
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

W RZESZOWIE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ DO OPRACOWANIA SZKOLNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI: 

 

mgr Janina Kocój – z-ca Dyrektora szkoły  

mgr Piotr Budziński – Kierownik warsztatów 

mgr Maria Korba – Kierownik internatu  

mgr Bożena Hoszko – pedagog szkolny  

mgr Stefan Miłoś – nauczyciel historii  

mgr Jacek Kawałek – nauczyciel historii sztuki  

mgr Maria Miśkiewicz – nauczyciel języka polskiego  

mgr Beata Białek – nauczyciel j. angielskiego i opiekun 

          samorządu uczniowskiego 

mgr Helena Sondej – nauczyciel geografii  

mgr Lucjan Oliwiński – nauczyciel fizyki  

mgr Janusz Mazur – nauczyciel kultury fizycznej  

mgr Aneta Dąbrowska – nauczyciel biologii  i chemii  

mgr Iwona Kościuszko – nauczyciel historii sztuki  

mgr Rafał Pacześniak – nauczyciel malarstwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSTĘP  

 

 

 

 

 

 

                     Szkolny program nauczania profilaktyki zmierza do wspierania rozwoju 

uczniów i powstaje w oparciu o wizje i misje szkoły. Uwzględnia bazę, zasoby 

ludzkie konieczne do realizacji zadań oraz warunki rozwojowe i potrzeby młodzieży. 

Program będzie zachęcać i motywować do podejmowania zdrowego i bezpiecznego 

trybu życia, nauczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach bez korzystania  

z niebezpiecznych środków oraz wzmocni więzi koleżeńskie i rodzinne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I  

  

PODSTAWA PRAWNA:  

 

1. Rozporządzenie  MENiS z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie ramowych 

statutów szkół. 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

3. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11. 1989r. 

4. Ustawy: 

 Ustawa z dnia 10.08.1994 r. - o ochronie zdrowia psychicznego  

 Ustawa z dnia 24.04.1997 r. – o przeciwdziałaniu narkomanii  

 Ustawa z dnia 09.11.1995r. – o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

 Ustawa z dnia 26.10.1998r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  

 Ustawa z dnia 26.10. 1982.r. – o postępowaniu w sprawach nieletnich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II 

 

 

WSKAŹNIKI DO BUDOWANIA PROGRAMU  

 

 

 

1. Diagnoza potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2. Diagnoza rzeczywistych problemów występujących w społeczności szkolnej  

i jej otoczeniu.  

3. Zapoznanie się z ustawami i rozporządzeniami dającymi podstawę prawna do 

działań profilaktycznych. 

4. Zapoznanie się z programami profilaktycznymi. 

5. Przegląd i wybór literatury fachowej. 

6. Poznanie standardów jakości programów profilaktycznych. 

7. Analiza programu wychowawczego szkoły pod kątem zadań stanowiących 

przyczynę do programu profilaktyki. 

8. Wytyczne innych zadań stanowiących program profilaktyki, 

a uzupełniającymi zadania w programie wychowawczym. 

9. Program ma charakter otwarty i podlega ewaluacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III 

 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

 

 

 

 

 

1. Tworzenie bezpiecznej, przyjaznej, ciepłej atmosfery w szkolne. 

2. Ograniczenie, likwidowanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole. 

3. Poznanie się wzajemne i budowanie zaufania. 

4. Budowanie właściwych, pozytywnych relacji między uczniami  

a licealistami – wyrabianie poczucia odpowiedzialności za młodszych 

kolegów. 

5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

6. Nauka i ćwiczenia zachowań asertywnych. 

7. Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. 

8. Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy piękna. 

9. Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim. 

10. Rozwianie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się  

w trudnych sytuacjach. 

11. Przybliżanie znaczenia pozytywnego myślenia.  

12. Wskazanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń jakie niosą 

za sobą uzależnienia. 

13. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole i w domu rodzinnym. 

14. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań. 

15. Organizowanie, wskazywanie sposobów „trzeźwego” spędzania czasu 

wolnego oraz kreowania właściwych wzorców.  

16. Tworzenie warsztatu pracy, czasu wolnego i rozrywki dla indywidualności 

uczniowskich, które w odrębny sposób postrzegają świat i ludzi. 

17.  Budowanie więzi ze szkoła. 

18.  Informowanie rodziców o sposobach zapobiegania przed uzależnieniami 

ich dzieci. 

19.  Zwrócenie uwagi rodziców na sygnały ostrzegawcze pojawiające się  

w przypadkach uzależnień oraz inspiracje do lektury traktującej właściwie 

taka tematykę.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

PRZEWIDYWANIE OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKÓW: 

 

 

 

1. Uczeń wie jak znaleźć swoje miejsce w grupie rówieśniczej.  

2. Uczeń zna normy dobrego wychowania i według nich postępuje. 

3. Wzrasta tolerancyjność i koleżeńskość wśród uczniów. 

4. Uczeń poznaje swoje słabe i mocne strony. 

5. Zmniejsza się agresja wśród uczniów. 

6. Uczeń potrafi zachować się w sytuacjach trudnych. 

7. Uczeń prawidłowo reaguje na zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa. 

8. Wie do kogo może się zwrócić w sytuacjach trudnych. 

9. Zwiększa się poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. 

10. Jest świadomy, że przemoc jest naruszeniem praw jego i innych ludzi. 

11. Uczeń wie jak dbać o własne zdrowie. 

12. Uczeń promuje zdrowy, aktywny styl życia. 

13. Ma świadomość, że narkotyki, nikotyna i alkohol niszczą zdrowie 

człowieka. 

14. Prezentuje postawę „Nie biorę”. 

15. Przestrzega higieny osobistej. 

16. Zna zasady prawidłowego żywienia i stosuje je w życiu. 

17. Uczeń zna zasady higieny pracy umysłowej. 

18. Wykorzystuje swój wolny czas aktywnie, pożytecznie i zgodnie 

z własnymi zainteresowaniami i zdolnościami. 

19. Poszukuje autorytetów stara się ich naśladować. 

20. Zna podstawowe akty regulujące prawa dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V 

 

CZYNNIKI RYZYKA: 

 

 

 

 

1. Czynniki o podłożu domowym: 

 Brak prawidłowej opieki nad uczniem  

 Brak porozumienia między członkami rodziny  

 Występowanie czynników patologicznych 

 „Eurosieroctwo” 
 

2. Czynniki o podłożu społecznym: 

 Dostępność alkoholu i nikotyny, oraz ciche przyzwalanie społeczne na ich 

sprzedaż nieletnim 

 Łatwość dostępu do innych środków psychoaktywnych 

 Szkodliwe wpływy środków masowego przekazu 

 Presja grupy rówieśniczej. 

 Niewłaściwe wzorce osobowe 

 Brak nawyku zdrowego, aktywnego wypoczynku 

 Braki w zakresie kultury i higieny osobistej 

 Brak pozytywnych wzorców i autorytetów. 
 

3. Czynniki o podłożu szkolnym: 

 Stres szkolny 

 Niepowodzenia w nauce 

 Nieodpowiednie relacje między uczniami 

 Odosobnienie, brak miejsca w grupie rówieśniczej 

 Niepowodzenia w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI 

 

 
Zadania do 

realizacji 

Proponowane formy realizacji Odpowiedzialni  

1. Motywowanie 

uczniów do nauki 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych 

 tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 zachowanie wspólnej polityki szkoły w 

zakresie oceniania, 

 stosowania zasady życzliwości w kontaktach 

z uczniami i rodzicami, 

 inspirowanie harmonijnego rozwoju ucznia 

poprzez pozytywne oddziaływania ze strony 

nauczycieli i wychowawców. 

 

B/ Pomoc uczniom z trudnościami w nauce 

 rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów i potrzeb w tym 

zakresie, 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych dla 

uczniów klas pierwszych, 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

 proponowanie pomocy w rozpoznawaniu 

trudności (badania w Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w 

Rzeszowie), 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do orzeczeń placówek specjalistycznych. 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy w 

kołach zainteresowań (rysunek wieczorny, kółko 

internetowe), organizacjach młodzieżowych i 

innych zajęciach pozalekcyjnych. 

 Udział w kołach zainteresowań (rysunek 

wieczorny, koło teatralne, zajęcia 

sportowe, koło Caritas) 

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach  

przedmiotowych  i artystycznych. 

 

 

E/ Wykorzystywanie nowoczesnych form 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas i 

internatu szkolnego 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele i 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

Opiekunowie kół, 

wychowawcy, opiekun 

Caritas i pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolna Rada 

Artystyczna, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 



prowadzenia zajęć dydaktycznych i 

artystycznych celem ich uatrakcyjnienia. 

F/ Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły. 

 

 

 

 

 

G/ Zapoznanie uczniów z najnowszymi 

technikami uczenia się oraz umiejętnością 

organizowania czasu wolnego 

 

H/ Włączenie uczniów i rodziców do edukacji 

prozawodowej. 

  

I/ Stosowanie nagród jako wartościowej 

motywacji do nauki. 

 

J/ Systematyczne informowanie rodziców o 

wynikach w nauce i zachowaniu uczniów. 

 

 

K/ Doskonalenie metod walki z absencją 

uczniów 

 konsekwentne rozliczanie uczniów z 

nieobecności oraz spóźnień (we 

współpracy z rodzicami), 

 stosowanie systemu kar i wyróżnień 

zgodnie ze Statutem szkoły 

 kontrolowanie realizacji obowiązku 

szkolnego przez uczniów OSSP oraz 

klasy I i II LP. 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Kierownik 

administracji, 

kierownicy 

poszczególnych sekcji 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

 

Wychowawcy klas 

piątych, pedagog 

szkolny i nauczyciel 

bibliotekarz 

 

 

Wychowawcy klas we 

współpracy z 

nauczycielami 

poszczególnych 

przedmiotów oraz 

rodzicami 

2. Podnoszenie 

kultury osobistej 

uczniów 

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 rozmowy z uczniami na temat zasad 

dobrego zachowania, 

 prowadzenie zajęć wychowawczych Z 

zakresu kultury i adekwatności 

wyrażania własnych myśli, 

 rozbudzanie wśród uczniów 

zainteresowania czytelnictwem jako 

właściwego sposobu wzbogacania 

słownictwa.  

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

 

 

D/ Wskazywanie na wzorce osobowe 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

oraz rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

oraz rodzice 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

oraz rodzice 

 

Wszyscy nauczyciele, 



 dawanie osobistego przykładu, 

 odnoszenie się do uznanych autorytetów 

pracownicy szkoły 

oraz rodzice 

3. Promowanie 

zdrowego stylu życia. 

A/Rozwijanie sprawności fizycznej 

 zachęcanie uczniów do uczestnictwa w 

zajęciach sportowych na terenie szkoły, 

organizacja Dnia sportu, 

 udział w zawodach sportowych z 

poszczególnych dyscyplin, 

 organizacja wycieczek turystyki 

kwalifikowanej. 

B/ Organizowanie wycieczek turystyczno – 

krajoznawczych, 

 

C/ Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli 

 spotkania z rodzicami, 

 lekcje wychowania fizycznego,lekcje 

wychowawcze, 

 spotkania z higienistką szkolną. 

D/ Stała współpraca z instytucjami 

wspierającymi szkołę w profilaktyce (poradnie 

specjalistyczne) 

 

Nauczyciele  

wychowania 

fizycznego i 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

Wychowawcy klas we 

współpracy z innymi 

nauczycielami 

Wychowawcy klas i 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego oraz 

higienistka szkolna 

 

Pedagog szkolny i 

higienistka 

4. Pogłębienie 

wiedzy dotyczącej 

uzależnień 

A/Uwzględnienie tematyki uzależnień na 

lekcjach wychowawczych (narkomania, 

lekomania, alkoholizm, nikotynizm i inne). 

 

B/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego w 

warsztatach i zajęciach organizowanych przez 

ośrodki profilaktyki uzależnień. 

 

C/ Wzbogacanie biblioteki szkolnej w 

najnowsze propozycje książkowe i filmy 

edukacyjne dotyczące uzależnień, konspekty 

lekcji i zajęć terapeutycznych. 

 

D/ Spotkania z pracownikami Poradni 

Psychologicznej, lekarzami, Policja, itp. 

 

E/ Pedagogizacja rodziców, poszerzenie ich 

wiedzy o mechanizmach uzależnień 

 warsztaty z udziałem wychowawcy i 

rodziców 

 spotkania z pedagogiem szkolnym. 

 

F/ Organizowanie konkursów plastycznych o 

tematyce uzależnień. 

 

G/ Wskazywanie form pracy twórczej jako 

ucieczki od uzależnień. 

 

H/ Kształtowanie pozytywnej samoakceptacji i 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Nauczyciele i pedagog 

szkolny 

 

 

Nauczyciel 

bibliotekarz 

 

 

 

Wychowawcy klas i 

pedagog szkolny 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

plastycznych 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 



samooceny uczniów. 

 

5. Nauka 

umiejętności 

interpersonalnych 

A/ Nauka komunikacji na lekcjach 

wychowawczych. 

 

B/ Warsztaty dla młodzieży integrujące zespół 

klasowy. 

 

 

C/ Prowadzenie ćwiczeń kształcących postawy 

asertywności 

 

D/ Zajęcia klasowe pod hasłem: „Mów tak aby 

cię słuchano i słuchaj tak aby do ciebie 

mówiono” 

Wychowawcy klas 

 

 

Wychowawcy  klas we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

Psycholog 

 

 

Wychowawcy klas 

6. Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

wśród uczniów. 

A/ Lekcje wychowawcze na proponowane 

tematy: 

 jak poradzić sobie ze stresem, 

 koniec z groźbami i przemocą, 

 myśl pozytywnie, 

 a może ty też potrzebujesz pomocy. 

 

B/ Wykorzystanie literatury i kaset VHS 

dostępnych w szkolnej bibliotece. 

 

C/ Konkursy plastyczne promujące zachowania 

godne naśladownictwa. 

 

 

 

D/ Współpraca z pedagogiem szkolnym w 

rozpoznawaniu zjawisk niepożądanych. 

 

E/ Zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia 

pozalekcyjne. 

 

F/ pedagogizacja rodziców i młodzieży – 

pogadanki. 

 

G/ Organizowanie pomocy młodzieży z 

problemami przemocy w rodzinie 

 rozmowy z rodzicami o skutkach 

przemocy, 

 proponowanie specjalistycznej pomocy 

pedagogicznej i psychologicznej 

uczniom i ich rodzinom, 

 kierowanie do instytucji zajmujących się 

problemem przemocy. 

Wychowawczy klas 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

artystyczno – 

zawodowych 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Opiekunowie zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Wychowawcy klas i 

pedagog szkolny 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny i 

Rzecznik Praw 

Ucznia. 

