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Wstęp 

Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Sulechowie uwzględnia diagnozę problemów 
opiekuńczo- wychowawczych społeczności szkolnej  oraz zapobiega szeroko 
pojętym  patologiom społecznym, wychodzi również naprzeciw ewentualnym zagrożeniom i 
niebezpieczeństwom. 

  

Diagnoza 

Aby mógł powstać program profilaktyczny niezbędna był rzetelna i dokładna diagnoza 
potrzeb dzieci i środowiska, a także  swoista zgodność  z obowiązującą podstawą 
programową. 

Wskaźnikami  do budowania programu profilaktyki była wstępna diagnoza rzeczywistych 
problemów środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Wzięto pod uwagę: 

- problemy uczniów na terenie szkoły- przejawiające się w ich zachowaniach, postawach; 

- problemy edukacyjne i wychowawcze rejestrowane przez pedagoga szkolnego, 
nauczycieli   i wychowawców; 

- problemy zgłaszane przez rodziców, opiekunów prawnych podopiecznych; 

-problemy sygnalizowane  przez opiekunów prawnych, kuratorów sądowych; 

- treści zapisane w podstawie programowej przewidziane na dany etap edukacyjny; 

  

Program profilaktyczny będzie modyfikowany w zależności od zaistniałych potrzeb i może 
być modyfikowany na bieżąco. 

  



Cele profilaktyki:  

  

  

Profilaktyka  polega na wielostronnych i systematycznych działaniach , mających zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia niepożądanych zjawisk. 

Można ją  prowadzić na kilku poziomach: 

- na poziomie pierwszorzędowym- czyli promocji zdrowia, zapobieganie używaniu i 
nadużywaniu , zmiana norm, edukacja, opóźnienie wieku inicjacji życiowej, alkoholowej, 
propagowanie postaw abstynenckich; 

- na poziomie drugorzędowym- czyli diagnozie osób o najwyższym ryzyku, programy 
powinny odnosić się dla określonych grup ryzyka, poradnictwa, wykorzystania rutynowych 
badań do identyfikacji lub przeciwdziałania uzależnieniom; 

- poziom trzeciorzędowy- to w szczególności interwencja w przypadku uzależnienia, 
motywacja, porady dla uzależnionych, opieka lekarska, terapia; 

  

Na etapie pierwszorzędowym i drugorzędowym działają wszyscy nauczyciele i 
wychowawcy klas wspierani przez pedagogów szkolnych i psychologów, etap 
trzeciorzędowy jest zarezerwowany dla specjalistów – terapeutów, psychoterapeutów, 
specjalistów z zakresu resocjalizacji; 

  

Program profilaktyczny Zespołu  Szkół w Sulechowie zawiera wszelkie działania mające na 
celu wyeliminowanie zagrożeń w prawidłowym procesie wychowania ucznia, a także 
wyposażenie w umiejętności, które w przyszłości pozwolą  na sprawne funkcjonowanie w 
społeczeństwie. 

Analizowano czy i w jakim stopniu uczniowie są narażeni na niebezpieczne sytuacje w 
szkole, takie jak: 

- niepowodzenia szkolne- brak promocji do klasy programowo wyższej, częste wagary, 
porzucenie szkoły, odrzucenie społeczne przez grupę rówieśniczą oraz nauczycieli , izolacja 
ze środowiskiem; 

- zachowania dzieci nadpobudliwych i  wycofanych w procesie edukacji i wychowania; 

- funkcjonowanie osób niepełnosprawnych; 

- występujące zaburzenia natury psychicznej- zaburzenia nastroju, depresje, fobie, nerwice, 
zaburzenia jedzenia; 



- uzależnienia- alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienie od telewizji, Internetu; 

- przynależność do grup rówieśniczych podejrzanych o przestępczą działalność; 

- ryzykowne zachowania seksualne, pierwsze inicjacje; 

- wchodzenie na drogę przestępczą- włamania, kradzieże, rozboje, pobicia; 

- stosowanie przemocy- fizycznej i psychicznej ; 

- pojawiające się problemy zdrowotne- brak właściwego odżywiania , anoreksja; 

- zaburzone relacje rówieśnikami, rodziną i nauczycielami; 

  

  

Na podstawie diagnozy  ustalono wstępne   cele programu profilaktycznego:  

  

1. Informowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o skutkach uzależnień; 
2. Troska o zdrowie  i higieniczny tryb życia. 
3. Propagowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. 
4. Wspieranie ucznia w jego problemach rodzinnych i materialnych. 
5. Proponowanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów. 
6. Eliminowanie agresji i przemocy. 
7. Zapobieganie przejawom patologii społecznej. 
8. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec zagrożeń i chorób cywilizacyjnych- 

uzależnienia, HIV,  AIDS, dopalacze, depresja, samobójstwa; 
9. Ochrona przed przemocą , wykorzystywaniem, agresją, nieporadnymi zachowaniami. 

