
 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach 

Program Profilaktyki na lata 2015 – 2020 

 
 

I. CZYM JEST PROFILAKTYKA? 

 Profilaktyka jako proces wspierający rozwój uczniów - ich zdrowie psychiczne i fizyczne, 

jak również pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu doświadczeń życiowych. 

 Profilaktyka to także zdobywanie wiedzy o zagrożeniach oraz nabywanie umiejętności 

przeciwdziałania tym  zagrożeniom. 

 

ZADANIA FORMY  REALIZACJI 
 

 

 

 

 

Założenia ogólne 

 Kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych zgodnych  

z uniwersalnymi, akceptowanymi społecznie wartościami, 

normami i zasadami. 

 Eliminowanie i uświadamianie czynników ryzyka stymulujących 

zachowania niebezpieczne osobniczo  

i społecznie. 

 Wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju. 

 Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku do drugiego 

człowieka. 

 Wspieranie relacji rodzic–uczeń-nauczyciel, w celu tworzenia 



właściwego klimatu szkoły zapewniającemu podmiotowość                     

i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

 Kształtowanie odpowiedzialności za ochronę zdrowia własnego              

i innych. 

 Stwarzanie uczniom możliwości przynależenia  

do pozytywnych grup rówieśniczych, kół zainteresowań, zespołów 

sportowych, muzycznych, itp. (przynależność do pozytywnej grupy 

rówieśniczej) 

 Wzmacnianie w uczniach poczucia własnej wartości – wiary               

w swoje możliwości. 

 

 
Podstawy prawne, w oparciu  

o które będzie realizowany Program 

Profilaktyki Szkoły. 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982 r. 

2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.08.1994r. 

(Ustawa z dnia 3.12.2010r.  

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) . 

3. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu z dn. 09.11.1995 r. 

4. Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.2002 r. dot. ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

5. Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29.07.2005r. 

7. Ustawa o dopalaczach z dn.8.10.2010 r. 

8. Ustawa z dnia 24. 04. 2015r. o zmianie ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii i dopalaczom. 

9. Szkolne akty prawne (program szkoły, program wychowawczy, 

statut). 

 

 



 

ZADANIA 

 

 

FORMY REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

 

 

Psychospołeczna diagnoza 

środowiskowa szkolnego.  

 

Przeprowadzenie diagnozy 

środowiska  szkolnego. 
 

1. Analiza dokumentacji szkolnej- 

dokumentacja pedagoga, analiza sytuacji 

wychowawczej klas i frekwencji 

uczniów. 

2. Obserwacja zachowania uczniów  

w sytuacjach typowo szkolnych  

i pozalekcyjnych. 

3. Rozmowy indywidualne z uczniami, 

nauczycielami i rodzicami. 

4. Konsultacje z dyrekcją szkoły. 

5. Zajęcia profilaktyczne w klasach. 

6. Ankieta dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli. 

Dyrektor, 

Wychowawcy,  

Anna Halibożek 

 

Wychowawcy, 

Pedagog 

Anna Halibożek 

Aleksandra Baran 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

 

 

 

 

Identyfikacja problemu 

 

 

 

 

 

 

1. Problemy i potrzeby uczniów 

zdiagnozowano na podstawie: 

-anonimowych ankiet przeprowadzonych 

wśród uczniów, 

-rozmów z rodzicami i nauczycielami. 

      2. Na podstawie wstępnej diagnozy                 

środowiska szkolnego stwierdzono, że mamy do 

czynienia z następującymi problemami: 
 adaptacja w środowisku szkolnym, 

 cyberprzemoc – przemoc przy użyciu 

urządzeń telekomunikacyjnych                       

i Internetu, 

 przemoc i agresja (w sporadycznych 

 
Anna Halibożek 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 

Wychowawcy 



 

 

Identyfikacja problemu 

wypadkach), 

 cyberprzemoc i nienawiść w Sieci (Hejt) 

 uzależnienia (nikotynizm, alkohol, 

narkotyki, e-papierosy)) 

 obniżona frekwencja i brak motywacji do 

nauki u niektórych uczniów, 

 przedwczesna inicjacja seksualna  

i przedwczesne macierzyństwo, 

 choroby  tj. anoreksja lub otyłość  

u młodzieży oraz niezdrowy styl życia,  

 choroby ośrodkowego układu 

nerwowego (nerwice, depresje, fobie 

szkolne) 

 orientacja zawodowa - planowanie 

dalszej kariery zawodowej, 

 komunikacja interpersonalna, 

 autoprezentacja, 

 ubóstwo materialne niektórych rodzin na 

skutek bezrobocia, emigracja rodziców, 

 dysfunkcja niektórych rodzin, 

szczególnie rozpad i alkoholizm, 

 problemy kultury bycia na co dzień.  