 

 

 

 



 

 

EWALUACJA 

SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

ROK SZKOLNY 2004/2005 

 

Zadania do 

realizacji 

Proponowane formy realizacji Odpowiedzialni 

1. Motywowanie 

uczniów do nauki 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery zdobywania wiedzy 

i umiejętności artystycznych 

 konsekwentne stosowanie jednolitych zasad oceniania i 

klasyfikowania, 

 kształtowanie pożądanych postaw estetycznych i 

moralnych poprzez wykorzystywanie w codziennej 

pracy kontaktów z wartościowymi dziełami sztuki, 

 wskazywanie wychowankom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego i artystycznego 

B/ Pomoc uczniom z trudnościami w nauce 

 kontynuowanie indywidualnej pomocy uczniom, 

 organizowanie w klasach zespołów pomocy 

koleżeńskiej. 

C/  Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań uczniów poprzez 

szersze współuczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i 

regionu. 

D/ Propagowanie na terenie szkoły osiągnięć uczniów w 

konkursach artystycznych i olimpiadach przedmiotowych – 

stworzenie galerii :Chluba naszej szkoły”. 

E/ Racjonalne wykorzystywanie istniejącej bazy szkoły – 

umożliwienie uczniom szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej. 

F/ Aktywniejsze włączenie rodziców w edukację zawodową 

wychowanków szkoły. 

G/ Doskonalenia metod pracy wychowawczej w zakresie 

podnoszenia jakości pracy szkoły – konsekwentne i 

systematyczne wykorzystywanie analiz postępów w nauce i 

zachowania uczniów. 

H/ Doskonalenie metod walki z absencją uczniów – 

ewaluacja Statutu szkoły i opracowanie nowych kryteriów. 

Wszyscy nauczyciele 

Nauczyciele przedmiotów 

artystycznych 

 

 

Wychowawcy klas, 

internatu, pedagog szkolny 

 

Nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących, 

Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy internatu 

szkolnego 

 

Opiekun Samorządu 

szkolnego 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

bibliotekarz 

 

 

Wychowawcy klas, 

przewodniczący Rady 

Rodziców 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

Zespół powołany przez 

Dyrektora szkoły  

2. Podnoszenie kultury 

osobistej uczniów 

A/ Eliminowanie w kontaktach osobistych uczniów i 

szkolnych pomiędzy uczniami wulgaryzmu, języka agresji i 

grup nieformalnych. 

B/ Prowadzenie zajęć dyskusyjnych z wychowankami 

szkoły mające na celu kształtowanie wysokiego  poziomu 

wyrażania własnych myśli i uczuć. 

C/ Wskazywanie wychowankom możliwości wzbogacania 

języka poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami 

przekazu. 

D/ Zachowanie odpowiednio wysokiego poziomu kultury i 

zachowania w kontaktach z uczniami i rodzicami. 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wychowawcy klas, 

wychowawcy internatu, 

opiekunowie Samorządu 

szkolnego, opiekunowie 

kół i organizacji 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

Nauczyciele informatyki, 

bibliotekarz szkolny 

Wszyscy pracownicy 

szkoły  

3. Promowanie 

zdrowego stylu życia 

A/ rozwijanie sprawności fizycznej 

 Organizowanie grup młodzieży skupionej wokół 

określonych dyscyplin sportu, 

 Organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych 

po mieście i regionie, 

 Zachęcanie do uczestnictwa w zawodach sportów 

obronnych. 

B/ Edukowanie zdrowotne 

 Spotkania ze specjalistami w zakresie psychologii, 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

Wychowawcy, 

opiekunowie kół 

Nauczyciel 

przysposobienia 

obronnego 

Dyrekcja szkoły, pedagog, 



medycyny i profilaktyki uzależnień, 

 Realizowanie programu pogadanek higienicznych 

i zdrowotnych dla uczniów klas młodszych, 

 Przeglądy czystości ciała uczniów, 

 Realizowanie programu profilaktyki raka piersi. 

wychowawcy 

 

 

 

Higienistka szkolna 

 

A. Dąbrowska  

4. Pogłębianie wiedzy 

dotyczącej uzależnień 

A/ Zapewnienie uczniom stałej informacji z zakresu walki z 

uzależnieniami.  

B/ Szkolenie nauczycieli w wiedzy dotyczącej wychodzenia 

z nałogu i walki z uzależnieniami oraz patologiami 

społecznymi. 

C/ Informowanie rodziców o prowadzonych badaniach 

ankietowych uczniów i przedstawianie analizy wyników 

oraz wniosków z przeprowadzonych badań. 

D/ Uczestniczenie w ogłaszanych konkursach o tematyce 

uzależnień.  

Pedagog szkolny  

 

Wszyscy nauczyciele i 

wychowawcy internatu 

 

Autorzy ankiet, pedagog 

szkolny 

 

 

Nauczyciele przedmiotów 

artystycznych 

5. Nauka umiejętności 

interpersonalnych 

A/Warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych. 

B/ Organizowanie spotkań z psychologiem zgodnie z 

zapotrzebowaniem ze strony młodzieży. 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

6. Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

wśród uczniów 

A/ Rozpoznawanie sytuacji wskazującej na możliwość 

zaistnienia konfliktu wśród młodzieży uczącej się w naszej 

szkole. 

B/ Szersze włączenie do mediacji w rozwiązywaniu sporów 

przedstawicieli Samorządu szkolnego. 

Dyrekcja szkoły, 

Wszyscy nauczyciele, 

Pedagog szkolny 

Opiekun Samorządu 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 



 
EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

ROK SZKOLNY 2005/2006 

 

 

 

Zadania do 

realizacji 

Proponowane formy realizacji Odpowiedzialni 

1. Motywowanie 

uczniów do nauki 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery zdobywania 

wiedzy i umiejętności artystycznych 

 Stosowanie zasady jawności, konsekwencji i 

systematyczności w klasyfikowaniu uczniów, 

 kształtowanie pożądanych postaw moralnych 

poprzez codzienne obcowanie z wartościowymi 

dziełami sztuki w szkolnej auli 

B/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań uczniów 

poprzez szersze współuczestnictwo w życiu 

kulturalnym miasta i regionu 

 utrzymywanie stałej współpracy z Muzeum 

Regionalnym w Stalowej Woli w zakresie 

poznawania wartościowych dzieł sztuki 

 włączanie się w obchody swiat miejskich 

poprzez artystyczne korowody, ekspozycje i 

aukcje 

E/ Racjonalne wykorzystywanie istniejącej bazy 

szkoły 

planowe i racjonalne wykorzystywanie w działalności 

ekspozycyjnej uczniów auli szkolnej 

poszerzenie dostępu pracowników i uczniów szkoły 

do nowoczesnej informacji naukowo – technicznej 

 

Wszyscy nauczyciele 

Nauczyciele 

przedmiotów 

artystycznych 

wychowawcy klas, 

wychowawcy 

internatu 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

artystycznych. 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

bibliotekarz 

 

  

2. Podnoszenie 

kultury osobistej 

uczniów 

A/ Radykalizowanie postaw wychowawczych 

względem uczniów stosujących wulgarne słownictwo. 

B/ Zgłaszanie inicjatyw młodzieży i dyskusja na temat 

wartościowych postaw i zachowań. 

C/ Kształtowanie wysokiego poziomu kultury w 

kontaktach szkolnych poprzez osobisty przykład 

wychowawczy 

Wszyscy nauczyciele i 

pracownicy szkoły. 

Samorząd szkolny. 

Opiekunowie kół i 

organizacji. 

Pracownicy szkoły . 

3. Promowanie 

zdrowego stylu życia 

A/ rozwijanie sprawności fizycznej 

 utworzenie żeńskich grup akrobatycznych 

towarzyszących występom sportowym, 

 uczestnictwo w zawodach sportów obronnych 

 organizowanie wycieczek klasowych 

B/ Edukowanie zdrowotne 

 kontynuacja programu profilaktyki raka piersi 

 realizacja elementów programu „Stres pod 

kontrolą” i programu antynikotynowego. 

Nauczyciele 

wychowania fizycznego 

nauczyciel 

przysposobienia 

obronnego. 

Nauczyciel biologii, 

pedagog szkolny  

4. Pogłębianie 

wiedzy dotyczącej 

uzależnień 

A/ Udzielenie uczniom stosownej do potrzeb 

informacji dotyczącej uzależnień..  

B/ Doskonalenie zawodowe nauczycieli na temat  

uzależnień. 

C/ Informowanie rodziców o prowadzonych 

badaniach ankietowych uczniów i przedstawianie 

analizy wyników oraz wniosków z przeprowadzonych 

Pedagog szkolny  

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 wychowawcy internatu 

 

Autorzy ankiet, pedagog 



badań. 

D/ Uczestniczenie w ogłaszanych konkursach o 

tematyce uzależnień.  

szkolny 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

artystycznych 

5. Nauka 

umiejętności 

interpersonalnych 

A/Warsztaty integracyjne dla uczniów klas 

pierwszych. 

B/ Organizowanie spotkań z psychologiem 

zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony młodzieży. 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

6. Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

wśród uczniów 

A/ Rozpoznawanie sytuacji wskazującej na możliwość 

zaistnienia konfliktu wśród młodzieży uczącej się w 

naszej szkole. 

B/ Szersze włączenie do mediacji w rozwiązywaniu 

sporów przedstawicieli Samorządu szkolnego. 

Dyrekcja szkoły, 

Wszyscy nauczyciele, 

Pedagog szkolny 

Opiekun Samorządu 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2006/2007 

 

 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

MOTYWOWANIE 

UCZNIÓW DO 

NAUKI 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych, poprzez: 

 Tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 Stosowania zasady jawności, 

konsekwencji i systematyczności  

w ocenianiu uczniów, 

 Wskazywanie uczniom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego  

i artystycznego, 

 Współpraca z rodzicami, 

 Kształtowanie pożądanych postaw 

moralnych i estetycznych poprzez 

codzienne obcowanie  

z wartościowymi dziełami sztuki. 

 

B/ Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym 

 Rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów mających 

trudności w nauce 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 Wdrożenie działań zawartych  

w Szkolnym Programie Pracy  

z uczniem słabym 

 Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do opinii i orzeczeń 

placówek specjalistycznych 

 Informowanie rodziców  

o możliwościach diagnozowania 

niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy 

pozalekcyjnej: 

 Udział w kołach zainteresowań 

(rysunek wieczorny, koło teatralne, 

zajęcia sportowe, koło Caritas) 

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Opiekunowie kół, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

Szkolna Rada 



artystycznych i przedmiotowych 

 

E/ Promowanie osiągnięć uczniów poprzez 

wystawy prac (w szkole i poza szkołą) 

 

F/ Doskonalenie metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej – wykorzystywanie analiz 

postępów w nauce i zachowaniu uczniów 

 

G/ Racjonalne wykorzystanie istniejącej 

bazy szkolnej – umożliwienie uczniom 

szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej 

 

H/ Zacieśnienie współpracy z rodzicami 

zwłaszcza w walce z absencjami uczniów, 

oraz realizowaniu przez uczniów obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

  

I/ Systematyczne informowanie rodziców  

o postępach w nauce uczniów 

 

J/ Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i edukacyjnego 

 

 

K/ Dbanie o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy podczas zajęć szkolnych  

 

Artystyczna, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

bibliotekarz 

 

Wszyscy nauczyciele 

PODNOSZENIE 

KULTURY 

OSOBISTEJ 

UCZNIÓW 

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 Oddziaływanie własnym 

przykładem 

 Rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem jako sposobu 

wzbogacania słownictwa 

 Eliminowanie wulgaryzmów i 

agresji słownej 

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ 

A/ Zajęcia z zakresu profilaktyki  

I-rzędowej: 

 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości  

 Samopoznanie uczniów 

 Wzmacnianie postawy asertywnej 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem szkolnym 

 

 

 

 



uczniów 

 Radzenie sobie ze stresem 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

dotyczące przyczyn uzależnień 

 Zwrócenie uwagi na symbolikę 

promującą narkotyki lub alkohol  

i eliminowanie takich przejawów na 

terenie szkoły 

 Realizacja programów 

profilaktycznych 

 

B/ Szczególne uwzględnienie profilaktyki 

palenia papierosów przez młodzież 

 

 

C/ Profilaktyka II- i III- rzędowa: 

 Stała współpraca z poradniami  

i specjalistami zajmującymi się 

terapią i profilaktyką uzależnień 

(np.: Karan, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień) 

 Indywidualne porady dla uczniów  

i rodziców 

 

D/ Pedagogizacja rodziców ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

 

E/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego 

w różnych formach zajęć z zakresu 

profilaktyki prowadzonych przez 

specjalistów (w szkole oraz poza szkołą) 

 

F/ Organizowanie i udział w konkursach  

z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

G/ Wzbogacenie biblioteki szkolnej  

w publikacje dotyczące pracy 

wychowawczej i profilaktycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 

Nauczyciel bibliotekarz, 

NAUKA 

UMIEJĘTNOŚCI 

INTERPERSONALN

YCH 

A/ Tworzenie więzi w grupie: 

 Warsztaty integracyjne dla klas 

pierwszych 

 Wzmacnianie więzi w klasach 

starszych  

 Rozwijanie umiejętności 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem szkolnym 



interpersonalnych 

 

PRZECIWDZIAŁANI

E AGRESJI I 

PRZEMOCY W 

SZKOLE 

A/ Realizowanie programów o tematyce 

przeciwdziałania agresji 

 

B/ Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych 

w szkole lub w klasie: 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 Prowadzenie badań ankietowych 

 Badania socjometryczne 

 Indywidualne rozmowy z uczniami 

lub rodzicami 

 

C/ Eliminowanie zjawisk niepożądanych 

 

 

 

 

D/ Informowanie rodziców o przejawach 

agresji u ich dzieci oraz pedagogizacja 

rodziców 

 

E/ Dostarczenie uczniom informacji  

z zakresu możliwości uzyskania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych (np.: telefon 

zaufania, Policja, ośrodki i poradnie) oraz 

konsekwencji prawnych wynikających ze 

stosowania agresji 

 

F/ Stała współpraca z Policją oraz 

placówkami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy i agresji (np.: 

Stowarzyszenie B4) 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

Ewaluację przeprowadzono w miesiącach wrzesień – listopad 2006, w oparciu o analizę 

dzienników poszczególnych klas, dokumentacji pedagoga szkolnego, oraz w oparciu  

o badania ankietowe, przeprowadzone wśród uczniów OSSP i LP w listopadzie 2006 r. 