10. Wprowadzenie programów wielopokoleniowych włączających rodziny w działania na 
rzecz placówki, integrujące społeczność środowiska lokalnego; 

11. Kształtowanie umiejętności liderskich, rozwijanie wolontariatu, samorządności i 
uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; 

12. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się, poprawnej komunikacji, rozwiązywania 
konfliktów, radzenia sobie ze stresem oraz w sytuacjach trudnych. 

  

Główne cele programu profilaktycznego Zespołu Szkól w Sulechowie w roku szkolnym 
2014/2015: 

  

1. Podniesienie poziomu frekwencji na zajęciach lekcyjnych.  
2. Zapobieganie szeroko pojętym niepowodzeniom szkolnym. 
3. Upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka w edukacji i wychowaniu. 
4. Opieka i wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  



5. Wspieranie ucznia w jego złożonych  problemach rodzinnych i społecznych. 
6. Zapobieganie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży i zwiększenie 

poziomu bezpieczeństwa w szkole.  
7. Kształtowanie konstruktywnych postaw i zachowań wobec zagrożeń – uzależnienia od 

alkoholu, palenia papierosów, środków psychoaktywnych, dopalaczy, problematyka 
HIV i AIDS 

8. Budowanie pozytywnych relacji i więzi rodzinnych. 
9. Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji bez przemocy. 
10. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy.  
11. Doradztwo w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
12. Organizacja pedagogizacji rodziców z  uwzględnieniem tematyki działań 

profilaktycznych.  
13. Opieka i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i dzieci posiadających 

orzeczenia o kształceniu specjalnym. 

  

Realizacja celów : 

  

1. Podniesienie poziomu frekwencji na zajęciach lekcyjnych.  

- systematyczna kontrola absencji ucznia na zajęciach lekcyjnych; 

- diagnoza przyczyn opuszczania lekcji przez uczniów; 

- systematyczne i dokładne monitorowanie  frekwencji ucznia w dziennikach lekcyjnych; 

- bieżące informowanie rodziców o stanie frekwencji dziecka- forma listowna  dziennik 
internetowy 

- zapobieganie wagarom poprzez rozmowy opiekuńczo- wychowawcze z uczniem, rodzicami, 
wychowawcą klasy; 

- stosowanie procedur postępowania w przypadku nie realizowania obowiązku szkolnego; 

- powołanie zespołów wychowawczych, mających na celu zapobieganiu niskiej absencji ; 

- włączenie do współpracy instytucji pomocowych realizujących działania dydaktyczno- 
wychowawcze( PPP, Policja, OPS, OSIR, sąd rodzinny); 

- wprowadzenie do systemu nagradzania uczniów określonej gratyfikacji za 
najwyższą  frekwencję na zajęciach  lekcyjnych; 

- projekt zamknięcia szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych. 

 

  



2. Zapobieganie szeroko pojętym niepowodzeniom szkolnym. 

- dokładna i rzetelna diagnoza zespołów klasowych; 

- stałe monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów; 

- sporządzenie wykazu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niedostosowanych 
społecznie, zagrożonych demoralizacją; 

- indywidualizacja procesu nauczania ukierunkowana na uczniów mających trudności w 
opanowaniu podstawowych treści edukacyjnych, przewidzianych dla określonego pionu 
nauczania; 

- wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z trudnościami i przeciwnościami- 
budowanie konstruktywnych metod i środków rozwiązywania problemów; 

- pogłębianie wiedzy z zakresy psychologii, pedagogiki, dydaktyki w zakresie pracy z 
dzieckiem trudnym, wycofanym, z orzeczeniem o kształceniu specjalnym poprzez udział w 
szkoleniowych radach pedagogicznych; 

- praca zespołów wychowawczych. 

3. Upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka w edukacji i wychowaniu. 

  

- dostarczenie uczniom pełnej wiedzy na temat praw człowieka w edukacji – lekcje 
wychowawcze, udział w uroczystościach związanych z w/w tematyką; 

- przyjęcie odpowiednich postaw wychowawczych- modelowanie sytuacji sprzyjających 
życzliwej atmosferze podczas lekcji; 

- wspieranie ucznia w jego rozwoju i pomoc w przezwyciężaniu trudności; 

- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i spornych  w świetle praw człowieka- dotyczy 
wszystkich stron wychowania, a więc: nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic, nauczyciel- 
organ sprawujący bezpośredni nadzór pedagogiczny. 