 

 

 

 

Kierunki działań   

profilaktycznych 
 

 

 

1. Analiza sposobu realizacji zadań szkoły, 

wynikających z przepisów prawnych, 

Statutu Szkoły, Programu 

Wychowawczego  

i Nauczania. 

2. Działania szkoły w kierunkach 

wskazanych  

w wyniku diagnozy:  

 realizacja współpracy z instytucjami  

 
 

Aleksandra Baran 

 
Anna Halibożek 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kierunki działań  

profilaktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i osobami, które mogą udzielić pomocy  

w realizacji programu (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, PCPR,  

Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa 

Komenda Policji, Starostwo Powiatowe, 

Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

rodzice). 

 doskonalenie umiejętności i rozszerzenie 

wiedzy uczniów, wychowawców  

i nauczycieli o takie zagadnienia jak:  

- adaptacja w nowym środowisku, 

-wiedza na temat uzależnień, 

- cyberprzemoc i nienawiść w Sieci, 

-  przemoc i agresja, 

-stres i techniki relaksacyjne, 

-promowanie zdrowego stylu życia, 

-orientacja zawodowa – jak pomóc 

uczniom umiejętnie planować swoją 

karierę zawodową 

- ryzykowne zachowania seksualne, 

-komunikacja i autoprezentacja, 

 stała współpraca z rodzicami w celu 

zapoznania ich z postępami, ewentualnie 

brakami edukacyjnymi ich dzieci oraz 

działaniami szkoły, pedagogizacja 

rodziców 

 w przypadku niepowodzeń szkolnych 

udzielanie uczniowi wczesnego wsparcia 

poprzez organizowanie pomocy w nauce. 

 wzbogacanie biblioteki szkolnej                     

i biblioteczki pedagoga w literaturę 

fachową oraz filmy wideo, DVD 

 organizowanie systematycznych zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wychowawcy, 

Pedagog 

 

 

 
Nauczyciele, Wychowawcy 

 
Dyrektor, Wychowawcy,  

Anna Halibożek 

 

Wychowawcy, 

Anna Halibożek 

 

 
 

Małgorzata Kret 

 

Aleksandra Baran, 

Anna Halibożek 

 

 

 
Pedagodzy 



 

 

 

 

 

 

Kierunki działań 

 profilaktycznych 

 

 

 

edukacyjnych w ramach godzin do 

dyspozycji wychowawcy, zajęć  

z pedagogiem 

 wnikliwa obserwacja uczniów                        

z problemami zdrowotnymi, a także 

udzielanie wsparcia dla ich rodzin 

 realizowanie programów 

profilaktycznych przez specjalistów ds. 

profilaktyki i pedagoga szkolnego oraz 

uczestniczenie w sztukach teatralnych          

i seansach filmowych dotyczących 

szkolnej profilaktyki 

 organizowanie sesji profilaktycznych 

promujących wolność od nałogów, 

zdrowy styl życia, przeciwdziałanie 

zjawisku cyberprzemocy i „hejtu”               

w Sieci 

 rozszerzenie wiedzy uczniów                       

o zagadnienie ryzykownych zachowań 

seksualnych (ich przyczyny                            

i konsekwencje), a także chorób 

cywilizacyjnych tj. otyłość, anoreksja, 

bulimia, chorób układu nerwowego             

tj. depresje, fobie szkolne, nerwice 

 omawianie w ramach rady pedagogicznej 

efektów realizacji planu profilaktycznego  

w szkole 

 starania w celu zapewnienia uczniom 

alternatywnych możliwości spędzania 

wolnego czasu- zajęcia pozalekcyjne, 

zajęcia relaksacyjno- sportowe, 

wycieczki 

 organizowanie happeningów 

 