 

 

 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2007/2008 

 

 

 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

MOTYWOWANIE 

UCZNIÓW DO 

NAUKI 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych, poprzez: 

 Tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 Stosowania zasady jawności, 

konsekwencji i systematyczności  

w ocenianiu uczniów, 

 Wskazywanie uczniom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego  

i artystycznego, 

 Współpraca z rodzicami, 

 Kształtowanie pożądanych postaw 

moralnych i estetycznych poprzez 

codzienne obcowanie  

z wartościowymi dziełami sztuki. 

 

B/ Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym 

 Rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów mających 

trudności w nauce 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 Wdrożenie działań zawartych  

w Szkolnym Programie Pracy  

z uczniem słabym 

 Zwrócenie szczególnej uwagi na 

podniesienie frekwencji uczniów na 

zajęciach szkolnych 

 Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do opinii i orzeczeń 

placówek specjalistycznych 

 Informowanie rodziców  

o możliwościach diagnozowania 

niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie kół, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 



pozalekcyjnej: 

 Udział w kołach zainteresowań 

(rysunek wieczorny, koło teatralne, 

zajęcia sportowe, koło Caritas) 

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach 

artystycznych i przedmiotowych 

 

E/ Promowanie osiągnięć uczniów poprzez 

wystawy prac (w szkole i poza szkołą) 

 

F/ Doskonalenie metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej – wykorzystywanie analiz 

postępów w nauce i zachowaniu uczniów 

 

G/ Racjonalne wykorzystanie istniejącej 

bazy szkolnej – umożliwienie uczniom 

szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej 

 

H/ Zacieśnienie współpracy z rodzicami 

zwłaszcza w walce z absencjami uczniów, 

oraz realizowaniu przez uczniów obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

  

I/ Systematyczne informowanie rodziców  

o postępach w nauce uczniów 

 

J/ Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i edukacyjnego 

 

 

K/ Dbanie o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy podczas zajęć szkolnych  

 

 

 

 

 

 

 

Szkolna Rada 

Artystyczna, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

bibliotekarz 

 

Wszyscy nauczyciele 

PODNOSZENIE 

KULTURY 

OSOBISTEJ 

UCZNIÓW 

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 Oddziaływanie własnym 

przykładem 

 Rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem jako sposobu 

wzbogacania słownictwa 

 Eliminowanie wulgaryzmów i 

agresji słownej 

 

 

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 



uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

PROMOWANIE 

ZDROWEGO STYLU 

ŻYCIA 

A/ Rozwijanie sprawności fizycznej  

 Dodatkowe zajęcia sportowe 

 Udział w wycieczkach pieszych lub 

rowerowych 

 Udział w zawodach sportowych 

 

B/ Edukacja prozdrowotna: 

 Realizacja programów z zakresu 

promocji zdrowia (np.: „stres pod 

kontrolą”, profilaktyka HIV i raka 

piersi) 

 Spotkania ze specjalistami z zakresu 

psychologii, medycyny,  

 Pogadanki na temat higieny 

osobistej  

 Udział w konkursach promujących 

zdrowy styl życia 

 

 

 Przegląd czystości ciała uczniów 

 

C/ Dostarczanie informacji uczniom  

i rodzicom o placówkach specjalistycznych 

z zakresu zdrowia psychicznego 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciel biologii, 

pedagog szkolny, 

higienistka 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, higienistka 

Higienistka  

Wychowawcy, 

nauczyciel biologii, 

pedagog szkolny, 

higienistka 

 

Higienistka  

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ 

A/ Zajęcia z zakresu profilaktyki  

I-rzędowej: 

 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości  

 Samopoznanie uczniów 

 Wzmacnianie postawy asertywnej 

uczniów 

 Radzenie sobie ze stresem 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

dotyczące przyczyn uzależnień 

 Zwrócenie uwagi na symbolikę 

promującą narkotyki lub alkohol  

i eliminowanie takich przejawów na 

terenie szkoły 

 Realizacja programów 

profilaktycznych  

 Zajęcia profilaktyczne z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

zwłaszcza od alkoholu 

 

B/ Szczególne uwzględnienie profilaktyki 

palenia papierosów przez młodzież 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym 



C/ Profilaktyka II- i III- rzędowa: 

 Stała współpraca z poradniami  

i specjalistami zajmującymi się 

terapią i profilaktyką uzależnień 

(np.: Karan, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień) 

 Indywidualne porady dla uczniów  

i rodziców 

 

D/ Pedagogizacja rodziców ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

 

E/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego 

w różnych formach zajęć z zakresu 

profilaktyki prowadzonych przez 

specjalistów (w szkole oraz poza szkołą) 

 

F/ Organizowanie i udział w konkursach  

z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

G/ Wzbogacenie biblioteki szkolnej  

w publikacje dotyczące pracy 

wychowawczej i profilaktycznej 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 

Nauczyciel bibliotekarz, 

NAUKA 

UMIEJĘTNOŚCI 

INTER-

PERSONALNYCH 

A/ Tworzenie więzi w grupie: 

 Warsztaty integracyjne dla klas 

pierwszych 

 Wzmacnianie więzi w klasach 

starszych  

 Rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem szkolnym 

PRZECIWDZIAŁA-

NIE AGRESJI  

I PRZEMOCY  

A/ Realizowanie programów o tematyce 

przeciwdziałania agresji 

 

B/ Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych 

w szkole lub w klasie: 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 Prowadzenie badań ankietowych 

 Badania socjometryczne 

 Indywidualne rozmowy z uczniami 

lub rodzicami 

 

C/ Eliminowanie zjawisk niepożądanych 

 

 

 

 

D/ Informowanie rodziców o przejawach 

agresji u ich dzieci oraz pedagogizacja 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 



rodziców 

 

E/ Dostarczenie uczniom informacji  

z zakresu możliwości uzyskania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych (np.: telefon 

zaufania, Policja, ośrodki i poradnie) oraz 

konsekwencji prawnych wynikających ze 

stosowania agresji 

 

F/ Stała współpraca z Policją oraz 

placówkami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy i agresji (np.: 

Stowarzyszenie B4) 

nauczyciele 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

Ewaluację przeprowadzono w miesiącach wrzesień – październik 2007, w oparciu o analizę 

dzienników poszczególnych klas, dokumentacji pedagoga szkolnego, w oparciu  

o wyniki ankiety ministerialnej przeprowadzonej wśród  uczniów OSSP i LP w roku szkolnym 

2006/2007, oraz konsultacje z wychowawcami i psychologiem prowadzącym zajęcia z zakresu 

profilaktyki uzależnień w poszczególnych klasach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2008/2009 

 

 

Ewaluację Szkolnego Programu Profilaktyki przeprowadzono w oparciu o analizę problemów 

wychowawczych w szkole, zapisy uwag w dziennikach poszczególnych klas, analizę dokumentacji 

pedagoga szkolnego, konsultacji z wychowawcami, nauczycielami, oraz problemy zgłaszane na 

Radach Pedagogicznych. 

 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

MOTYWOWANIE 

UCZNIÓW DO 

NAUKI 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych, poprzez: 

 Tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 Stosowania zasady jawności, 

konsekwencji i systematyczności  

w ocenianiu uczniów, 

 Wskazywanie uczniom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego  

i artystycznego, 

 Współpraca z rodzicami, 

 Kształtowanie pożądanych postaw 

moralnych i estetycznych poprzez 

codzienne obcowanie  

z wartościowymi dziełami sztuki. 

 

B/ Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym 

 Rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów mających 

trudności w nauce 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 Wdrożenie działań zawartych  

w Szkolnym Programie Pracy  

z uczniem słabym 

 Zwrócenie szczególnej uwagi na 

podniesienie frekwencji uczniów na 

zajęciach szkolnych, zwłaszcza 

poprzez nawiązywanie regularnej 

współpracy z rodzicami w 

eliminowaniu absencji ich dzieci 

 Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do opinii i orzeczeń 

placówek specjalistycznych 

 Informowanie rodziców  

o możliwościach diagnozowania 

niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 Ścisła współpraca z rodzicami w 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eliminowaniu problemów które 

powodują niepowodzenia szkolne 

ich dzieci 

 

 

 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy 

pozalekcyjnej: 

 Udział w kołach zainteresowań 

(rysunek wieczorny, koło teatralne, 

zajęcia sportowe, koło Caritas) 

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach 

artystycznych i przedmiotowych 

 

E/ Promowanie osiągnięć uczniów poprzez 

wystawy prac (w szkole i poza szkołą) 

 

F/ Doskonalenie metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej – wykorzystywanie analiz 

postępów w nauce i zachowaniu uczniów 

 

G/ Racjonalne wykorzystanie istniejącej 

bazy szkolnej – umożliwienie uczniom 

szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej 

 

H/ Zacieśnienie współpracy z rodzicami 

zwłaszcza w walce z absencjami uczniów, 

oraz realizowaniu przez uczniów obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

  

I/ Systematyczne informowanie rodziców  

o postępach w nauce uczniów 

 

J/ Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i edukacyjnego 

 

 

K/ Dbanie o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy podczas zajęć szkolnych  

 

Opiekunowie kół, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

Szkolna Rada 

Artystyczna, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

bibliotekarz 

 

Wszyscy nauczyciele 

PODNOSZENIE 

KULTURY 

OSOBISTEJ 

UCZNIÓW 

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 Oddziaływanie własnym 

przykładem 

 Rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem jako sposobu 

wzbogacania słownictwa 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

 

 



 Eliminowanie wulgaryzmów i 

agresji słownej 

 

 

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

PROMOWANIE 

ZDROWEGO STYLU 

ŻYCIA 

A/ Rozwijanie sprawności fizycznej  

 Dodatkowe zajęcia sportowe 

 Udział w wycieczkach pieszych lub 

rowerowych 

 Udział w zawodach sportowych 

 

B/ Edukacja prozdrowotna: 

 Realizacja programów z zakresu 

promocji zdrowia (np.: „stres pod 

kontrolą”, profilaktyka HIV i raka 

piersi) 

 Spotkania ze specjalistami z zakresu 

psychologii, medycyny,  

 Pogadanki na temat higieny 

osobistej  

 Udział w konkursach promujących 

zdrowy styl życia 

 

 

 Przegląd czystości ciała uczniów 

 

C/ Dostarczanie informacji uczniom  

i rodzicom o placówkach specjalistycznych 

z zakresu zdrowia psychicznego 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciel biologii, 

pedagog szkolny, 

higienistka 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, higienistka 

Higienistka  

Wychowawcy, 

nauczyciel biologii, 

pedagog szkolny, 

higienistka 

 

Higienistka  

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ 

A/ Zajęcia z zakresu profilaktyki  

I-rzędowej: 

 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości  

 Samopoznanie uczniów 

 Wzmacnianie postawy asertywnej 

uczniów 

 Radzenie sobie ze stresem 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

dotyczące przyczyn uzależnień 

 Zwrócenie uwagi na symbolikę 

promującą narkotyki lub alkohol  

i eliminowanie takich przejawów na 

terenie szkoły 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Realizacja programów 

profilaktycznych  

 Zajęcia profilaktyczne z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

zwłaszcza od alkoholu 

 

B/ Szczególne uwzględnienie profilaktyki 

palenia papierosów przez młodzież 

 zajęcia warsztatowe w klasach 

 pogadanki  

 stanowcze wyciąganie konsekwencji 

wobec uczniów łamiących Statut 

Szkoły 

 

 

C/ Profilaktyka II- i III- rzędowa: 

 Stała współpraca z poradniami  

i specjalistami zajmującymi się 

terapią i profilaktyką uzależnień 

(np.: Karan, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień) 

 Indywidualne porady dla uczniów  

i rodziców 

 

D/ Pedagogizacja rodziców ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

 

E/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego 

w różnych formach zajęć z zakresu 

profilaktyki prowadzonych przez 

specjalistów (w szkole oraz poza szkołą) 

 

F/ Organizowanie i udział w konkursach  

z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

G/ Wzbogacenie biblioteki szkolnej  

w publikacje dotyczące pracy 

wychowawczej i profilaktycznej 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 

Nauczyciel bibliotekarz, 

NAUKA 

UMIEJĘTNOŚCI 

INTER-

PERSONALNYCH 

A/ Tworzenie więzi w grupie: 

 Warsztaty integracyjne dla klas 

pierwszych 

 Wzmacnianie więzi w klasach 

starszych  

 Rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem szkolnym 

PRZECIWDZIAŁA-

NIE AGRESJI  

I PRZEMOCY  

A/ Realizowanie programów o tematyce 

przeciwdziałania agresji 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 



B/ Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych 

w szkole lub w klasie: 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 Prowadzenie badań ankietowych 

 Badania socjometryczne 

 Indywidualne rozmowy z uczniami 

lub rodzicami 

 

C/ Eliminowanie zjawisk niepożądanych 

 

 

 

 

D/ Informowanie rodziców o przejawach 

agresji u ich dzieci oraz pedagogizacja 

rodziców 

 

E/ Dostarczenie uczniom informacji  

z zakresu możliwości uzyskania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych (np.: telefon 

zaufania, Policja, ośrodki i poradnie) oraz 

konsekwencji prawnych wynikających ze 

stosowania agresji 

 

F/ Stała współpraca z Policją oraz 

placówkami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy i agresji (np.: 

Stowarzyszenie B4) 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 



ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2009/2010 

 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

MOTYWOWANIE 

UCZNIÓW DO 

NAUKI i 

przeciwdziałanie 

wagarowaniu 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych, poprzez: 

 Tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 Stosowania zasady jawności, 

konsekwencji i systematyczności  

w ocenianiu uczniów, 

 Wskazywanie uczniom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego  

i artystycznego, 

 Współpraca z rodzicami, 

 Kształtowanie pożądanych postaw 

moralnych i estetycznych poprzez 

codzienne obcowanie  

z wartościowymi dziełami sztuki. 

 

B/ Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym 

 Rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów mających 

trudności w nauce 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 Wdrożenie działań zawartych  

w Szkolnym Programie Pracy  

z uczniem słabym 

 Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do opinii i orzeczeń 

placówek specjalistycznych 

 Informowanie rodziców  

o możliwościach diagnozowania 

niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy 

pozalekcyjnej: 

 Udział w kołach zainteresowań  

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach 

artystycznych i przedmiotowych 

 

E/ Promowanie osiągnięć uczniów poprzez 

wystawy prac (w szkole i poza szkołą) 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

Opiekunowie kół, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Szkolna Rada 

Artystyczna, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 



 

F/ Realizacja programów walki ze stresem: 

- Pogłębianie wiedzy uczniów na 

temat stresu (pogadanki, zajęcia w 

grupach) 

- Rozwijanie umiejętności 

redukowania stresu (zajęcia w czasie 

godzin wychowawczych, warsztaty 

prowadzone przez specjalistów np.: 

w PPP 

- Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem i zapobiegać jego 

niekorzystnym skutkom. 

