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CEL GŁÓWNY: UŚWIADOMIENIE MŁODZIEŻY ZNACZENIA  W ŻYCIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA OBOWIĄZKOWOŚCI, 

SOLIDNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI (obowiązek szkolny, …) 

 

Cele 
szczegółowe 

Zadania do 
realizacji 

Sposób 
realizacji 

Wykonawca Termin Ewaluacja 

1.  Uczeń w pełni 
świadomie 
potrafi 
postępować 
zgodnie z 
obowiązkami i 
przysługującymi 
prawami 
zarówno na 
terenie szkoły 
jak poza nią. 

1. Uświadomienie 
uczniom znaczenia 
praw  i 
obowiązków 
regulujących 
funkcjonowanie 
każdej 
społeczności. 
2. Przedstawienie 
uczniom 
konsekwencji 
przekraczania 
regulaminów, 
przepisów oraz 
wszelkich norm 
ustalonych w 
kodeksie moralnym 
oraz prawnym – 
cywilnym i karnym. 
3. Zapoznanie 
młodzieży z 
konsekwencjami i 
procedurami 
postępowania w 
przypadkach m.in. 
nierealizowania 
obowiązku 
szkolnego, 
wagarowania oraz 
naruszania 
wewnętrznego 
regulaminu szkoły. 
4. Rozwijanie 
różnych form 
pomocy 
nauczycielskiej i 
koleżeńskiej dla 
uczniów z 
problemami. 
5. Wyrabianie u 
uczniów poczucia 
identyfikowania się 
ze szkołą, w której 

1. Pogadanki i 
dyskusje w czasie 
godzin 
wychowawczych; 
2. Rozmowy 
indywidualne z 
samymi uczniami, 
ich rodzicami i 
opiekunami; 
3. Zapoznanie z 
wewnętrznymi 
dokumentami 
szkolnymi, 
przepisami 
Kodeksu Karnego 
oraz wybranymi 
fragmentami 
Ustawy o 
Postępowaniu w 
Sprawach 
Nieletnich; 
4. Organizowanie 
na terenie szkoły 
różnych imprez 
oraz atrakcyjnych 
dla uczniów form 
zajęć 
pozalekcyjnych; 
5. Działalność 
samorządu 
Uczniowskiego, 
Rady 
Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

Pedagog, 
nauczyciele 
uczący, 
wychowawcy 
klas, pozostali 
pracownicy 
szkoły oraz 
przedstawiciele 
policji, straży 
miejskiej i sądu. 

Dowolnie 
wybrany termin 
w każdym roku 
szkolnym na 
każdym 
poziomie 
edukacji. 

Pedagog, 
wychowawcy 
poszczególnych 
klas. 



funkcjonują na co 
dzień. 
6. Utrzymywanie 
stałej współpracy z 
rodzicami, 
opiekunami, 
służbami 
prewencyjnymi 
straży miejskiej, 
policji, sądu oraz 
wszelkimi 
instytucjami 
wspierającymi 
pracę szkoły. 

 

 

CEL GŁÓWNY: KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ZACHOWANIA HIGIENY OSOBISTEJ I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

(uzależnienia, …) 

 

Cele 
szczegółowe 

Zadania do 
realizacji 

Sposób 
realizacji 

Wykonawca Termin Ewaluacja 

1.  Uczeń ma 
świadomość 
znaczenia życia 
bez nałogów 
oraz 
konsekwencji 
ich posiadania. 

1. Zapoznanie z 
uzależnieniami od 
papierosów, 
alkoholu, środków 
psychoaktywnych 
(leków, 
narkotyków, 
substancji 
nazywanych 
potocznie 
dopalaczami), 
komputera itp. 
2. Wyjaśnienie 
przyczyn 
mechanizmów 
uzależnień 
wszelkiego typu. 
3. Ukazanie 
zdrowotnych 
(fizycznych i 
psychicznych), 
społecznych, 
ekonomicznych i 
moralnych 
następstw 
uzależnień. 
4. Konsekwentne 
przestrzeganie 
zakazu palenia 
tytoniu, picia 
alkoholu i 
spożywania 
środków 
odurzających. 
5. Uruchomienie i 

1. Pogadanki i 
dyskusje w czasie 
godzin 
wychowawczych; 
2. Prezentowanie 
filmów i innych 
materiałów 
szkoleniowych; 
3. Rozmowy 
indywidualne; 
4. Spektakle 
tematyczne 
związane z 
uzależnieniami; 
5. Realizacja 
programów 
profilaktycznych 
ze specjalistami. 