 

 
Pedagodzy 

 

 

 

Dyrekcja, Pedagodzy, Wychowawcy 

 
Pedagodzy, Wychowawcy 

 

 

 

 

Dyrektor 

Rada Pedagogiczna 

 

 

Wychowawcy 

 

 
Szkolny Klub Wolontariatu 

Pedagog 

 

 
Wychowawcy, 

Pedagog 

 
Pedagog, Wychowawcy 

 

 
Samorząd Szkolny, 



profilaktycznych – obchody Światowego 

Dnia Bez Tytoniu, Dzień Trzeźwości, 

promowanie zdrowego stylu życia                 

i wolności od nałogów 

 kształtowanie umiejętności 

samodzielnego dokonywania właściwych 

wyborów zachowań. 

 rozpoznawanie trudności materialnych  

i bytowych oraz udzielanie w miarę 

możliwości pomocy 

 organizowanie w szkole imprez 

okolicznościowych, akademii, zawodów 

sportowych – dla całej społeczności 

szkolnej w celu integracji 

 włączanie Samorządu Uczniowskiego    

do konkretnych działań profilaktycznych. 

 kształtowanie właściwego systemu 

wartości. 

 współudział szkoły w imprezach 

profilaktycznych na terenie Powiatu. 

 agitacja, przekonywanie osób na rzecz 

transplantologii organów ludzkich,                

a także dawstwa szpiku kostnego 

(zapisanie się w bazie danych DKMS) 

 uświadamianie uczniów na temat 

szkodliwości zażywania dopalaczy, 

palenia nikotyny i e- papierosów 

 prowadzenie zajęć mających na celu 

uświadomienie młodzieży jakie skutki 

niesie za sobą zażywanie narkotyków, 

dopalaczy,  

spożywanie alkoholu, palenie 

papierosów  

Nauczyciele wychowania fizycznego, 

Pedagog 
Dyrekcja, Pedagog 

 
 

Wychowawcy, 

Dyrekcja,  

Pedagog,  

 

Wychowawcy,  

Nauczyciele biologii 

 
 

 

Pedagog 

 

 

 

 

 



i e- papierosów. Realizacja programu 

profilaktycznego „ARS- czyli jak dbać  

o miłość” oraz „Narkotykom – NIE.” 

 

 
Przewidywane efekty 

działań 

profilaktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywane efekty 

działań 

profilaktycznych 
 

 

1. Zmniejsza się wskaźnik występowania 

cyberprzemocy, agresji i przemocy. 

2. Uczniowie radzą sobie za stresem oraz 

innymi sytuacjami trudnymi. 

3. Uczniowie potrafią umiejętnie korzystać  

z doradztwa zawodowego, wiedzą jak 

planować swoją przyszłość zawodową, 

posiadają szeroką wiedzę ma temat 

lokalnego i regionalnego 

zapotrzebowania na rynku pracy, potrafią 

stworzyć dokumenty aplikacyjne                     

i umiejętnie się zaprezentować. 

4. Szkoła nawiązuje współpracę  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w celu 

poszerzenia wiedzy i informacji uczniów  

o rynku pracy. 

5. Odpowiednia diagnoza, monitorowanie, 

pomoc i wsparcie dla ucznia dotkniętego 

chorobami tj. anoreksja, bulimia,, 

otyłość, depresja, nerwice, fobie szkolne, 

prowadzi do całkowitego                            

lub częściowego wyeliminowania 

choroby. 

6. Szkoła staje się atrakcyjniejsza                    

dla ucznia. 

7. Zmniejsza się ilość uczniów 

opuszczających zajęcia lekcyjne, wagary 

i ucieczki przestają być sposobem na 

problemy rodzinne oraz szkolne. 

8. W szkole prowadzone są programy 

 



profilaktyczne dla uczniów, jak  

i rodziców i nauczycieli. 

9. Nauczyciele i pedagog wzbogacają swoją 

wiedzę z zakresu profilaktyki oraz 

umiejętność postępowania                           

w konkretnych przypadkach i stosowania 

różnorodnych form pomocy. 

10. Następuje poprawa relacji uczeń-

nauczyciel- rodzic. 