 

F/ Doskonalenie metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej – wykorzystywanie analiz 

postępów w nauce i zachowaniu uczniów 

 

G/ Racjonalne wykorzystanie istniejącej 

bazy szkolnej – umożliwienie uczniom 

szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej 

 

H/ Zacieśnienie współpracy z rodzicami 

zwłaszcza w walce z absencjami uczniów, 

oraz realizowaniu przez uczniów obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

  

I/ Systematyczne informowanie rodziców  

o postępach w nauce uczniów 

 

J/ Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i edukacyjnego 

 

 

K/ Dbanie o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy podczas zajęć szkolnych  

 

 

Wychowawcy, biolog, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

bibliotekarz 

 

Wszyscy nauczyciele 

PODNOSZENIE 

KULTURY 

OSOBISTEJ 

UCZNIÓW 

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 Oddziaływanie własnym 

przykładem 

 Rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem jako sposobu 

wzbogacania słownictwa 

 Eliminowanie wulgaryzmów i 

agresji słownej 

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

Wszyscy nauczyciele, 



pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ 

A/ Zajęcia z zakresu profilaktyki  

I-rzędowej: 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości (zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych) 

 Samopoznanie uczniów (zajęcia 

warsztatowe w czasie godzin 

wychowawczych) 

 Wzmacnianie postawy asertywnej 

uczniów 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

dotyczące przyczyn uzależnień 

 Zwrócenie uwagi na symbolikę 

promującą narkotyki lub alkohol  

i eliminowanie takich przejawów na 

terenie szkoły 

 Realizacja programów 

profilaktycznych 

 

B/ Szczególne uwzględnienie profilaktyki 

palenia papierosów przez młodzież, poprzez 

pogadanki, zajęcia warsztatowe, oraz 

konsekwentne egzekwowanie zapisów 

Statutu szkolnego 

 

 

C/ Profilaktyka II- i III- rzędowa: 

 Stała współpraca z poradniami  

i specjalistami zajmującymi się 

terapią i profilaktyką uzależnień 

(np.: Karan, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień) 

 Indywidualne porady dla uczniów  

i rodziców 

 

D/ Pedagogizacja rodziców ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

 

E/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego 

w różnych formach zajęć z zakresu 

profilaktyki prowadzonych przez 

specjalistów (w szkole oraz poza szkołą) 

 

F/ Organizowanie i udział w konkursach  

z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

G/ Wzbogacenie biblioteki szkolnej  

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 

Nauczyciel 



w publikacje dotyczące pracy 

wychowawczej i profilaktycznej 

 

 

bibliotekarz, 

NAUKA 

UMIEJĘTNOŚCI 

INTERPERSONALN

YCH 

A/ Tworzenie więzi w grupie: 

 Warsztaty integracyjne dla klas 

pierwszych 

 Wzmacnianie więzi w klasach 

starszych  

 Rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

PRZECIWDZIAŁANI

E AGRESJI I 

PRZEMOCY W 

SZKOLE 

A/ Realizowanie programów o tematyce 

przeciwdziałania agresji 

 

B/ Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych 

w szkole lub w klasie: 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 Prowadzenie badań ankietowych 

 Badania socjometryczne 

 Indywidualne rozmowy z uczniami 

lub rodzicami 

 

C/ Eliminowanie zjawisk niepożądanych 

 

 

 

 

D/ Informowanie rodziców o przejawach 

agresji u ich dzieci oraz pedagogizacja 

rodziców 

 

E/ Dostarczenie uczniom informacji  

z zakresu możliwości uzyskania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych (np.: telefon 

zaufania, Policja, ośrodki i poradnie) oraz 

konsekwencji prawnych wynikających ze 

stosowania agresji 

 

F/ Stała współpraca z Policją oraz 

placówkami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy i agresji (np.: 

Stowarzyszenie B4) 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Pomoc uczniom w 

trudnych sytuacjach 

życiowych 

A/ „Eurosieroctwo” 

- Zapoznanie się z problemem 

„eurosierot” na terenie szkoły 

- Ocena wpływu przebywania 

rodziców za granicą na postawę i 

rozwój ucznia 

- Pomoc uczniom mającym kołopoty 

z adaptacją w nowej sytuacji 

życiowej 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 



 

B/ pomoc w przystosowaniu się do 

warunków szkolnych uczniów z 

problemami zdrowotnymi 

 

C/ wsparcie dla uczniów w trudnej sytuacji 

życiowej /półsieroctwo, uczniowie z rodzin 

rozbitych, trudności materialne/ 

 

 

 

 

 

 

Ewaluację przeprowadzono w miesiącach wrzesień – listopad 2009, w oparciu o analizę 

dzienników poszczególnych klas, dokumentacji pedagoga szkolnego, oraz w oparciu  

o znowelizowane akty prawne dotyczące oświaty. 

 



 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2010/2011 

 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

MOTYWOWANIE 

UCZNIÓW DO 

NAUKI i 

przeciwdziałanie 

wagarowaniu 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych, poprzez: 

 Tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 Stosowania zasady jawności, 

konsekwencji i systematyczności  

w ocenianiu uczniów, 

 Wskazywanie uczniom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego  

i artystycznego, 

 Współpraca z rodzicami, 

 Kształtowanie pożądanych postaw 

moralnych i estetycznych poprzez 

codzienne obcowanie  

z wartościowymi dziełami sztuki. 

 

B/ Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym 

 Rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów mających 

trudności w nauce 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 Wdrożenie działań zawartych  

w Szkolnym Programie Pracy  

z uczniem słabym 

 Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do opinii i orzeczeń 

placówek specjalistycznych 

 Informowanie rodziców  

o możliwościach diagnozowania 

niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy 

pozalekcyjnej: 

 Udział w kołach zainteresowań  

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach 

artystycznych i przedmiotowych 

 

E/ Promowanie osiągnięć uczniów poprzez 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

Opiekunowie kół, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Szkolna Rada 

Artystyczna, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 



wystawy prac (w szkole i poza szkołą) 

 

F/ Realizacja programów walki ze stresem: 

- Pogłębianie wiedzy uczniów na 

temat stresu (pogadanki, zajęcia w 

grupach) 

- Rozwijanie umiejętności 

redukowania stresu (zajęcia w czasie 

godzin wychowawczych, warsztaty 

prowadzone przez specjalistów np.: 

w PPP 

- Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem i zapobiegać jego 

niekorzystnym skutkom. 

 

F/ Doskonalenie metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej – wykorzystywanie analiz 

postępów w nauce i zachowaniu uczniów 

 

G/ Racjonalne wykorzystanie istniejącej 

bazy szkolnej – umożliwienie uczniom 

szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej 

 

H/ Zacieśnienie współpracy z rodzicami 

zwłaszcza w walce z absencjami uczniów, 

oraz realizowaniu przez uczniów obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

  

I/ Systematyczne informowanie rodziców  

o postępach w nauce uczniów 

 

J/ Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i edukacyjnego 

 

 

K/ Dbanie o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy podczas zajęć szkolnych  

 

 

 

Wychowawcy, biolog, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

bibliotekarz 

 

Wszyscy nauczyciele 

PODNOSZENIE 

KULTURY 

OSOBISTEJ 

UCZNIÓW 

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 Oddziaływanie własnym 

przykładem 

 Rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem jako sposobu 

wzbogacania słownictwa 

 Eliminowanie wulgaryzmów i 

agresji słownej 

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 



uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ  

(z uwzględnieniem 

zagadnienia tzw. 

nowych narkotyków – 

„dopalaczy”) 

A/ Zajęcia z zakresu profilaktyki  

I-rzędowej: 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości (zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych) 

 Samopoznanie uczniów (zajęcia 

warsztatowe w czasie godzin 

wychowawczych) 

 Wzmacnianie postawy asertywnej 

uczniów 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

dotyczące przyczyn uzależnień 

 Zwrócenie uwagi na symbolikę 

promującą narkotyki lub alkohol  

i eliminowanie takich przejawów na 

terenie szkoły 

 Realizacja programów 

profilaktycznych 

 

B/ Szczególne uwzględnienie profilaktyki 

palenia papierosów przez młodzież, poprzez 

pogadanki, zajęcia warsztatowe, oraz 

konsekwentne egzekwowanie zapisów 

Statutu szkolnego 

 

 

C/ Profilaktyka II- i III- rzędowa: 

 Stała współpraca z poradniami  

i specjalistami zajmującymi się 

terapią i profilaktyką uzależnień 

(np.: Karan, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień) 

 Indywidualne porady dla uczniów  

i rodziców 

 

D/ Pedagogizacja rodziców ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

 

E/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego 

w różnych formach zajęć z zakresu 

profilaktyki prowadzonych przez 

specjalistów (w szkole oraz poza szkołą) 

 

F/ Organizowanie i udział w konkursach  

z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 



G/ Wzbogacenie biblioteki szkolnej  

w publikacje dotyczące pracy 

wychowawczej i profilaktycznej 

 

 

Nauczyciel 

bibliotekarz, 

NAUKA 

UMIEJĘTNOŚCI 

INTERPERSONALN

YCH 

A/ Tworzenie więzi w grupie: 

 Warsztaty integracyjne dla klas 

pierwszych 

 Wzmacnianie więzi w klasach 

starszych  

 Rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

PRZECIWDZIAŁANI

E AGRESJI I 

PRZEMOCY W 

SZKOLE 

A/ Realizowanie tematów z zakresu 

przeciwdziałania agresji 

 

B/ Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych 

w szkole lub w klasie: 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 Prowadzenie badań ankietowych 

 Badania socjometryczne 

 Indywidualne rozmowy z uczniami 

lub rodzicami 

 

C/ Eliminowanie zjawisk niepożądanych 

 (ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

problem wykorzystania Internetu do 

niewłaściwych zachowań uczniów) 

 

 

 

D/ Informowanie rodziców o przejawach 

agresji u ich dzieci oraz pedagogizacja 

rodziców 

 

E/ Dostarczenie uczniom informacji  

z zakresu możliwości uzyskania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych (np.: telefon 

zaufania, Policja, ośrodki i poradnie) oraz 

konsekwencji prawnych wynikających ze 

stosowania agresji 

 

F/ Stała współpraca z Policją oraz 

placówkami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy i agresji) 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Pomoc uczniom w 

trudnych sytuacjach 

życiowych 

A/ „Eurosieroctwo” 

- Zapoznanie się z problemem 

„eurosierot” na terenie szkoły 

- Ocena wpływu przebywania 

rodziców za granicą na postawę i 

rozwój ucznia 

- Pomoc uczniom mającym kłopoty z 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 



adaptacją w nowej sytuacji życiowej 

 

B/ pomoc w przystosowaniu się do 

warunków szkolnych uczniów z 

problemami zdrowotnymi 

 

C/ wsparcie dla uczniów w trudnej sytuacji 

życiowej /półsieroctwo, uczniowie z rodzin 

rozbitych, trudności materialne/ 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 

 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

Motywowanie 

uczniów do nauki i 

przeciwdziałanie 

niepowodzeniom 

szkolnym 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych, poprzez: 

 Tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 Stosowania zasady jawności, 

konsekwencji i systematyczności  

w ocenianiu uczniów, 

 Wskazywanie uczniom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego  

i artystycznego, 

 Współpraca z rodzicami, 

 Kształtowanie pożądanych postaw 

moralnych i estetycznych poprzez 

codzienne obcowanie  

z wartościowymi dziełami sztuki. 

 

B/ Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym 

 Rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów mających 

trudności w nauce 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 Wdrożenie działań zawartych  

w Szkolnym Programie Pracy  

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

Nauczyciele 



z uczniem słabym 

 Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do opinii i orzeczeń 

placówek specjalistycznych 

 Informowanie rodziców  

o możliwościach diagnozowania 

niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy 

pozalekcyjnej: 

 Udział w kołach zainteresowań  

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach 

artystycznych i przedmiotowych 

 

E/ Promowanie osiągnięć uczniów poprzez 

wystawy prac (w szkole i poza szkołą) 

 

F/ Realizacja programów walki ze stresem: 

- Pogłębianie wiedzy uczniów na 

temat stresu (pogadanki, zajęcia w 

grupach) 

- Rozwijanie umiejętności 

redukowania stresu (zajęcia w czasie 

godzin wychowawczych, warsztaty 

prowadzone przez specjalistów np.: 

w PPP 

- Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem i zapobiegać jego 

niekorzystnym skutkom. 

 

F/ Doskonalenie metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej – wykorzystywanie analiz 

postępów w nauce i zachowaniu uczniów 

 

G/ Racjonalne wykorzystanie istniejącej 

bazy szkolnej – umożliwienie uczniom 

szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej 

 

H/ Zacieśnienie współpracy z rodzicami 

zwłaszcza w walce z absencjami uczniów, 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

Opiekunowie kół, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Szkolna Rada 

Artystyczna, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

Wychowawcy, biolog, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 



oraz realizowaniu przez uczniów obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

  

I/ Systematyczne informowanie rodziców  

o postępach w nauce uczniów 

 

J/ Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i edukacyjnego 

 

 

K/ Dbanie o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy podczas zajęć szkolnych  

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

bibliotekarz 

 

Wszyscy nauczyciele 

Podnoszenie kultury 

osobistej uczniów  

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 Oddziaływanie własnym 

przykładem 

 Rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem jako sposobu 

wzbogacania słownictwa 

 Eliminowanie wulgaryzmów i 

agresji słownej 

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ  

(z uwzględnieniem 

zagadnienia tzw. 

nowych narkotyków – 

„dopalaczy”) 

A/ Zajęcia z zakresu profilaktyki  

I-rzędowej: 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości (zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych) 

 Samopoznanie uczniów (zajęcia 

warsztatowe w czasie godzin 

wychowawczych) 

 Wzmacnianie postawy asertywnej 

uczniów 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

dotyczące przyczyn uzależnień 

 Zwrócenie uwagi na symbolikę 

promującą narkotyki lub alkohol  

i eliminowanie takich przejawów na 

terenie szkoły 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Realizacja programów 

profilaktycznych 

 

B/ Szczególne uwzględnienie profilaktyki 

palenia papierosów przez młodzież, poprzez 

pogadanki, zajęcia warsztatowe, oraz 

konsekwentne egzekwowanie zapisów 

Statutu szkolnego 

 

 

C/ Profilaktyka II- i III- rzędowa: 

 Stała współpraca z poradniami  

i specjalistami zajmującymi się 

terapią i profilaktyką uzależnień 

(np.: Karan, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień) 

 Indywidualne porady dla uczniów  

i rodziców 

 

D/ Pedagogizacja rodziców ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

 

E/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego 

w różnych formach zajęć z zakresu 

profilaktyki prowadzonych przez 

specjalistów (w szkole oraz poza szkołą) 

