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SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI  
 

ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 3 im. T. KOŚCIUSZKI  
 

W HRUBIESZOWIE 
 

Szkolny Program Profilaktyki jest dokumentem, który określa zadania i formy  

realizacji zadań, które podejmowane są, aby przede wszystkim kształtować umiejętności 

psychospołeczne uczniów, wspierać młodzież w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Działania mają na celu 

ograniczanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl 

życia, a także wzmocnienie czynników chroniących.  

Cele i zadania szkolnego programu profilaktyki wynikają ze szkolnego programu 

wychowawczego, opracowanego wspólnie z uczniami i rodzicami. Istotnym elementem 

jest działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna, w tym także 

diagnoza problemów dzieci i młodzieży, która pozwala na określenie czynników ryzyka 

i czynników chroniących. Diagnoza opiera się na obserwacji środowiska szkolnego 

uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, na rozmowach z uczniami, 

rozmowach z rodzicami uczniów, analizie dokumentacji szkolnej, konsultacjach z 

nauczycielami i wychowawcami, opinii o środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

będącym otoczeniem szkoły zaczerpniętej od policjantów, na analizie ankiet dot. 

bezpieczeństwa w szkole. 
 
Podstawy prawne Szkolnego Programu Profilaktyki: 
 
1. Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483). 
2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów  
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września  
1991 r. (Dz. U. nr 120, poz. 526). 
3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( Dz. U. Nr 67 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51 poz. 458 Działalność 
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edukacyjna szkoły pkt 1, 2 i 3). 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji z 19 czerwca 2001r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz zmieniające z dnia 31 stycznia 
2002r. ( Dz. U. Nr 10 poz. 96). 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie 
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 
prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 17 
poz. 78 z późniejszymi zmianami z dnia 19 sierpnia 2002r). 
7. Program ochrony zdrowia. 
8. Program ochrony zdrowia psychicznego. 
9. Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
10. Krajowy program zapobiegania narkomanii. 
11. Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV. 
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej (Dz. U. 2001 r. 
nr 11, poz. 114). 
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 532). 
14. Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości 
wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13.01.2004r. 
15. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
/Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 
z / oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /. 
17. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. 
Nr 24, poz. 198/.  
18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii/Dz. U. z 2012 r. poz. 
124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875/. 
19. 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, poz. 225 i 226/. 
20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  w celu przeciwdziałania 
narkomanii /Dz. U. z 2015 r. poz. 1249/. 
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 Motto: „Czyń dobro, zła unikaj”. 
 
 
Cel nadrzędny programu:  

● w odniesieniu do ucznia: 
- wypracowanie umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego dokonywania wartościowych 

wyborów i zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi, w tym przestrzeganie 
przyjętych dla danego wieku zwyczajowym norm i wymagań, a szczególności kształtowanie 
umiejętności psychospołecznych. 

● w odniesieniu do rodziców uczniów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły: 
- podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz wychowania, edukacji i profilaktyki w 

zakresie profilaktyki uniwersalnej (grup niskiego ryzyka), profilaktyki selektywnej i 
wskazującej (grup podwyższonego i najwyższego ryzyka), mających na celu zapobieganie i 
przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. 

 
Cele operacyjne: 

● w odniesieniu do ucznia: 
- poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu promocji zdrowia i   

zdrowego stylu życia 
- wdrażanie do przestrzegania zasad higienicznego trybu życia 
- wskazywanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania, 
- ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia, 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, 
- kształtowanie umiejętności doceniania znaczenia zdrowia, 
- wyrabianie umiejętności właściwej organizacji wolnego czasu, 
- prowadzenie aktywnego stylu życia, 
- kształtowanie umiejętności psychospołecznych, w tym: rozwijanie umiejętności radzenia sobie 

ze stresem, wdrażanie do  poznawania siebie i refleksji nad sobą,  kształtowanie stabilnego 
systemu wartości, rozwijanie umiejętności rozumienia własnych pozytywnych i negatywnych 
emocji, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra od 
zła,  kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi, słuchania, empatii, otwartości, 
kształtowanie zachowań asertywnych, ukazywanie wartości koleżeństwa i przyjaźni, 
umiejętności podejmowania decyzji, odmawiania 

- aktywizowanie uczniów do podejmowania ról społecznych  w szkole 
- dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów na temat zagrożeń wynikających z eksperymentowania ze środkami 
psychoaktywnymi, lekami, suplementami diet, 

- edukacja prawna na temat konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów Ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii ( z 29 lipca 2005 roku), 

-  umożliwianie uczniom niepełnosprawnym pełnej integracji w szkole, współdziałanie ze 
społecznością szkolną, 

- ukazywanie zagrożeń związanych z grupami wysokiego ryzyka, oraz subkulturami i sektami, 
- ukazywanie zgubnej roli agresji i autoagresji 
- kształtowanie w uczniach umiejętności respektowania praw człowieka 
- wdrażanie w życie szkoły Programu Przeciwdziałania Wagarom – kształtowanie w uczniach 

postawy systematyczności i poczucia obowiązkowości. 
 