11. Uczniowie i rodzice chętniej korzystają 

ze wsparcia odpowiednich, 

wyspecjalizowanych instytucji. 

12. Uczniowie aktywnie uczestniczą  

w promowaniu zdrowego stylu życia,  

w happeningach profilaktycznych 

promujących wolność od nałogów. 

13. Uczniowie angażują się w wolontariat  

i pomoc na rzecz ludzi 

niepełnosprawnych. 

14. Wiedza młodzieży jest rozszerzona               

o takie zagadnienia jak: ryzykowne 

zachowania seksualne (ich przyczyny             

i konsekwencje prawne); choroby 

cywilizacyjne, choroby układu 

nerwowego. 

15. Uczniowie posiadają wiedzę na temat 

środków uzależniających i dopalaczy. 

16.  Biblioteka szkolna i biblioteczka 

pedagoga wzbogacają się w nowe 

pozycje. 

17.  Zwiększa się bezpieczeństwo ucznia  

w szkole. 
 



18.  Pierwszoklasiści szybko adaptują się  

w nowym środowisku szkolnym. 
 

 

 

 
Baza środków 

dydaktycznych jaką 

dysponuje biblioteka 

pedagoga i biblioteka 

szkolna 

 

 
 

 

1. Filmy: 

 

 „Epitafium dla narkomana”, 

 „Jak leki i narkotyki wpływają na 

zdrowie?”, 

 „Palenie tytoniu”, 

 „Asertywność”, 

 „Przemoc i agresja” 

 „Alkohol droga donikąd”, 

 „Alkohol kradnie wolność”, 

 „Dzieci rodzące dzieci”, 

 „AIDS- jak go uniknąć?”, 

 „Przygnębienie i apatia”, 

 „Anoreksja i bulimia”, 

 „Lekcje przestrogi”, 

 „Wirtualne uzależnienie”, 

 „Dziękuję..Nie biorę”, 

 „Dziękuję..Nie piję” 

2. Programy: 

  „Narkotykom-NIE”, 

 „ARS – czyli jak dbać o miłość” 

 „Program z orientacji zawodowej”. 

 

 

3. Książki na temat: 

 nikotyny, alkoholu, narkotyków, 

ryzykownych zachowań seksualnych,  

 sekt, miłości, depresji, 

 stresu, asertywności, komunikacji 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Kret, 

Pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 

 

 

 

 

Małgorzata Kret 

 

 

 

 



interpersonalnej, 

 promowania zdrowego stylu życia, 

 chorób cywilizacyjnych oraz chorób 

OUN, 

 organizacji czasu wolnego 

4. Scenariusze zajęć: 

 „Asertywność jako sztuka umiejętnego 

mówienia NIE”, 

 „Style komunikowania się- jakim typem 

komunikatora jesteś?” 

 „Poznajmy siebie”, 

 „Stres- jak sobie z nim radzić?”, 

 „Poczucie własnej wartości”, 

 Depresja – przyczyny, skutki, leczenie”, 

 „Teoria spostrzegania siebie czyli zajęcia  

z autopercepcji”, 

 „Kim jestem? Samoświadomość”, 

 „Narkotyki i alkohol- przyczyny, skutki, 

profilaktyka”. 

 „Dopalacze- wypalacze.” 

 „Choroby układu nerwowego – depresja, 

fobie, nerwice.” 

 „Cyberprzemoc – przyczyny, skutki, 

konsekwencje prawne.” 

 DKMS – baza dawców szpiku 

„REJESTRACJA – TAK czy NIE ?” 

 „Moja kariera zawodowa – 

planujemy…” 

 „Sztuka autoprezentacji czyli jak 

umiejętnie przygotować się na rozmowę 

kwalifikacyjną?” 

 Testy predyspozycji zawodowych, 

 

 

Pedagog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog,  



 „Właściwie zaplanowana kariera jako 

klucz do SUKCESU.” 

 „Informacje o lokalnym, regionalnym  

i ogólnopolskim  rynku pracy.” 

 

 

Przygotowali:            Zatwierdził: 

Pedagog szkolny: 

mgr Anna Gubała-Halibożek 

mgr Aleksandra Baran 

 