 

F/ Organizowanie i udział w konkursach  

z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

G/ Wzbogacenie biblioteki szkolnej  

w publikacje dotyczące pracy 

wychowawczej i profilaktycznej 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 

Nauczyciel 

bibliotekarz, 

Wzmacnianie 

poczucia własnej 

wartości uczniów 

A/ Tworzenie więzi w grupie: 

 Warsztaty integracyjne dla klas 

pierwszych 

 Wzmacnianie więzi w klasach 

starszych  

 Rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 



 

Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy w 

szkole 

A/ Realizowanie tematów z zakresu 

przeciwdziałania agresji 

 

B/ Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych 

w szkole lub w klasie: 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 Prowadzenie badań ankietowych 

 Badania socjometryczne 

 Indywidualne rozmowy z uczniami 

lub rodzicami 

 

C/ Eliminowanie zjawisk niepożądanych 

 (ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

problem wykorzystania Internetu do 

niewłaściwych zachowań uczniów) 

 

 

D/ Informowanie rodziców o przejawach 

agresji u ich dzieci oraz pedagogizacja 

rodziców 

 

E/ Dostarczenie uczniom informacji  

z zakresu możliwości uzyskania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych (np.: telefon 

zaufania, Policja, ośrodki i poradnie) oraz 

konsekwencji prawnych wynikających ze 

stosowania agresji 

 

F/ Stała współpraca z Policją oraz 

placówkami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy i agresji) 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Pomoc uczniom w 

trudnych sytuacjach 

życiowych 

A/ „Eurosieroctwo” 

- Rozpoznanie  rozmiaru problemu 

„eurosieroctwa” na terenie szkoły 

- Ocena wpływu przebywania 

rodziców za granicą na postawę i 

rozwój ucznia 

- Pomoc uczniom mającym kłopoty z 

adaptacją w nowej sytuacji życiowej 

 

B/ pomoc w przystosowaniu się do 

warunków szkolnych uczniów z 

problemami zdrowotnymi 

 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 



C/ wsparcie dla uczniów w trudnej sytuacji 

życiowej /półsieroctwo, uczniowie z rodzin 

rozbitych, trudności materialne/ 

 

 

 

 

 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

Motywowanie 

uczniów do nauki i 

przeciwdziałanie 

niepowodzeniom 

szkolnym 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych, poprzez: 

 Tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 Stosowania zasady jawności, 

konsekwencji i systematyczności  

w ocenianiu uczniów, 

 Wskazywanie uczniom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego  

i artystycznego, 

 Współpraca z rodzicami, 

 Kształtowanie pożądanych postaw 

moralnych i estetycznych poprzez 

codzienne obcowanie  

z wartościowymi dziełami sztuki. 

 

B/ Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym 

 Rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów mających 

trudności w nauce 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 Wdrożenie działań zawartych  

w Szkolnym Programie Pracy  

z uczniem słabym 

 Praca w ramach zespołów pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

 Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do opinii i orzeczeń 

placówek specjalistycznych 

 Informowanie rodziców  

o możliwościach diagnozowania 

niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie kół, 



pozalekcyjnej: 

 Udział w kołach zainteresowań  

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach 

artystycznych i przedmiotowych 

 

E/ Promowanie osiągnięć uczniów poprzez 

wystawy prac (w szkole i poza szkołą) 

 

F/ Realizacja programów walki ze stresem: 

- Pogłębianie wiedzy uczniów na 

temat stresu (pogadanki, zajęcia w 

grupach) 

- Rozwijanie umiejętności 

redukowania stresu (zajęcia w czasie 

godzin wychowawczych, warsztaty 

prowadzone przez specjalistów np.: 

w PPP 

- Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem i zapobiegać jego 

niekorzystnym skutkom. 

 

F/ Doskonalenie metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej – wykorzystywanie analiz 

postępów w nauce i zachowaniu uczniów 

 

G/ Racjonalne wykorzystanie istniejącej 

bazy szkolnej – umożliwienie uczniom 

szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej 

 

H/ Zacieśnienie współpracy z rodzicami 

zwłaszcza w walce z absencjami uczniów, 

oraz realizowaniu przez uczniów obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

  

I/ Systematyczne informowanie rodziców  

o postępach w nauce uczniów 

 

J/ Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i edukacyjnego 

 

 

K/ Dbanie o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy podczas zajęć szkolnych  

 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

 

Wychowawcy, biolog, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Dyrekcja szkoły 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Szkolny doradca 

zawodowy, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny,  

 

Wszyscy nauczyciele 

Podnoszenie kultury 

osobistej uczniów  

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 Oddziaływanie własnym 

przykładem 

 Rozbudzanie zainteresowania 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 



czytelnictwem jako sposobu 

wzbogacania słownictwa 

 Eliminowanie wulgaryzmów i 

agresji słownej 

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ  

(z uwzględnieniem 

zagadnienia tzw. 

nowych narkotyków – 

„dopalaczy”) 

A/ Zajęcia z zakresu profilaktyki  

I-rzędowej: 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości (zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych) 

 Samopoznanie uczniów (zajęcia 

warsztatowe w czasie godzin 

wychowawczych) 

 Wzmacnianie postawy asertywnej 

uczniów 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

dotyczące przyczyn uzależnień 

 Zwrócenie uwagi na symbolikę 

promującą narkotyki lub alkohol  

i eliminowanie takich przejawów na 

terenie szkoły 

 Realizacja programów 

profilaktycznych 

 

B/ Szczególne uwzględnienie profilaktyki 

palenia papierosów i e-papierosów przez 

młodzież, poprzez pogadanki, zajęcia 

warsztatowe, oraz konsekwentne 

egzekwowanie zapisów Statutu szkolnego 

 

C/ Profilaktyka II- i III- rzędowa: 

 Stała współpraca z poradniami  

i specjalistami zajmującymi się 

terapią i profilaktyką uzależnień 

(np.: Karan, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień) 

 Indywidualne porady dla uczniów  

i rodziców 

 

D/ Pedagogizacja rodziców ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

 

E/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego 

w różnych formach zajęć z zakresu 

profilaktyki prowadzonych przez 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 



specjalistów (w szkole oraz poza szkołą) 

F/ Organizowanie i udział w konkursach  

z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

G/ Wzbogacenie biblioteki szkolnej  

w publikacje dotyczące pracy 

wychowawczej i profilaktycznej 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 

Nauczyciel bibliotekarz 

Wzmacnianie 

poczucia własnej 

wartości uczniów 

A/ Tworzenie więzi w grupie: 

 Warsztaty integracyjne dla klas 

pierwszych 

 Wzmacnianie więzi w klasach 

starszych  

 Rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych 

 

B/ Działania o charakterze charytatywnym 

oraz działania na rzecz środowiska 

lokalnego, szkolnego 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

opiekunowie kół 

działających w szkole 

Przeciwdziałanie 

zjawiskom 

niepożądanym: agresji 

i przemocy w szkole 

(w tym zwrócenie 

uwagi na przemoc 

domową), 

nietolerancji, 

dyskryminacji i 

ksenofobii 

A/ Realizowanie tematów z zakresu 

przeciwdziałania agresji 

 

B/ Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych 

w szkole lub w klasie: 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 Prowadzenie badań ankietowych 

 Badania socjometryczne 

 Indywidualne rozmowy z uczniami 

lub rodzicami 

 

C/ Eliminowanie zjawisk niepożądanych 

 (ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

problem wykorzystania Internetu do 

niewłaściwych zachowań uczniów) 

 

D/ Informowanie rodziców o przejawach 

agresji u ich dzieci oraz pedagogizacja 

rodziców 

 

E/ Dostarczenie uczniom informacji  

z zakresu możliwości uzyskania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych (np.: telefon 

zaufania, Policja, ośrodki i poradnie) oraz 

konsekwencji prawnych wynikających ze 

stosowania agresji 

 

F/ Stała współpraca z Policją oraz 

placówkami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy i agresji) 

G/ Wdrażanie procedury „Niebieska karta” 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Dyrekcja Szkoły, 



pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Pomoc uczniom w 

trudnych sytuacjach 

życiowych 

A/ „Eurosieroctwo” 

- Rozpoznanie  rozmiaru problemu 

„eurosieroctwa” na terenie szkoły 

- Ocena wpływu przebywania 

rodziców za granicą na postawę i 

rozwój ucznia 

- Pomoc uczniom mającym kłopoty z 

adaptacją w nowej sytuacji życiowej 

 

B/ pomoc w przystosowaniu się do 

warunków szkolnych uczniów z 

problemami zdrowotnymi 

 

C/ wsparcie dla uczniów w trudnej sytuacji 

życiowej /półsieroctwo, uczniowie z rodzin 

rozbitych, trudności materialne/ 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 

 

 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 

 

 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

Motywowanie 

uczniów do nauki i 

przeciwdziałanie 

niepowodzeniom 

szkolnym 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych, poprzez: 

 Tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 Stosowania zasady jawności, 

konsekwencji i systematyczności  

w ocenianiu uczniów, 

 Wskazywanie uczniom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego  

i artystycznego, 

 Współpraca z rodzicami, 

 Promowanie uczniów osiągających 

wyniki poprzez nagradzanie ich 

nagrodami rzeczowymi podczas 

akademii. 

 

B/ Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym 

 Rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów mających 

trudności w nauce 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 Wdrożenie działań zawartych  

w Szkolnym Programie Pracy  

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 



z uczniem słabym 

 Praca w ramach zespołów pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

 Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do opinii i orzeczeń 

placówek specjalistycznych 

 Informowanie rodziców  

o możliwościach diagnozowania 

niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy 

pozalekcyjnej: 

 Udział w kołach zainteresowań  

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach 

artystycznych i przedmiotowych 

 

E/ Promowanie osiągnięć uczniów poprzez 

wystawy prac (w szkole i poza szkołą) 

 

F/ Realizacja programów walki ze stresem: 

- Pogłębianie wiedzy uczniów na 

temat stresu (pogadanki, zajęcia w 

grupach) 

- Rozwijanie umiejętności 

redukowania stresu (zajęcia w czasie 

godzin wychowawczych, warsztaty 

prowadzone przez specjalistów np.: 

w PPP 

- Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem i zapobiegać jego 

niekorzystnym skutkom. 

 

F/ Doskonalenie metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej – wykorzystywanie analiz 

postępów w nauce i zachowaniu uczniów 

 

G/ Racjonalne wykorzystanie istniejącej 

bazy szkolnej – umożliwienie uczniom 

szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej 

 

H/ Zacieśnienie współpracy z rodzicami 

zwłaszcza w walce z absencjami uczniów, 

oraz realizowaniu przez uczniów obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

  

I/ Systematyczne informowanie rodziców  

o postępach w nauce uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie kół, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

 

Wychowawcy, biolog, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Dyrekcja szkoły 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 



 

J/ Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i edukacyjnego 

 

 

K/ Dbanie o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy podczas zajęć szkolnych  

 

 

Szkolny doradca 

zawodowy, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny,  

 

Wszyscy nauczyciele 

Podnoszenie kultury 

osobistej uczniów  

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 Oddziaływanie własnym 

przykładem 

 Rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem jako sposobu 

wzbogacania słownictwa 

 Eliminowanie wulgaryzmów i 

agresji słownej 

 Udział w przedstawieniach 

teatralnych i filharmonii  

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ  

(z uwzględnieniem 

zagadnienia tzw. 

nowych narkotyków – 

„dopalaczy”) 

A/ Zajęcia z zakresu profilaktyki  

I-rzędowej: 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości (zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych) 

 Samopoznanie uczniów (zajęcia 

warsztatowe w czasie godzin 

wychowawczych) 

 Wzmacnianie postawy asertywnej 

uczniów 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

dotyczące przyczyn uzależnień 

 Zwrócenie uwagi na symbolikę 

promującą narkotyki lub alkohol  

i eliminowanie takich przejawów na 

terenie szkoły 

 Realizacja programów 

profilaktycznych 

 

B/ Szczególne uwzględnienie profilaktyki 

palenia papierosów i e-papierosów przez 

młodzież, poprzez pogadanki, zajęcia 

warsztatowe, oraz konsekwentne 

egzekwowanie zapisów Statutu szkolnego 

 

C/ Profilaktyka II- i III- rzędowa: 

 Stała współpraca z poradniami  

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 



i specjalistami zajmującymi się 

terapią i profilaktyką uzależnień 

(np.: Karan, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień) 

 Indywidualne porady dla uczniów  

i rodziców 

 

D/ Pedagogizacja rodziców ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

 

E/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego 

w różnych formach zajęć z zakresu 

profilaktyki prowadzonych przez 

specjalistów (w szkole oraz poza szkołą) 

F/ Organizowanie i udział w konkursach  

z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

G/ Wzbogacenie biblioteki szkolnej  

w publikacje dotyczące pracy 

wychowawczej i profilaktycznej 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 

Nauczyciel bibliotekarz 

Wzmacnianie 

poczucia własnej 

wartości uczniów 

A/ Tworzenie więzi w grupie: 

 Warsztaty integracyjne dla klas 

pierwszych 

 Wzmacnianie więzi w klasach 

starszych  

 Rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych 

 Integracja podczas wspólnych 

wyjść, wycieczek, plenerów. 

 

B/ Działania o charakterze charytatywnym 

oraz działania na rzecz środowiska 

lokalnego, szkolnego 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

opiekunowie kół 

działających w szkole 

Przeciwdziałanie 

zjawiskom 

niepożądanym: agresji 

i przemocy w szkole 

(w tym zwrócenie 

uwagi na przemoc 

domową), 

nietolerancji, 

dyskryminacji i 

ksenofobii 

A/ Realizowanie tematów z zakresu 

przeciwdziałania agresji 

 

B/ Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych 

w szkole lub w klasie: 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 Prowadzenie badań ankietowych 

 Badania socjometryczne 

 Indywidualne rozmowy z uczniami 

lub rodzicami 

 

C/ Eliminowanie zjawisk niepożądanych 

 (ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

problem wykorzystania Internetu do 

niewłaściwych zachowań uczniów) 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 



D/ Informowanie rodziców o przejawach 

agresji u ich dzieci oraz pedagogizacja 

rodziców 

 

E/ Dostarczenie uczniom informacji  

z zakresu możliwości uzyskania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych (np.: telefon 

zaufania, Policja, ośrodki i poradnie) oraz 

konsekwencji prawnych wynikających ze 

stosowania agresji 

 

F/ Stała współpraca z Policją oraz 

placówkami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy i agresji) 

G/ Wdrażanie procedury „Niebieska karta” 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Pomoc uczniom w 

trudnych sytuacjach 

życiowych 

A/ „Eurosieroctwo” 

- Rozpoznanie  rozmiaru problemu 

„eurosieroctwa” na terenie szkoły 

- Ocena wpływu przebywania 

rodziców za granicą na postawę i 

rozwój ucznia 

- Pomoc uczniom mającym kłopoty z 

adaptacją w nowej sytuacji życiowej 

 

B/ pomoc w przystosowaniu się do 

warunków szkolnych uczniów z 

problemami zdrowotnymi 

 

C/ wsparcie dla uczniów w trudnej sytuacji 

życiowej /półsieroctwo, uczniowie z rodzin 

rozbitych, trudności materialne/ 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 

 

 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 

 

 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

Motywowanie 

uczniów do nauki i 

przeciwdziałanie 

niepowodzeniom 

szkolnym 

A/ Kształtowanie właściwej atmosfery 

zdobywania wiedzy i umiejętności 

artystycznych, poprzez: 

 Tworzenie przyjaznego klimatu  

w relacjach uczeń – nauczyciel, 

 Stosowania zasady jawności, 

konsekwencji i systematyczności  

w ocenianiu uczniów, 

 Wskazywanie uczniom różnorodnych 

możliwości rozwoju osobistego  

i artystycznego, 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

 

 

 



 Współpraca z rodzicami, 

 Promowanie uczniów osiągających 

wyniki poprzez nagradzanie ich 

nagrodami rzeczowymi podczas 

akademii. 

