. Propagowanie „zdrowego stylu  życia" i dbałości o kondycję fizyczną. 
6. Rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań uczniów różnymi zawodami. 
7. Kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności. 

8. Umożliwienie rodzicom aktywnej działalności i współdecydowania o życiu szkoły. 
 

 
L.P. 

 
ZADANIA 

 
SPOSOBY  REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

1. Zapobieganie 
agresji  słownej, 
fizycznej, 
emocjonalnej, 
stosowania 
wulgaryzmów 
przez uczniów w 
szkole. 

Rozpoznanie istniejących zagrożeń wśród 
młodzieży  - przeprowadzanie  ankiet 
dotyczących relacji między uczniami w klasach, 
poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole, 
analiza wyników. 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

Podejmowanie działań interwencyjnych w  
sytuacjach agresywnych zachowań uczniów, 
podejmowanie działań mediacyjnych w  
konfliktach, postępowanie zgodne z 
procedurami, rozmowy wychowawcze, pomoc  
w rozwiązaniu konfliktu, współpraca z 
rodzicami    w celu zapobiegania agresywnym 
zachowaniom uczniów w przyszłości. 

świadek zdarzenia, 
nauczyciel, 
wychowawca, 
psycholog, pedagog 
 

Pedagogizacja rodziców i nauczycieli w 
zakresie mechanizmów powstawania 
zachowań agresywnych, postępowania z 
agresywnie zachowującym się dzieckiem, 
reagowania w sytuacjach o znamionach agresji 
- udostępnianie rodzicom i nauczycielom 
opracowanych przez psychologa szkolnego 
materiałów  (dotyczących przemocy, 
asertywności, stresu, alkoholizmu). 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

Informowanie  rodziców i uczniów o 
dostępnych formach pomocy w konkretnych 
problemowych  sytuacjach dotyczących 
przemocy -skonstruowanie przez psychologa 
informatora zawierającego wykaz instytucji i 
osób mogących udzielić pomocy w 
konkretnych sytuacjach, rozprowadzenie 
informatora  w klasach przez samorząd 
szkolny, uwidocznianie w gazetce ściennej, 
udostępnianie rodzicom szukającym pomocy. 
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  Realizacja zajęć dotyczących interpretacji 

„Dekalogu” pod kątem zachowań agresywnych. 
nauczyciel religii 
 

Spotkania z przedstawicielami Komendy 
Powiatowej Policji w Sochaczewie  - analiza 
prawa karnego dotyczącego agresji (m.in. 
wymuszeń, kradzieży, zastraszania, stosowania 
przemocy, niszczenia mienia).  

psycholog, pedagog 

Opieka nad uczniem doznającym przemocy - 
możliwość wspierającej rozmowy z 
wychowawcą, psychologiem i pedagogiem, 
współpraca z rodzicem, poinformowanie o 
dostępnych formach pomocy w konkretnych 
sytuacjach, pomoc w rozwiązaniu problemowej 
sytuacji (np. konfliktu). 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

Pogadanki dotyczące poprawności językowej 
na języku polskim, godzinach wychowawczych, 
pilnowanie poprawności językowej. 

nauczyciele języka 
polskiego, 
 

2. Działania w 
sytuacji 
przestępstw 
(wymuszeń,  
kradzieży) w 
szkole. 

Postępowanie zgodne z procedurami w 
sytuacjach o znamionach  przestępstwa. 

dyrektor, wychowawca, 
psycholog, pedagog 

Zajęcia i pogadanki dotyczące asertywności, 
umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, potrzeby reagowania na agresję. 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

3. Integracja 
uczniów. 
Kształtowanie 
umiejętności 
pracy w grupie, 
rozwijanie 
aktywności 
uczniów, 
budowanie 
postaw empatii i 
zaufania. 

Angażowanie uczniów w imprezy i 
uroczystości szkolne, miejskie.  

wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

Zajęcia z zakresu: komunikacji 
interpersonalnej, budowania zaufania do 
innych, poszanowania odmienności. 
Wycieczki i imprezy klasowe i szkolne., np. 
sprzątanie świata. 

4. Kształtowanie 
umiejętności 
społecznych. 
 
 
 

Zajęcia  psychoedukacyjne  mające na celu 
wspomaganie rozwoju podstawowych 
umiejętności sprawnego  funkcjonowania  
społecznego np. zachowań asertywnych, 
poprawnego komunikowania się, radzenia sobie 
ze stresem i innymi trudnymi emocjami 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

5. Kształtowanie 
postawy tolerancji 
wobec 
odmienności. 

Pogadanki i warsztaty dotyczące różnic 
indywidualnych, tolerancji inności. 
Prezentowanie filmów dotyczących tolerancji. 
 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog 
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6. Kształtowanie 
właściwych 
postaw wobec 
uzależnień, 
podejmowanie 
działań 
ukierunkowanych 
na 
przeciwdziałanie 
narkomanii, 
alkoholizmowi, 
nikotynizmowi, 
AIDS. 