  

4. Opieka i wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

  

- organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia mającego specyficzne 
problemy w opanowaniu programu nauczania oraz uczniów posiadających orzeczenia o 
kształceniu specjalnym; 

- prowadzenie działalności korekcyjno- kompensacyjnej ukierunkowanej na korygowanie i 
kompensowanie zaburzeń i braków; 



-  stosowanie się do zaleceń i wskazówek zawartych w opiniach i orzeczeniach z poradni 
psychologiczno- pedagogicznej- zapoznanie się z nimi; 

- włączenie do pracy z dzieckiem rodziców, opiekunów prawnych; 

- stała diagnoza postępów dziecka; 

- uwzględnianie w procesie nauczania potrzeb, możliwości rozwojowych dziecka, jego 
sytuacji rodzinnej i funkcjonowania w grupie rówieśniczej; 

- wprowadzenie metod i środków oddziaływania dydaktyczno- wychowawczego 
adekwatnego do możliwości zespołu klasowego; 

- nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój psychoruchowy dziecka. 

  

  

5. Wspieranie ucznia w jego złożonych  problemach rodzinnych i społecznych. 

  

- okazywanie szacunku i wsparcia uczniowi pozostającemu w trudnej sytuacji rodzinnej; 

- stałe monitorowanie jego zachowania w szkole, 

- diagnoza jego potrzeb i oczekiwań; 

- współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za 
prawidłowe funkcjonowanie rodziny; 

- reagowanie na każdy niepokojący sygnał ze strony ucznia- zrozumienie jego problemu, 
zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa i anonimowości jego problemu; 

- wspólne poszukiwanie rozwiązań; 

- przyjęcie postawy otwartej i życzliwej; 

- prowadzenie zajęć z zakresu określania własnych potrzeb, oczekiwań, nazywania uczuć; 

  

  

6. Zapobieganie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży i zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa w szkole.  

- stosowanie się do przyjętych procedur postępowania w przypadkach zachowań agresywnych 
i przemocowych; 



- dostarczanie niezbędnej wiedzy na temat skutków agresji i przemocy; 

- prowadzenie cyklu zajęć poświęconych w/w tematyce; 

- przedstawianie konstruktywnych i aktywnych form spędzania czasu wolnego; 

- włączenie się społeczności szkolnej do ogólnopolskich kampanii przeciwdziałających 
zjawiskom przemocy i agresji; 

- zwiększenie ilości dyżurów nauczycieli w miejscach newralgicznych szkoły; 

- organizacja konkursów tematycznych, happeningów; 

- pedagogizacja rodziców w zakresie odpowiedzialności za popełnienie czynów karalnych 
będących skutkiem agresji i przemocy; 

- działania wychowawcze koordynatorów ds. bezpieczeństwa w  szkole; 

- zajęcia z przedstawicielem żandarmerii wojskowej odnośnie cyberprzemocy; 

- dyżury psychologa na terenie Zespołu Szkół w Sulechowie; 

- udział w programie „Bezpieczne gimnazjum” dotyczącym przeciwdziałaniu cyberprzemocy, 
we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze; 

- zgłoszenie udziału w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata  

2014-2016; 

- szczegółowe zasady przeciwdziałania wobec przemocy, agresji, używania środków 
uzależniających, dopuszczania się czynów karalnych, zaniedbywaniu uczniów przez 
rodziców, zaniedbywania i nierealizowania obowiązku szkolnego, kradzieży oraz korzystania 
z telefonów komórkowych, mają swoje miejsce w Procedurach Postępowania. 

  

7. Kształtowanie konstruktywnych postaw i zachowań wobec zagrożeń – uzależnienia od 
alkoholu, środków psychoaktywnych, dopalaczy, problematyka HIV i AIDS. 

  

- prowadzenie edukacji prozdrowotnej  i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i 
rodziców; 

- dostarczanie wiedzy na temat skutków uzależnień od środków psychoaktywnych, alkoholu, 
nikotyny, ze szczególnym nastawieniem na problematykę dopalaczy i zagrożeń 
internetowych. 