● w odniesieniu do nauczycieli i rodziców: 
- rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania postaw prozdrowotnych i zdrowego 

stylu życia 
- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie jest jedną z najważniejszych 

wartości wżyciu, 
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- oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 
- wyrabianie umiejętności komunikowania się i współpracy z innymi, 
- stwarzanie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem, rodzicem i dzieckiem, 

nauczycielem i rodzicem, w tym wzmacnianie więzi, 
- poszerzanie wiedzy i umiejętności rodziców oraz nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego uczniów oraz na temat rozpoznawania 
wczesnych objawów używania środków psychoaktywnych, leków, suplementów diet, 

- udostępnianie rodzicom informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów w przypadku 
używania środków psychoaktywnych, 

- edukacja prawna na temat konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów Ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii ( z 29 lipca 2005 roku), 

- dostarczanie wiedzy w zakresie samoświadomości i umiejętności rozpoznawania uczuć, 
- wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi i pomoc w 

rozwiązywaniu problemów, 
- uświadamianie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw swoich dzieci, 

wzmacnianie kompetencji wychowawczych, 
- wzmacnianie edukacji rówieśniczej, 
- rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej, 
- stwarzanie warunków umożliwiających uczniom niepełnosprawnym pełną integrację ze szkołą, 
- zapobieganie wagarom – wdrażanie Programu Przeciwdziałania Wagarom, 
- wspomaganie „eurosierot” – dzieci rodziców podejmujących pracę poza granicami kraju i w 

związku z tym długotrwale nieobecnych w domu;  nawiązanie współpracy z  rodzicami 
uczniów i wypracowanie zasad informowania przez rodziców szkołę o zamiarze wyjechania do 
pracy, 

- podejmowanie  na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z przestrzeganiem praw człowieka 
 
 

OBSZAR 
DZIAŁANIA 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIAL-
NI 

TERMIN 

 
PROFILAKTYKA UNIWERSALNA  

                      (PIERWSZORZĘDOWA) – skierowana do wszystkich uczniów 
 
I Promocja 
zdrowia. 

Dostarczanie 
uczniom i 
rodzicom 
wiedzy na 
temat różnych 
aspektów 
zdrowia. 

 Utworzenie biblioteczki wiedzy 
o zdrowiu w czytelni szkolnej 
(literatura, broszury, referaty, 
czasopisma) 
 Projekcja filmu o tematyce 

zdrowotnej (właściwe odżywianie, 
profilaktyka chorób, pierwsza 
pomoc, uzależnienia, itd.) 
 Prowadzenie lekcji 

wychowawczych poświęconych 
tematyce promocji zdrowia i 
zdrowego stylu życia 
 Przygotowanie do badań 

bilansowych i przesiewowych w 
klasach I – III 
 
 Zorganizowanie spotkań 

indywidualnych rodziców z 

Nauczyciele biblioteki 
 
 
 
Pielęgniarka szkolna  
 
 
 
Wychowawcy 
Pedagog szkolny 
N-l WDŻ 
Pielęgniarka szkolna  
 
Pielęgniarka szkolna 
 
 
Wychowawcy, 
pielęgniarka 

I semestr 
 
 
 
Przez cały 
rok 
 
 
Wg 
potrzeb 
 
 
 
I semestr 
 
 
wrzesień 
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pielęgniarką szkolną podczas 
wywiadówek klasowych (lista osób 
wybranych przez pielęgniarkę) 
 Przeprowadzenie ankiety 

dotyczącej zdrowia uczniów i jej 
analiza 
 Ustalenie przez Dyrekcję szkoły 

dyżurów na korytarzu szkolnym i w 
stołówce szkolnej 
 

 
 
Wychowawcy, 
pielęgniarka 
 
Dyrekcja szkoły 

 
 
I semestr 
 
 
Wg 
potrzeb 
 

 Działania 
profilaktyczne 
mające na celu 
zapobieganie 
chorobom 
zakaźnym. 