 

B/ Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym 

 Rozpoznawanie indywidualnych 

problemów uczniów mających 

trudności w nauce 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 Wdrożenie działań zawartych  

w Szkolnym Programie Pracy  

z uczniem słabym 

 Praca w ramach zespołów pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

 Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do opinii i orzeczeń 

placówek specjalistycznych 

 Informowanie rodziców  

o możliwościach diagnozowania 

niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

C/ Sprzyjanie rozszerzaniu zainteresowań 

uczniów poprzez zachęcanie ich do pracy 

pozalekcyjnej: 

 Udział w kołach zainteresowań  

 Udział w życiu kulturalnym miasta  

i regionu 

 

D/ Udział w konkursach i olimpiadach 

artystycznych i przedmiotowych 

 

E/ Promowanie osiągnięć uczniów poprzez 

wystawy prac (w szkole i poza szkołą) 

 

F/ Realizacja programów walki ze stresem: 

- Pogłębianie wiedzy uczniów na 

temat stresu (pogadanki, zajęcia w 

grupach) 

- Rozwijanie umiejętności 

redukowania stresu (zajęcia w czasie 

godzin wychowawczych, warsztaty 

prowadzone przez specjalistów np.: 

w PPP 

- Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem i zapobiegać jego 

niekorzystnym skutkom. 

 

F/ Doskonalenie metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej – wykorzystywanie analiz 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie kół, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

 

Wychowawcy, biolog, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 



postępów w nauce i zachowaniu uczniów 

 

G/ Racjonalne wykorzystanie istniejącej 

bazy szkolnej – umożliwienie uczniom 

szerszego dostępu do nowoczesnej 

informacji naukowo – technicznej 

 

H/ Zacieśnienie współpracy z rodzicami 

zwłaszcza w walce z absencjami uczniów, 

oraz realizowaniu przez uczniów obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

  

I/ Systematyczne informowanie rodziców  

o postępach w nauce uczniów 

 

J/ Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i edukacyjnego 

 

 

K/ Dbanie o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy podczas zajęć szkolnych 

w tym zapewnienie bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego uczniów.   

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Szkolny doradca 

zawodowy, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny,  

 

Wszyscy nauczyciele 

Podnoszenie kultury 

osobistej uczniów  

A/ Dbałość o kulturę języka polskiego: 

 Oddziaływanie własnym 

przykładem 

 Rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem jako sposobu 

wzbogacania słownictwa 

 Eliminowanie wulgaryzmów i 

agresji słownej 

 Udział w przedstawieniach 

teatralnych i filharmonii  

 

B/ Zwracanie uwagi na estetykę wyglądu  

i higienę osobistą 

 

C/ Kształtowanie właściwych zachowań na 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

rodzice 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ  

(z uwzględnieniem 

zagadnienia tzw. 

nowych narkotyków – 

„dopalaczy”) 

A/ Zajęcia z zakresu profilaktyki  

I-rzędowej: 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości (zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych) 

 Samopoznanie uczniów (zajęcia 

warsztatowe w czasie godzin 

wychowawczych) 

 Wzmacnianie postawy asertywnej 

uczniów 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

dotyczące przyczyn uzależnień 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zwrócenie uwagi na symbolikę 

promującą narkotyki lub alkohol  

i eliminowanie takich przejawów na 

terenie szkoły 

 Realizacja programów 

profilaktycznych 

 

B/ Szczególne uwzględnienie profilaktyki 

palenia papierosów i e-papierosów przez 

młodzież, poprzez pogadanki, zajęcia 

warsztatowe, oraz konsekwentne 

egzekwowanie zapisów Statutu szkolnego 

 

C/ Profilaktyka II- i III- rzędowa: 

 Stała współpraca z poradniami  

i specjalistami zajmującymi się 

terapią i profilaktyką uzależnień 

(np.: Karan, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień) 

 Indywidualne porady dla uczniów  

i rodziców 

 

D/ Pedagogizacja rodziców ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

 

E/ Udział nauczycieli i pedagoga szkolnego 

w różnych formach zajęć z zakresu 

profilaktyki prowadzonych przez 

specjalistów (w szkole oraz poza szkołą) 

F/ Organizowanie i udział w konkursach  

z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

G/ Wzbogacenie biblioteki szkolnej  

w publikacje dotyczące pracy 

wychowawczej i profilaktycznej 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem szkolnym 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 

Nauczyciel bibliotekarz 

Wzmacnianie 

poczucia własnej 

wartości uczniów 

A/ Tworzenie więzi w grupie: 

 Warsztaty integracyjne dla klas 

pierwszych 

 Wzmacnianie więzi w klasach 

starszych  

 Rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych 

 Integracja podczas wspólnych 

wyjść, wycieczek, plenerów. 

 

B/ Działania o charakterze charytatywnym 

oraz działania na rzecz środowiska 

lokalnego, szkolnego 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

opiekunowie kół 

działających w szkole 

Przeciwdziałanie A/ Realizowanie tematów z zakresu Wychowawcy, pedagog 



zjawiskom 

niepożądanym: agresji 

i przemocy w szkole 

(w tym zwrócenie 

uwagi na przemoc 

domową), 

nietolerancji, 

dyskryminacji i 

ksenofobii 

przeciwdziałania agresji 

 

B/ Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych 

w szkole lub w klasie: 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 Prowadzenie badań ankietowych 

 Badania socjometryczne 

 Indywidualne rozmowy z uczniami 

lub rodzicami 

 

C/ Eliminowanie zjawisk niepożądanych 

 (ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

problem wykorzystania Internetu do 

niewłaściwych zachowań uczniów) 

 

D/ Informowanie rodziców o przejawach 

agresji u ich dzieci oraz pedagogizacja 

rodziców 

 

E/ Dostarczenie uczniom informacji  

z zakresu możliwości uzyskania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych (np.: telefon 

zaufania, Policja, ośrodki i poradnie) oraz 

konsekwencji prawnych wynikających ze 

stosowania agresji 

 

F/ Stała współpraca z Policją oraz 

placówkami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy i agresji) 

G/ Wdrażanie procedury „Niebieska karta” 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy we 

współpracy  

z pedagogiem 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Dyrekcja Szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Pomoc uczniom w 

trudnych sytuacjach 

życiowych 

A/ „Eurosieroctwo” 

- Rozpoznanie  rozmiaru problemu 

„eurosieroctwa” na terenie szkoły 

- Ocena wpływu przebywania 

rodziców za granicą na postawę i 

rozwój ucznia 

- Pomoc uczniom mającym kłopoty z 

adaptacją w nowej sytuacji życiowej 

 

B/ pomoc w przystosowaniu się do 

warunków szkolnych uczniów z 

problemami zdrowotnymi 

 

C/ wsparcie dla uczniów w trudnej sytuacji 

życiowej /półsieroctwo, uczniowie z rodzin 

rozbitych, trudności materialne/ 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 

 

 

Dyrekcja, Pedagog, 

Wychowawcy 

 



Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją 

w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, 

w szczególności narkomania, alkoholizmem i prostytucja 

(jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i 
Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w 
dniu 13 stycznia 2004 roku). 

WSTĘP 

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu 

dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. Są to zjawiska, wobec których 

żaden dorosły nie powinien pozostawać obojętny, zwłaszcza, że zachowania ryzykowne dzieci i 

młodzieży najczęściej ze sobą współwystępują. Picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami 

współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. 

Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi, a w 

dalszej kolejności popełniania przestępstw. 

Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów spoczywa na 

nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem na którym w różnym 

stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież problemy. Szkoła 

zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania 

stosownych oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych,  

a wobec uczniów niedostosowanych - działań resocjalizujących. 

Jednakże wiele wysiłków mających na celu eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń okazuje 

się mało trafnych i nieskutecznych. Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio 

zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Nauczyciel częstokroć czuje 

się osamotniony i bezradny w sytuacji kiedy ma do czynienia  

z zachowaniem w żadnym stopniu nie mieszczącym się w regulaminie szkoły, a nierzadko będącym 

czynem karalnym lub przestępstwem. 

Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz powiadomienie 

w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność 

oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z 

zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców. 

W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców - 

postępowanie wobec ucznia będzie różne. 

CEL PROGRAMU 

1. Usprawnienie   i   zwiększenie   trafności   oraz   skuteczności   oddziaływań   szkoły  

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

2. Wypracowanie metod współpracy szkoły z policją. 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami 

czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu  

w sprawach nieletnich. 

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody 

czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone 

przez sędziego rodzinnego. 

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.' 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 



szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania 

interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w 

szczególności, gdy dzieci i młodzież używają posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań 

wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem. 

Działania interwencyjne. 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa  

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,
2
 nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki: 

21. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

22. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

23. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności.    W przypadku   potwierdzenia    informacji,    zobowiązuje    ucznia    do 

zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować  

rodzicom   skierowanie   dziecka   do   specjalistycznej   placówki   i udział   dziecka  

w programie terapeutycznym. 

24. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do  szkoły,  a nadal  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję  

(specjalistę ds. nieletnich). 

25. Podobnie,  w  sytuacji  gdy,  szkoła wykorzysta wszystkie  dostępne jej   środki  

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 

z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów,  dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny  lub policję.  Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

26. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, 

a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to 

postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin  

szkoły. 

27. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie   z art. 304   § 2   kodeksu   postępowania   karnego,   dyrektor   szkoły  jako  

przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora 

lub policję. 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

 Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej. 

 Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 

odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do  

placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - 



decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły/placówki. 

 Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji,  gdy rodzice ucznia  

będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do  szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu 

lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,   policja ma 

możliwość   przewiezienia  ucznia   do   izby   wytrzeźwień,   albo   do   policyjnych 

pomieszczeń  dla  osób  zatrzymanych  -  na  czas  niezbędny  do   wytrzeźwienia 

(maksymalnie     do     24 godzin).     O fakcie     umieszczenia     zawiadamia     się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

 Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma 

obowiązek   powiadomienia   o tym   policji   (specjalisty   ds. nieletnich)   lub   sądu 

rodzinnego. 

 Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie żart. 43' ust. l Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

III. W   przypadku,   gdy   nauczyciel   znajduje   na   terenie   szkoły   substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu  

policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do 

kogo znaleziona substancja należy. 

Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję. 

Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1.Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma  

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie 

co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2.O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3.W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji  i pokazania zawartości teczki,  dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną  

substancję i zabiera j ą do ekspertyzy. 

4. Jeżeli   uczeń   wyda   substancję   dobrowolnie,   nauczyciel,   po   odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe  

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 

posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 



wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia; 

wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 

lat. 

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po 

ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 

lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 

Kpk). 

V. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 

niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, 

zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i 

uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

- udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia  

poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

powiadomienie rodzicóww ucznia, 

- niezwłoczne   wezwanie   policji   w   przypadku,    kiedy   istnieje   konieczność 

profesjonalnego    zabezpieczenia    śladów    przestępstwa,    ustalenia    okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym 

na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać 

policję - tel. 997 lub 112. 

Metody współpracy szkoły z policją 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, 

bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

 

 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich 

i patologii właściwej jednostki policji. 

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się 



szkoła/placówka. 

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i 

patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco 

wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem 

uczniów. 

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuj e się: 

spotkania  pedagogów   szkolnych,   nauczycieli,   dyrektorów   szkół   z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością 

oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

spotkania tematyczne młodzieży szkolnej  z udziałem policjantów m.in. na temat  

odpowiedzialności   nieletnich   za  popełniane   czyny   karalne,   prawnych   aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad 

bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

informowanie policji o  zdarzeniach na terenie  szkoły wypełniających znamiona  

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży, 

- udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć  

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

- wspólny -  szkoły i policji  - udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych    z zapewnieniem    bezpieczeństwa    uczniom    oraz    zapobieganiem 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

UWAGA: 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w "Procedurach (...)" 

albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 

sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. 

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

Podstawy prawne stosowanych procedur: 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. 

z 1982 r. Nr 35 póz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 póz. 109 z / oraz 

przepisy wykonawcze w związku z ustawą/. 

20. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, póz. 230 z p. zm./ 

21. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 

24, póz. 198/. 

22. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 póz. 179 z późn. zm./ 

5) Zarządzenie Nr  15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia  16 czerwca  1997 r.  

w sprawie   form   i metod   działań   policji   w zakresie   zapobiegania   i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 

z późn. zm./ 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, póz. 226/. 

 

 

Działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów oraz podmioty odpowiedzialne za 

ich realizację 

Wdrożenie i realizacja "Procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z 



policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w 

szczególności: narkomanią, alkoholizmem, prostytucją": 

1. Zapoznanie szkół i pedagogów z "Procedurami (...)" 

kampania informacyjna 

publikacje 

szkolenia 

2. Kontynuowanie współpracy pomiędzy policją a placówkami oświatowymi w zakresie  
realizacji zadań określonych w "Procedurach (...)" 

- utrzymywanie stałych, roboczych kontaktów, 

- organizowanie   wspólnych   szkoleń   z   uwzględnieniem   problematyki    ujętej 

w "Procedurach (...)" 

- wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach i zdarzeniach występujących na terenie 

szkoły 

Czas realizacji 

Ujęte w Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród 

Dzieci i Młodzieży "Procedury (...)" stanowią element działania bieżącego, z uwagi na fakt, że 

określone działania poszczególnych podmiotów regulowane są stosownymi przepisami prawa. 