Diagnoza występowania środków 
psychoaktywnych w szkole poprzez rozmowy z 
uczniami,  przeprowadzenie ankiet 
skierowanych do uczniów, analiza wyników. 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

Zajęcia informacyjne z  zaproszonymi gośćmi: 
lekarzem, pielęgniarką   lub specjalistą do spraw 
uzależnień informujące o wpływie alkoholu i 
narkotyków na  zdrowie fizyczne      i psychiczne 
człowieka. 

pedagog, psycholog 
 

Spotkanie z  policjantem udzielającym informacji na 
temat prawnych konsekwencji narkomanii, 
posiadania narkotyków, nadużywania alkoholu. 

Spotkania z zakresu profilaktyki dotyczące 
powodów sięgania po środki psychoaktywne, 
konsekwencji (psychicznych, moralnych, 
społecznych, fizycznych), mechanizmów 
uzależnień, a także warsztaty  radzenia sobie z 
trudnymi emocjami, podnoszące samoocenę 
uczestników, dotyczące asertywności. 
Prezentacja filmów poruszających problematykę 
alkoholizmu, narkomanii, AIDS, 
nikotynizmu ,,Alkohol i uzależnienia”, ,,Szkoła 
bez dilera””, ,,Nikotyna – legalny narkotyk”, 
„Przyjaciel – komu zaufać’’. 

wychowawcy, 
psycholog, pedagog 
 

Realizacja zajęć dotyczących interpretacji 
„Dekalogu” pod kątem uzależnień. 

nauczyciel religii 
 

Praca z ujawnionymi przypadkami kontaktu 
ucznia z substancjami odurzającymi -  
rozmowy  z uczniami, poinformowanie o 
problemach rodziców, plany współpracy, 
kierowanie na terapię. 

wychowawcy, 
psycholog, pedagog 
 

Pedagogizacja rodziców - spotkania dotyczące 
profilaktyki zagrożeń, sposobów  wykrywania 
zagrożeń (informacja o zachowaniu się dziecka  
uzależnionego –zmianach osobowościowych, 
zmianach  w wyglądzie i zachowaniu, 
wskazówki dotyczące postępowania z osobą 
będącą pod wpływem działania substancji 
odurzających) – udostępnienie opracowanych 
przez psychologa materiałów, spotkanie ze 
specjalistą zajmującym się uzależnieniami.  
Informowanie  o dostępnych formach pomocy 
w konkretnych problemowych sytuacjach 
(skonstruowanie, rozprowadzenie w klasach 
przez samorząd szkolny, uwidocznianie w 
gazetce ścienne), informatora zawierającego 
wykaz instytucji i osób mogących udzielić 
pomocy w konkretnych sytuacjach. 

wychowawca, 
psycholog, pedagog, 
opiekun samorządu 
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  Objęcie szczególną opieką i wsparciem 
uczniów pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych - monitorowanie sytuacji 
dziecka, rozmowy  z dzieckiem, jego rodzicami, 
praca  z dzieckiem w celu zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia zaburzeń emocjonalnych, 
zaburzeń zachowania, uzależnienia, 
współpraca z pomocnymi instytucjami.  

wychowawca, 
psycholog, pedagog 
 

Angażowanie uczniów w działania promujące 
życie wolne od nałogów, np. wspólne tworzenie 
opracowań, wystąpień tematycznych, gazetek 
szkolnych, plakatów. 

psycholog 

7. Propagowanie 
„zdrowego stylu 
życia" i dbałości o 
kondycję fizyczną. 
 

Zajęcia  wychowania  fizycznego  na  pływalni. nauczyciele  
wychowania  fizycznego, 
wychowawcy 

Organizacja  „Dnia  sportu”. 
Udział uczniów w zawodach sportowych. 
Wybór najlepszego sportowca szkoły. 

Lekcje  z  udziałem  pielęgniarki  - pogadanki 
profilaktyczne dotyczące zdrowia, 
zapobiegania chorobom, rozmowy z dziećmi 
dotyczące zdrowego odżywiania. (podczas 
apelu grup wiekowych). 

nauczyciele wychowania 
fizycznego, pielęgniarka  
szkolna 

Realizacja zajęć dotyczących interpretacji 
„Dekalogu” pod kątem dbania o zdrowie. 

nauczyciel religii 
 

Angażowanie uczniów  w działania promujące 
zdrowy styl życia – tworzenie gazetek , 
wystąpień. 

wychowawcy 
 

8. Rozbudzanie 
i pogłębianie 
zainteresowań 
uczniów różnymi 
zawodami. 

Zajęcia z przedstawicielami  różnych zawodów na 
temat specyfiki zawodu, predyspozycji do jego 
wykonywania oraz ścieżki edukacyjnej. 
 