Pedagog, 
nauczyciele, 
aktorzy, 
specjaliści 
zaproszeni z 
zewnątrz. 

Dowolnie 
wybrany termin 
w każdym roku 
szkolnym na 
każdym 
poziomie 
edukacji. 

Pedagog, 
wychowawcy 
poszczególnych 
klas. 



uaktywnienie w 
środowisku 
młodzieży 
mechanizmów 
kontroli i 
samokontroli. 
6. Rozwijanie 
różnych form: 
= poradnictwa 
=pomocy doraźnej 
i długofalowej 
= terapii dla 
młodzieży 
zagrożonej i już 
uzależnionej 
poprzez 
współpracę ze 
służbą zdrowia 
oraz innymi 
instytucjami 
wspierającymi 
pracę szkoły. 

2. Uczeń ma 
świadomość 
znaczenia 
zdrowego 
odżywiania 

1.Budowanie 
świadomości roli 
zdrowego 
odżywiania w życiu 
młodego 
człowieka. 
2. Wdrożenie 
zdrowych nawyków 
żywienia. 
3. Zapoznanie z 
tabelami wartości 
odżywczych i 
kalorycznych 
produktów. 
4. Zapoznanie z 
piramidą zdrowia. 

1. Informacje na 
lekcjach biologii. 
2. Pogadanki na 
godzinach 
wychowawczych. 
3. Prezentacja 
filmów i innych 
materiałów 
szkoleniowych. 
4. Zdrowy tryb 
życia - udział w 
akcjach miejskich 

   

 

 

CEL GŁÓWNY: WYRABIANIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z WŁASNYM SYSTEMEM 

WARTOŚCI SPÓJNYM Z SYSTEMEM WARTOŚCI SPOŁECZNIE AKCEPTOWANYM (agresja i przemoc, …) 

 

Cele 
szczegółowe 

Zadania do 
realizacji 

Sposób 
realizacji 

Wykonawca Termin Ewaluacja 

1.  Uczeń potrafi 
ustalić co jest 
dobre dla niego i 
innych oraz 
postępować 
zgodnie z tymi 
zasadami. 

1. Budowanie 
samoświadomości. 
2. Przedstawianie 
uczniom 
konsekwencji 
łamania praw. 
3. Negacja 
wulgaryzmów, 
agresji i przemocy. 
4. Nauka 
asertywności. 

1. Pogadanki i 
dyskusje w czasie 
godzin 
wychowawczych; 
2. Prezentowanie 
filmów; 
3. Rozmowy 
indywidualne; 
4. Zapoznanie z 
przepisami 
Kodeksu Karnego 

Pedagog, 
nauczyciele 
uczący, 
wychowawcy 
klas, pozostali 
pracownicy 
szkoły oraz 
przedstawiciele 
policji i sądu oraz 
placówek 
specjalistycznych 

Dowolnie 
wybrany termin 
w każdym roku 
szkolnym na 
każdym 
poziomie 
edukacji. 

Pedagog, 
wychowawcy 
poszczególnych 
klas, poradnie 
specjalistyczne i 
instytucje 
wspierające 
(Policja, Straż 
Miejska, Sąd, 
itp.) 



5. Rozwijanie 
różnych form 
poradnictwa, 
pomocy(doraźnej i 
długofalowej) oraz 
terapii dla 
młodzieży 
potrzebującej 
pomoc. 
6. Stała 
współpraca ze 
służbami 
prewencyjnymi 
policji, straży 
miejskiej, sądu 
oraz instytucjami 
wspierającymi 
pracę szkoły. 

oraz wybranymi 
fragmentami 
Ustawy o 
Postępowaniu w 
Sprawach 
Nieletnich; 
5. Konsultowanie i 
kierowanie 
rodziców uczniów 
z problemami do 
placówek 
specjalistycznych. 

(Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne, 
fundacje, itp.) 

 

 

Program Profilaktyki został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 15.09.2014 r. 

Program Profilaktyki wchodzi w życie z dniem 15 września 2014 r. 

 