Podmioty odpowiedzialne za koordynację i monitoring programu 

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i monitoring jest Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Sportu. 

Rola policji w realizacji "Procedur (...)" sprowadza się do profesjonalnego reagowania na 

zdarzenia ujęte w "Procedurach (...)" w ramach ustawowych obowiązków. 

 

Źródła finansowania 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oszacowało, że roczny koszt zadań 

realizowanych przez ten resort w ramach Programu będzie wynosił co najmniej 2 700 000 zł. W 

roku 2004 na realizację zadań określonych w programach modułowych resort edukacj i narodowej 

i sportu zamierza przeznaczyć 2 950 000 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

1 
Obecnie w KGP finalizowane są prace nad zmianą po wyższego zarządzenia. 

2 
Naruszanie    zasad    współżycia    społecznego,    popełnienie    czynu    zabronionego, 

systematyczne   uchylanie   się   od   obowiązku   szkolnego   lub   obowiązku   nauki,  

włóczęgostwo,   udział   w działalności   grup   przestępczych   -   art. 4    § l    ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich. 
3 

Stężenie we krwi powyżej 0,5%o alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 
mg alkoholu w l dm

3
. 

 

 



 

FORMY WSPÓŁPRACY Z POLICJA 

 

 Stałe kontakty z Kierownikiem Rewirów Dzielnicowych Komendy 

Miejskiej Policji IV Komisariatu w Rzeszowie, ul. Jagiellońska,  

tel. 017 858 36 70, w godzinach 7.30 – 15.00, 

 Doraźne wezwania patroli interwencyjnych Policji pod nr tel. 997, 

 Działania wywiadowcze oraz interwencje podejmowane przez Policję  

w miarę ważności bieżących potrzeb, 

 Konsultowanie złożonych problemów wychowawczych z oficerem 

Policji z Wydziału do spraw nieletnich IV Komisariatu w Rzeszowie,  

ul. Jagiellońska, tel. 017 858 33 47, w godzinach 7.30 – 15.00, 

 Organizowanie zajęć profilaktycznych dla młodzieży i pedagogów  

z udziałem specjalistów z zakresu zapobiegania przestępczości wśród 

nieletnich. 

 

 

 

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE 

 WSPIERAJĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH  

W PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH 

 

Szkoła podejmuje współdziałanie w zakresie pracy wychowawczej  

i zapobiegawczej z następującymi instytucjami: 

 Sądy Rodzinne 

 Kuratorzy sądowi 

 Policyjna Izba Dziecka 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie 

 Poradnia Karan 

 Ośrodki Pomocy Społecznej 

 Stowarzyszenie B-4 

 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień  

w Rzeszowie 

 Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie 

 

Formy współpracy wynikają ze Statutów i charakteru tych instytucji lub organizacji. 

Zazwyczaj są to kontakty doraźne, celowe i terminowe. 



ANKIETA 

 

 W ostatnim czasie nasiliły się zjawiska zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu człowieka. 

Zjawiska te w dużym stopniu dotyczą młodzieży. Chcemy poznać Twoje zdanie na ten temat. 

Każda Twoja odpowiedź jest dobra, jeśli jest zgodna z tym, co myślisz i czujesz. Staraj się 

odpowiedzieć na wszystkie pytania. Mając do wyboru odpowiedzi: TAK, NIE, NIE WIEM, 

CZASAMI itp., wybraną odpowiedź podkreśl, jeśli masz dokonać wyboru spośród kilku 

odpowiedzi – podkreśl wszystkie, z którymi się zgadzasz. W miejscach wykropkowanych wpisz 

własną odpowiedź. 

 

 Lubisz chodzić do Szkoły? 

 Tak 

 Nie wiem, nie zastanawiał(a)m się 

 Nie 

 ……………………………………………………………………………………. 

 W Szkole czujesz się: 

Dobrze, bo: Źle, bo: 

 Mam tu przyjaciół 

 Lubię spędzać tutaj czas 

 Jestem lubiany(a) 

 Interesują mnie zajęcia 

 Czuję się tu szanowany(a) 

 Spotykam tutaj znajomych 

 Lubię nauczycieli 

 Mogę rozwijać tu swoje zdolności 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 Nie mam tu przyjaciół 

 Zajęcia mnie nie interesują 

 Nie czuję się tutaj lubiany(a) 

 Nie czuję się bezpiecznie  

 Zajęcia nie rozwijają moich zdolności 

 Nie lubię nauczycieli 

 Nie czuję się tutaj szanowany(a) 

 ……………………………………… 

 ……………………………………... 

 ……………………………………… 

 

 W Szkole zmienił(a)byś: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 W Szkole szczególnie podoba Ci się: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 Które z podanych przyczyn mają wg Ciebie wpływ na to, że młodzież chodzi na 

wagary: 

 Brak chęci do nauki 

 Nuda w szkole 

 Brak możliwości rozwijania zainteresowań w szkole 

 Konflikty z rówieśnikami 

 Negatywne wyniki w nauce 

 Negatywne zachowanie nauczyciela względem ucznia 

 Negatywne zachowanie ucznia wobec nauczyciela 

 Poczucie niższej wartości w porównaniu z innymi 

 ………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………….. 

 Wagary wg Ciebie to: 

 Okazja do zaimponowania kolegom 



 Możliwość „wyżycia się” 

 Okazja do picia alkoholu 

 Okazja do palenia papierosów 

 Okazja do zażywania narkotyków 

 Okazja do wybryków chuligańskich 

 Przeciwstawianie się dorosłym 

 Okazja do wygłupiania się 

 ……………………………………….. 

 ………………………………………. 

 Agresja według Ciebie to: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Czy w szkole lub w jej okolicy zetknąłeś się z przejawami agresji? (+ TAK, - NIE) 

Sytuacja  W Szkole W okolicy Szkoły 

Pobicie   

Ośmieszanie przez kolegów   

Ośmieszanie przez dorosłych   

Wymuszenia np.pieniędzy   

Zmuszanie do………………………………...   

Tzw. „fala”   

………………………………………………...   

………………………………………………...   

 Jak myślisz, dlaczego młodzi ludzie używają narkotyków, czy piją alkohol? 

 Mają zaburzona osobowość 

 Buntują się przeciw uznanym społecznie wartościom 

 Szukają przyjemności 

 Chcą być akceptowani przez grupę 

 Ponieważ są uzależnieni 

 Bo wszyscy tak robią w ich otoczeniu 

 Jest przyzwolenie społeczne na zażywanie środków zmieniających świadomość 

 …………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………. 

 Jak myślisz, narkoman czy alkoholik, to: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Dlaczego według Ciebie ludzie palą papierosy: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Czy stykasz się z używaniem (+ TAK, - NIE): 

 narkotyków alkoholu papierosów 

W Szkole    

Na terenie szkoły    

W okolicy Szkoły    

W domu    

W miejscach publicznych    

 Gdybyś palił(a) papierosy, pił(a) alkohol, używał(a) narkotyków, to czy przyznał(a)byś 

się do tego w tej ankiecie? TAK NIE Dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 W życiu najbardziej cenisz: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 W czasie wolnym najchętniej: 

 Słuchasz muzyki 

 Czytasz książki 

 Oglądasz TV 

 Uprawiasz sport 

 Uczęszczasz na dodatkowe zajęcia, (jakie?)……………………………………… 

 Grasz, pracujesz na komputerze 

 Rozwijasz swoje zainteresowania, (jakie?)……………………………………… 

 ……………………………………….. 

 ………………………………………. 

 O swoich problemach możesz porozmawiać z: 

4. Rodzicami 

5. Rodzeństwem 

6. Koleżanką, kolegą 

7. Przyjacielem 

8. Nauczycielem 

9. Wychowawcą 

10. Pedagogiem 

11. ……………………………………. 

12. ………………………………….. 

 Czy wiesz, do jakich instytucji i poradni możesz się zwrócić, gdy będziesz miał(a) 

poważne problemy osobiste, czy prawne?  TAK NIE   

Wymień te, które znasz………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 

 Czy znasz osoby należące do grup nieformalnych (subkultur)? TAK NIE Jeśli tak, to 

do jakich?.................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 Dlaczego według Ciebie ludzie wstępują do sekt? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Czy czujesz się bezpiecznie w Szkole?  

 Tak 

 Czasami nie 

 Nie 

 Nie wiem 

Dlaczego?.......................................................................................................................... 

 Czy czujesz się bezpiecznie na swoim osiedlu, w swojej miejscowości? 

 Tak 

 Czasami nie 

 Nie 

 Nie wiem 

Dlaczego?................................................................................................................................ 



ANALIZA ANKIET 
 

BADANIE ANKIETOWE PRZEPROWADZONO W KLASACH GIMNAZJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ 

PLASTYCZNYCH W RZESZOWIE: 

5. Kl. I OSSP – przebadano 32 uczniów (30.11.06) 

6. Kl. II OSSP – przebadano 19 uczniów (27.11.06) 

7. Kl. III OSSP – przebadano 19 uczniów (28.11.06) 

Razem w badaniu uczestniczyło 70 uczniów. 

Pytanie 1: Czy lubisz chodzić do Szkoły? 

W odpowiedzi na pytanie uczniowie wybierali tylko jedną odpowiedź 

                     KLASA: I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Tak 23 7 10 40 57,1 

Czasami 1 7 7 15 21,4 

Nie 7 4 2 13 18,6 

Nie wiem, nie 

zastanawiał(a)m się 

1 1 - 2 2,9 

Razem                  L 

                              %  

32 

45,8 

19 

27,1 

19 

27,1 

70 

- 

- 

100 

 
Pytanie 2: W Szkole czujesz się: 

Odpowiadając na pytanie uczniowie mogli zakreślać odpowiedzi z grupy pozytywnych  

i negatywnych cech szkoły. W związku z możliwością wielokrotnego wyboru, badani mieli dowolność w wyborze 

odpowiedzi. Wszyscy uczniowie zakreślali odpowiedzi z rubryki „dobrze się czuję w szkole”. 

                   KLASA: 

Dobrze, bo: 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Mam tu przyjaciół 27 17 17 61 87,1 

Mogę rozwijać tu swoje 

zdolności 

30 11 15 56 80,0 

Spotykam tutaj znajomych 18 14 16 48 68,6 

Interesują mnie zajęcia 16 8 9 33 47,1 

Jestem lubiany(a) 15 11 6 32 45,7 

Lubię spędzać tutaj czas, 

lubię klimat szkoły, jest 

fajna atmosfera 

12 9 9 30 42,9 

Czuję się tu szanowany(a) 9 7 5 21 30,0 

 Lubię nauczycieli 10 3 6 19 27,1 

 
W kategorii „źle się czuję w szkole”, uczniowie zakreślali po 1 – 2 odpowiedzi, a ponad połowa uczniów nie podała 

tutaj odpowiedzi.  

                   KLASA: 

Źle, bo: 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Nie lubię nauczycieli 4 8 6 18 25,7 

Zbyt dużo nauki 1 - 6 7 10,0 

Nie czuję się tutaj 

szanowany(a) 

2 1 2 5 7,1 

Zajęcia mnie nie interesują - 1 3 4 5,7 

Zajęcia nie rozwijają moich 

zdolności 

- 2 1 3 4,3 

Nie mam tu przyjaciół 1 1 1 3 4,3 

Razem     40 57,1 

Badani uczniowie udzielili jeszcze jednostkowych odpowiedzi: nie czuję się tutaj lubiany(a), nie można wychodzić ze 

szkoły, nie chciałam chodzić do tej szkoły, niemiła obsługa  

w szkole. 

 

 

 

 

 

Pytanie 3: W Szkole zmienił(a)byś  

Pytanie otwarte. Uczniowie zgłaszali po kilka możliwości, (średnio uczniowie zgłaszali po 1,47 propozycji zmian): 



 

                   KLASA: 

 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Nauczycieli lub pracowników 

szkoły 

3 4 11 18 25,7 

Jest zbyt dużo lekcji, nauki 9 4 6 18 25,7 

Relacje nauczyciele – uczniowie 1 2 5 8 11,4 

Treść lekcji i sposób nauczania 2 2 3 7 10,0 

Toalety  - 4 3 7 10,0 

Przerwy są zbyt krótkie 1 4 1 6 8,6 

Większe sale i nowocześnie 

wyposażone klasy 

3 - 3 6 8,6 

Zasady panujące w szkole 

(3 NP na semestr, możliwość 

wyjścia na przerwach poza szkołę, 

„szczęśliwe numerki”) 

2 3 - 5 7,1 

Więcej dodatkowych zajęć (rysunek 

wieczorny) 

1 - 3 4 5,7 

Lepsze zaopatrzenie sklepiku 2 - - 2 2,9 

Własne szafki zamiast szatni 2 - - 2 2,9 

Lepiej wyposażoną stołówkę 1 - - 1 1,4 

Więcej dzieł sztuki - 1 - 1 1,4 

Brak odpowiedzi 12 4 2 18 25,7 

Razem:  103 - 

 
 

 

 

 

 

Pytanie 4: W Szkole szczególnie podoba Ci się:  
Podobnie jak w poprzednim pytaniu uczniowie mogli zgłaszać dowolną liczbę zalet szkoły.  

                   KLASA: 

 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Treści kształcenia, (zwłaszcza 

przedmioty artystyczne 

 i możliwość rozwijania zdolności) 

12 4 7 23 32,8 

Atmosfera szkoły 9 2 10 21 30,0 

Mili nauczyciele, pracownicy 7 2 7 16 22,8 

Lubię kolegów, koleżanki 7 1 7 15 21,4 

Nie ma w szkole przemocy 1 8 2 11 15,7 

Wystrój szkoły 5 2 1 8 11,4 

Aula  3 1 1 5 7,1 

Możliwość rozwijania zdolności - 1 1 2 2,9 

Zajęcia dodatkowe 1 - 1 2 2,9 

Dyscyplina w szkole - 1 - 1 1,4 

Smaczne obiady 1 - - 1 1,4 

Wyposażenie siłowni i sala 

gimnastyczna 

- 1 - 1 1,4 

Uczniowie chodzą tu, bo chcą - 1 - 1 1,4 

Brak odpowiedzi 4 4 2 10 14,2 

Razem:  117 - 

 



 

Pytanie 5: Które z podanych przyczyn mają wg Ciebie wpływ na to, że młodzież chodzi na wagary? 

Pytanie wielokrotnego wyboru.  