- prowadzenie cykliczne Dni Promocji Zdrowego Stylu Życia; 



- organizacja konkursu: „ Wiem wszystko o AIDS; 

- udział społeczności szkolnej w programach: „Nie pal przy mnie proszę”,  „Trzymaj formę”, 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”;  

- zgłoszenie udziału w programie „Bezpieczne Gimnazjum” dotyczącym narkotyków, we 
współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze; 

- projekt zamknięcia szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych; 

- prowadzenie sondażu dotyczącego kontaktu dzieci i młodzieży Zespołu Szkól ze środkami 
psychoaktywnymi; 

- warsztaty terapeutyczne poświęcone tematyce rozwoju psychofizycznego młodego 
człowieka  z ukierunkowaniem na dbałość o własne zdrowie i zdrowie innych; 

- rozwijanie umiejętności kształtowania swoich nawyków higienicznych i zdrowotnych; 

- zapobieganie otyłości, anoreksji, bulimii, braku właściwego odżywiania; 

- dostarczanie świadomej i odpowiedzialnej wiedzy na temat bezpiecznych zachowań 
seksualnych, pierwszych inicjacji i związanych z tym konsekwencji; 

- pedagogizacja rodziców; 

- dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących otrzymania pomocy w różnorodnych 
sytuacjach związanych z zagrożeniami współczesnego świata- dyżury psychologa, kuratora 
sądowego. 

  

8. Budowanie pozytywnych relacji i więzi rodzinnych. 

- wskazywanie postaw prorodzinnych; 

- przygotowanie do pełnienia określonych ról w rodzinie oraz w społeczeństwie; 

- modelowanie wzorców osobowych rodziców, dziadków i innych członków rodziny; 

- wskazywanie na metody i sposoby budowania pozytywnych relacji z najbliższym 
otoczeniem; 

- uwrażliwienie na inność drugiego człowieka i zrozumienie jego potrzeb; 

- kształtowanie postaw asertywnych i odpowiedzialnych; 

- określenie roli rodziny i przyjaciół w życiu młodego człowieka; 

- negocjacje wychowawcze w przypadku konfliktów między rodzicem a dzieckiem- 
wskazywanie konstruktywnych form rozwiązywania ich; 



  

9. Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji bez przemocy. 

  

- dostarczenie elementarnej wiedzy na temat poprawnej komunikacji w formie warsztatowej; 

- przełamywanie barier komunikacyjnych  w  relacjach uczeń- nauczyciel- rodzic; 

- zajęcia z zakresu aktywnego słuchania; 

- dialog bez agresji- nie wchodzenie w konflikt z uczniem podczas zajęć edukacyjnych i 
wychowawczych- wypracowanie strategii wychowawczych; 

- uczciwość i tolerancja podczas procesu edukacji i wychowania; 

- budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa; 

- rozwijanie kompetencji osobowościowych poprzez określenie swoich mocnych i słabych 
stron, reakcji na emocje negatywne i pozytywne; 

- kształcenie umiejętności odpowiedniego reagowania adekwatnie do zaistniałej sytuacji; 

- poszanowanie swoich racji podczas dyskusji; 

  

10. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

  

- współpraca między przedmiotowa w zakresie stosowania pierwszej pomocy; 

- uświadomienie uczniom ważności istoty udzielania pierwszej pomocy; 

- dostarczenie informacji na temat konsekwencji i odpowiedzialności za nie udzielenie 
pomocy; 

- warsztaty poświęcone tematyce ratownictwa medycznego; 

  

11. Doradztwo w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

  

- prowadzenie zajęć edukacyjnych poświęconych tematyce planowania własnej kariery 
zawodowej i wyboru dalszego kierunku kształcenia; 



- rozwijanie umiejętności i predyspozycji zawodowych poprzez stosowanie testów i innych 
narzędzi badawczych; 

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uczniów i ich rodziców w szkole – dyżury doradcy 
zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zielonej Górze; 

- współpraca z doradcą zawodowym w zakresie udzielania porad odnośnie planowania 
przyszłej kariery zawodowej; 

 - zajęcia z psychologiem szkolnym mające na celu minimalizację stresu przed egzaminem 
gimnazjalnym i sprawdzianem szóstoklasistów; 

  

  

12. Organizacja pedagogizacji rodziców z  uwzględnieniem tematyki działań 
profilaktycznych  

  

- szkolenia dla rodziców w zakresie prowadzonych działań profilaktycznych z 
uwzględnieniem zaistniałych potrzeb i oczekiwań. 

  

  

Ewaluacja, analiza efektów pracy profilaktycznej: 

  

- prowadzenie ankiet, zestawień, kart obserwacji; 

- wprowadzanie zmian adekwatnie do zaistniałych potrzeb; 

 