 

doradca zawodowy, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

9. Kształtowanie 
umiejętności 
bezpiecznego 
korzystania z 
internetu 

Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące zagrożeń 
związanych z Internetem oraz grami 
komputerowymi (zajęcia z wykorzystaniem 
filmu ,,Www w sieci…”). 

wychowawcy, 
psycholog, pedagog 

Pedagogizacja rodziców względem zagrożeń 
dotyczących korzystania przez uczniów z 
internetowych portali  społecznościowych. 

p.Piotr Walda 
 

Informowanie o zagrożeniach rodziców – gazetka 
ścienna, rozmowy. 

wychowawcy, psycholog 
pedagog 

10. Kształtowanie 
pozytywnego 
obrazu 
siebie  poprzez  
poznawanie 
swoich mocnych 
stron oraz 
docenianie 
własnych 
sukcesów. 

Organizowanie kół zainteresowań 
umożliwiających uczniom rozwijanie talentów, 
umiejętności i uzdolnień. 

wychowawcy, 
nauczyciele 
psycholog, pedagog 
opiekun samorządu 
szkolnego 

Promowanie sukcesów młodzieży 
(artystycznych, naukowych, sportowych) 
poprzez nagrody, dyplomy, pochwały, 
informacje w mediach. 
Zajęcia dotyczące autoprezentacji oraz 
budujące poczucie własnej wartości. 

psycholog, pedagog, 
wychowawcy 
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11. Rozpoznawanie 
mocnych i 
słabych stron 
ucznia 
kierowanie 
uczniów na 
badania 
psychologiczno-
pedagogiczne. 

Diagnozowanie możliwości ucznia, powodów 
jego niepowodzeń. 

wychowawca, 
koordynator zespołu 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, 
psycholog 

Współpraca z rodzicami, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną. 
Zapoznawanie nauczycieli z opiniami 
dotyczącymi uczniów.  

12. Przygotowanie 
uczniów do 
wyboru szkoły 
ponadgimnazjaln
ej. 

Spotkania z doradcą zawodowym – warsztaty 
zawodoznawcze, wycieczki zawodoznawcze w 
miejsca pracy. 

doradca zawodowy, 
wychowawcy 

 
Udział w dniach otwartych szkół. 
Udostępnienie informacji o szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym (gazetki tematyczne, 
informatory). 
Pomoc w kompletowaniu dokumentacji, w 
formalnościach związanych z naborem do 
szkół. 
Organizowanie różnego rodzaju próbnych 
egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. 

13. Umożliwienie 
rodzicom 
aktywnej 
działalności i 
współdecydowan
ia o życiu szkoły. 

Zapraszanie rodziców do współorganizowania 
imprez i uroczystości klasowych, 
ogólnoszkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych. 

wychowawcy,  pedagog, 
psycholog, opiekun 
samorządu, rodzice 

Gratyfikacja osiągnięć uczniów w formie: 
listów, dyplomów, podziękowań na forum klasy, 
szkoły, zapis w Kronice Szkoły. 

dyrektor, wychowawcy, 
nauczyciele 

Organizowanie spotkań o charakterze 
mediacyjnym uczeń- nauczyciel- rodzic. 

wychowawca,  pedagog, 
psycholog 

14. Monitorowanie 
oczekiwań i 
potrzeb rodziców 
wobec  szkoły. 

Rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje 
podczas wywiadówek klasowych, anonimowe 
sondaże ankietowe, bieżąca współpraca z Radą 
Rodziców 

wychowawcy, 
nauczyciele, psycholog, 
pedagog, rodzice 

15. Zapoznanie 
rodziców ze 
Statutem Szkoły, 
podstawowymi 
regulaminami 
oraz programem 
wychowawczym  
profilaktycznym 
WSO, PSO. 

Udostępnienie tekstów oraz omówienie 
najważniejszych ich zapisów podczas 
wywiadówek klasowych.  

wychowawcy 
 

Udostępnienie Statutu i regulaminów 
Omówienie form i kryteriów oceniania. 

pracownicy biblioteki 

Udostępnienie dokumentów przez bibliotekę 
szkolną. 
Aktualizacja dokumentów na stronie 
internetowej szkoły. 

opiekunowie strony 
internetowej szkoły 

Angażowanie rodziców w życie szkoły 
(wycieczki, imprezy szkolne, wspólne działania 
na rzecz dzieci) 

wychowawcy 

16. Kreowanie 
zdrowego 
bezpiecznego 
środowiska 
szkoły. 

Dbałość o przyjazny wygląd szkoły (kolorowe 
gazetki na korytarzach i w klasach tworzone 
wspólnie z uczniami).  

wychowawcy, 
psycholog, 
pedagog 
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Filmy,  których tytuły zostały wymienione w programie znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.  
Scenariusze zajęć do lekcji wychowawczych nauczyciele mogą  wypożyczyć od psychologa, pedagoga 
lub skorzystać z materiałów zgromadzonych w bibliotece szkolnej. 
Wykaz  zagadnień do realizacji podczas godzin wychowawczych  na podstawie programu profilaktyki 
przekazano wychowawcom. 