                   KLASA: 

 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Brak chęci do nauki 31 14 19 64 91,4 

Negatywne wyniki w nauce 21 12 15 48 68,6 

Konflikty z rówieśnikami 16 6 2 24 34,3 

Negatywne zachowanie nauczyciela 

względem ucznia, oraz brak pomocy 

ze strony nauczyciela 

9 6 9 24 34,3 

Poczucie niższej wartości  

w porównaniu z innymi 

9 8 5 22 31,4 

Nuda w szkole 10 6 6 22 31,4 

Negatywne zachowanie ucznia 

wobec nauczyciela 

7 2 1 10 14,2 

Brak możliwości rozwijania 

zainteresowań w szkole 

- 5 3 8 11,4 

Dla szpanu - 2 2 4 5,7 

Strach przed lekcjami, złą oceną - 1 3 4 5,7 

Odpoczynek od szkoły - 1 3 4 5,7 

Problemy osobiste 1 1 - 2 2,9 

Presja kolegów - 1 1 2 2,9 

Razem:  238 - 

 
 

 

 

 

 

Pytanie 6: Wagary wg Ciebie to: (pytanie wielokrotnego wyboru) 

                   KLASA: 

 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Okazja do wygłupiania się 14 6 8 28 40,0 

Odpoczynek od szkoły 3 5 13 21 30,0 

Okazja do wybryków chuligańskich 13 2 2 17 24,3 

Okazja do picia alkoholu 9 4 4 17 24,3 

Przeciwstawianie się dorosłym 10 5 1 16 22,8 

Okazja do palenia papierosów 7 4 3 14 20,0 

Okazja do zaimponowania kolegom 10 2 1 13 18,6 

Możliwość „wyżycia się” 5 3 3 11 15,7 

Okazja do zażywania narkotyków 5 2 1 8 11,4 

Unikanie złej oceny, sprawdzianu  1 3 3 7 10,0 

To głupota 2 - 1 3 4,3 

Czas spędzony z kolegami - - 3 3 4,3 

Brak odpowiedzi 3 - - 3 4,3 

Razem:  161 - 

 
 

 

 



 

Pytanie 7: Agresja według Ciebie to:  

                   KLASA: 

 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Przemoc fizyczna  10 8 9 27 38,6 

Negatywne uczucia 8 9 10 27 38,6 

Złe zachowanie 5 1 1 7 10,0 

Popisy dla kolegów 3 1 1 5 7,1 

Nie radzenie sobie z problemami 2 1 2 5 7,1 

Wulgaryzmy  2 1 1 4 5,7 

Brak poszanowania praw i uczuć 

innych 

- 3 1 4 5,7 

Nadpobudliwość, lub stan pod 

wpływem używek 

1 - 2 3 4,3 

Poczucie własnej siły 2 1 - 3 4,3 

Brak samokontroli - 2 1 3 4,3 

Coś głupiego, niepotrzebnego 1 1 - 2 2,9 

Brak odpowiedzi 6 - - 6 8,6 

 
 

 

Pytanie 8: Czy w szkole lub w jej okolicy zetknąłeś się z przejawami agresji?  

 

Sytuacja: 

W Szkole W okolicy Razem 

L % L % L % 

Ośmieszanie przez kolegów 37 52,8 27 38,6 64 94,1 

Ośmieszanie przez dorosłych 13 18,7 4 5,7 17 24,3 

Pobicie 6 8,6 11 15,7 17 24,3 

Zmuszanie do zażywania 

zakazanych używek 

2 2,9 4 5,7 6 8,6 

Wymuszenia np. pieniędzy  1 1,4 3 4,3 4 5,7 

Tzw. „fala” 3 4,3 1 1,4 4 5,7 

Wulgarne obrażanie innych 1 1,4 2 2,9 3 4,3 

Zmuszanie do ochraniania 

uzależnionych 

1 1,4 - - 1 1,4 

Zmuszanie do wagarów 1 1,4 - - 1 1,4 

 
 

 

 

Pytanie 9: Jak myślisz, dlaczego młodzi ludzie używają narkotyków, czy piją alkohol? 

                   KLASA: 

 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Chcą być akceptowani przez grupę 19 10 7 36 51,4 

Buntują się przeciw uznanym 

społecznie wartościom 

11 9 14 34 48,6 

Ponieważ są uzależnieni 17 6 11 34 48,6 

Szukają przyjemności 10 8 12 30 42,8 

Bo wszyscy tak robią w ich 

otoczeniu 

14 6 - 20 28,5 

Mają zaburzona osobowość 7 2 7 16 22,8 

Dla szpanu 4 2 4 10 14,2 

Bo nie radzą sobie z problemami 2 3 4 9 12,8 

Jest przyzwolenie społeczne na 

zażywanie środków zmieniających 

świadomość 

1 2 3 6 8,6 

Razem:  195 - 

 



 

Pytanie 10: Jak myślisz, narkoman czy alkoholik, to: 

Pytanie otwarte. Badani mogli przedstawiać różne zdania na temat uzależnienia, jednak wielu uczniów nie 

odpowiedziało wcale na to pytanie. 

                   KLASA: 

 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Uzależniony  17 7 13 37 52,8 

Człowiek nie radzący sobie z 

problemami 

9 6 6 21 30,0 

Człowiek, któremu może uda się 

pomóc 

1 2 3 6 8,6 

Człowiek wykluczony ze 

społeczeństwa 

1 2 3 6 8,6 

Człowiek, który robi źle 4 - 1 5 7,1 

Brak poczucia własnej wartości 2 1  3 4,3 

Razem:  78 - 

 
 

Pytanie 11: Dlaczego według Ciebie ludzie palą papierosy:  

                   KLASA: 

 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Dla szpanu 15 10 14 39 55,7 

Nie potrafią rzucić palenia 9 3 5 17 24,3 

Ucieczka od stresu 1 3 6 9 12,8 

Nie radzą sobie z problemami 1 4 2 7 10,0 

Chcą być akceptowani - 3 3 6 8,6 

Nie dbają o zdrowie 1 2 1 4 5,7 

Bo wszyscy w otoczeniu palą 2 - 1 3 4,3 

Razem:  85 - 

 
 

 

Pytanie 12: Czy stykasz się z używaniem: 

W zestawieniu przedstawione zostały wypowiedzi wszystkich badanych gimnazjalistów. 

 papierosów alkoholu narkotyków 

L % L % L % 

W miejscach 

publicznych 

62 88,6 53 75,7 8 11,4 

W okolicy 

Szkoły 

54 77,1 29 37,1 7 10,0 

Na terenie 

szkoły 

42 60,0 13 18,6 4 5,7 

W Szkole 42 60,0 11 15,7 3 4,3 

W domu 26 41,4 10 14,2 1 1,4 

 
 

 

 

Pytanie 13: Gdybyś palił(a) papierosy, pił(a) alkohol, używał(a) narkotyków, to czy przyznał(a)byś się do tego w 

tej ankiecie?  

Na to pytanie odpowiedzieli wszyscy badani. Zdecydowana większość: aż 44 osób, (co stanowi 62,9 % badanych) 

przyznałaby się do używania środków psychoaktywnych, a swe odpowiedzi motywowali następująco: 

 Bo ankieta jest anonimowa (27 osób – 38,6 %) 

 Dzięki temu można byłoby uzyskać pomoc (6 osób – 8,6 %) 

 Bo trzeba mieć odwagę (4 osoby – 5,7 %) 

W ankiecie nie przyznałoby się 21 osób, czyli 30,0% badanych, a swoją decyzję, jeśli poparli uzasadnieniem, to 

brzmiało ono: nie mam zaufania. Tak odpowiedziało14 osób (20,0 %). 

Pozostałe 5 osób (5,7 %) nie wie jakiej udzieliłoby odpowiedzi. 

 

Pytanie 14: W życiu najbardziej cenisz:  
Spośród licznej listy wartości cenionych przez uczniów przedstawione zostaną w zestawieniu te, których wyboru 



dokonało przynajmniej 10 badanych. Obliczenia procentowe odnoszą się do liczby  wszystkich badanych uczniów. 

 

 

                    

W życiu najbardziej cenisz: 

Razem 

L % 

Przyjaźń 29 41,4 

Rodzina  21 30,0 

Wartości moralne 19 27,1 

Miłość  16 22,8 

Wiedzę i inteligencję 11 15,7 

Zdrowie  10 14,2 

Wszyscy badani podawali po kilka cenionych wartości, a ogólna liczba odpowiedzi wyniosła 151, czyli średni 

uczniowie podawali 2,2 odpowiedzi. 

 

 

 

Pytanie 15:W czasie wolnym najchętniej: 

Uczniowie gimnazjum spędzają czas wolny na wiele różnych sposobów, czego potwierdzeniem są, wielokrotne wybory 

w odpowiedzi na powyższe pytanie.  

                    

Sposób spędzania czasu wolnego: 

Razem 

L % 

Słuchanie muzyki 60 85,7 

Rozwijanie zainteresowań 49 70,0 

Oglądanie TV 46 65,7 

Komputer  38 54,3 

Czytanie 38 54,3 

Udział w zajęciach dodatkowych 28 40,0 

Uprawianie sportów 26 37,1 

Spotkania z przyjaciółmi 6 8,6 

Nudzenie się 2 2,9 

Razem:  293 - 

Razem uczniowie podali 293 odpowiedzi, z czego wynika, że średnio na 4,2 sposoby spędzają badani czas wolny.  

 

 

 

Pytanie 16: O swoich problemach możesz porozmawiać z: 

                   KLASA: 

Odpowiedzi: 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Przyjaciel  23 14 18 55 78,6 

Rodzice  26 9 15 50 71,4 

Koleżanka, kolega 17 11 11 39 55,7 

Rodzeństwo  10 5 7 22 31,4 

Wychowawca  12 4 5 21 30,0 

Pedagog  10 3 8 21 30,0 

Nauczyciele 9 4 2 15 21,4 

Dziadkowie  1 - 2 3 4,3 

Z nikim, (kogo znam) - 3 - 3 4,3 

Razem:  229 - 

Na powyższe pytanie młodzież odpowiadała poprzez zgłoszenie dowolnej liczby osób, którym mogą powierzyć swoje 

problemy. Wszyscy badani odpowiedzieli na pytanie, z tym, że padały też odpowiedzi „z nikim”. Średnio uczniowie 

podawali 3,3 odpowiedzi. 

 

 

 

Pytanie 17: Czy wiesz, do jakich instytucji i poradni możesz się zwrócić, gdy będziesz miał(a) poważne problemy 

osobiste, czy prawne?  

                     KLASA: I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Nie 19 14 12 45 64,28 

Tak 12 5 7 24 34,28 

Brak odpowiedzi 1 - - 1 1,4 



Razem                  L 

                              %  

32 

45,8 

19 

27,1 

19 

27,1 

70 

- 

- 

100 

  

 

 W tym pytaniu, osoby, które odpowiedziały twierdząco, miały podać przykłady tychże instytucji niosących pomoc. 

Jednak tylko nieliczni uczniowie odpowiadali na pytanie: 

 Poradnie psychologiczne  -  9 osób 

 Policja    - 7  

 Pogotowie, lekarze  - 5 

 Pedagog szkolny   - 5 

 Poradnie specjalistyczne  - 4 osoby 

 Szkoła    - 3 

 Telefon zaufania   - 2 

 Prawnik    - 1 osoba 

 Spowiedź   - 1 

 Rodzice    - 1 

 

 

 

Pytanie 18: Czy znasz osoby należące do grup nieformalnych (subkultur)?  

                     KLASA: 

 

I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Nie 29 14 13 56 80,0 

Tak 1 5 5 11 15,7 

Brak odpowiedzi 2 - 1 3 4,3 

Razem                  L 

                              %  

32 

45,8 

19 

27,1 

19 

27,1 

70 

- 

- 

100 

 
Podobnie jak w pytaniu 17, ci, którzy znają osoby z grup nieformalnych proszeni byli o wymienienie tychże subkultur. 

Tylko 10 osób wymieniło przykłady znanych im subkultur: 

 Dresiarze - 3 osoby 

 Chuligani  - 3 

 Punki  - 3 

 Hip-hopowcy - 1 

 

 

 

Pytanie 19: Dlaczego według Ciebie ludzie wstępują do sekt? 

Pytanie otwarte, na które młodzież mogła odpowiadać podając po kilka motywów wstępowania do sekt. Wśród 70 

badanych 23 osoby odpowiedziały, że nie znają tych motywów, a pozostali odpowiadali następująco: 

  

                    

Motywy: 

Razem 

L % 

Mają problemy  15 21,4 

Pod wpływem innych ludzi 12 17,1 

By mieć przyjaciół, by nie być samotnym 8 11,4 

Ze względów religijnych 7 10,0 

Szukają „czegoś” w życiu 6 8,6 

„z głupoty” 5 7,1 

Szukają akceptacji 4 5,7 

Nuda 4 5,7 

 
Pytanie 20: Czy czujesz się bezpiecznie w Szkole?  

                     KLASA: I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Tak 25 15 15 55 78,6 

Nie wiem 5 2 2 9 12,8 

Czasami nie  2 1 3 4,3 

Nie 2  1 3 4,3 

Razem                  L 

                              %  

32 

45,8 

19 

27,1 

19 

27,1 

70 

- 

- 

100 



W uzasadnieniu do tego pytania padały odpowiedzi pozytywne, lub negatywne. Jednak wielu uczniów nie 

wypowiedziało się dlaczego czuje się bardziej lub mniej bezpiecznie. 

 

 

 

Wśród pozytywnych odpowiedzi uczniowie zgłaszali: 

 Bezpieczna szkoła (11 uczniów) 

 Nauczyciele pilnują, by nie było agresji (11 uczniów) 

 Nie ma w szkole przemocy ( 7 uczniów) 

 Mam dobrych kolegów (6 uczniów) 

 Szkoła jest elitarna (2 uczniów). 

 

Negatywne odpowiedzi: 

 „bo po tym co stało się Ani, wszystko może się zdarzyć” (2 osoby) 

 Nie czuję się bezpiecznie wśród starszych uczniów (1 osoba) 

 Mogą wejść do szkoły ludzie z zewnątrz (1 osoba) 

 W szkole są osoby zagrażające bezpieczeństwu (1 osoba) 

 

 

 

Pytanie 21: Czy czujesz się bezpiecznie na swoim osiedlu, w swojej miejscowości? 

                     KLASA: I OSSP II OSSP III OSSP Razem 

L % 

Tak 26 5 6 37 52,9 

Czasami nie 6 7 11 24 34,3 

Nie wiem  6 2 8 11,4 

Nie  1 - 1 1,4 

Razem                  L 

                              %  

32 

45,8 

19 

27,1 

19 

27,1 

70 

- 

- 

100 

 
 

Podobnie jak w pytaniu 20, niewielu uczniów uzasadniło swoją odpowiedź. Pozytywne odpowiedzi można ogólnie 

ująć, jako znane i bezpieczne środowisko (17 badanych), a negatywne uzasadnienia, to: niebezpieczni ludzie, których 

spotyka się na ulicy (26 osób) 