 Przygotowanie przez uczniów K 
plansz poświęconych tematyce 
chorób zakaźnych w tym AIDS 
 Projekcja filmu o AIDS 
 Profilaktyka chorób zakaźnych – 

szczepienia ochronne 
 Choroby przenoszone drogą 

płciową – pogadanka  
 Propagowanie zasad profilaktyki 

w zakresie chorób występujących 
zimą – pogadanka 
 

Pielęgniarka 
 
 
Pielęgniarka 
Pielęgniarka 
 
 
Nauczyciel WDŻ 
 
Pielęgniarka, 
wychowawcy 

Cały rok 
 
 
Cały rok 
Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
Cały rok 

 Szerzenie 
wiedzy na 
temat wpływu 
środowiska na 
zdrowie i życie 
człowieka. 

 Udział uczniów w akcjach 
Sprzątania Świata i Dnia Ziemi 
 Przygotowanie przez uczniów 

referatów dotyczących ekologii i 
ochrony środowiska oraz 
przeprowadzenie debaty z udziałem 
uczniów klas I-III dotyczącej 
problemów ochrony środowiska w 
naszym rejonie – sympozjum 
 Udział uczniów w konkursach i 

olimpiadach wiedzy o tematyce 
ekologicznej  
 Projekcja filmów  o tematyce 

ekologicznej  

Wychowawcy 
 
Nauczyciele biologii 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele biologii 
 
 
Wychowawcy, n-le 
biologii 
 
 

Wrzesień 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
Wg 
terminarza 
konkursów 
Cały rok 
 
 
 

 Działania 
mające na celu 
dbałość o 
właściwy 
rozwój 
fizyczny i 
poprawę 
postawy 
ucznia. 

 Organizowanie szkolnych 
imprez sportowych (Dzień Sportu, 
Dzień dziecka, inne alternatywne 
sposoby spędzania czasu wolnego,  
itp.) 
 Zapewnienie uczniom 

aktywnego udziału w różnego typu 
zawodach na różnych szczeblach 
 Zorganizowanie wycieczek 

pieszych , wycieczek autoka-
rowych, rajdów i lekcji w terenie 
 Propagowanie aktywnego 

wypoczynku na świeżym powietrzu 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 
 
Wychowawcy i n-le 
wych. fiz. 
 
N-le wych. fiz. i 
geografii, 
wychowawcy 
 
Nauczyciele wych. 
fizycz., wychowawcy 

Czerwiec 
 
 
 
 
Wg 
kalendarza 
sportowego 
Według 
harmono-
gramu org. 
wycieczek 
Cały rok 
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 Organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych sportowych oraz 
dyskotek 
 Wyposażanie ucznia w wiedzę 

na temat profilaktyki kręgosłupa i 
zasad zachowania  prawidłowej 
postawy ciała 
 

Dyrekacja szkoły, n-le 
wych. fiz. Pielęgniarz-
ka, wychowawcy 
Pielęgniarka 

Cały rok 
 
 
Cały rok 
 

II Żywienie i 
żywność. 

Promowanie 
wśród uczniów 
racjonalnego 
odżywiania. 

 Zapewnienie uczniom 
możliwości korzystania z posiłków 
w stołówce 
 Pozyskanie środków na 

dofinansowanie obiadów dla 
uczniów z rodzin najuboższych 
 Zorganizowanie konkursu 

dotyczącego właściwego 
odżywiania 
 Liczenie kalorii, analiza 

piramidy pokarmowej – 
kształtowanie umiejętności u 
uczniów 
 Układanie jadłospisu – 

racjonalne odżywianie 
 Dostarczanie wiedzy na temat 

anoreksji, bulimii, nadwagi, 
otyłości i anemii oraz 
przeciwdziałanie tym zjawiskom 

Dyrektor szkoły 
 
 
Dyrekcja szkoły, Rada 
Rodziców, pedagog 
szkolny, wychowawcy 
 
Nauczyciele biologii 
 
Nauczyciele biologii 
 
 
 
Pielęgniarka 
 
 
N-le wychowania 
fizycznego, 
pielęgniarka, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny 
 

Cały rok 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
Wg. 
potrzeb 
Wg progr. 
biologii 
Listopad 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 

III Higiena 
osobista i 
otoczenia. 

Motywowanie 
uczniów do 
dbałości o 
higienę 
osobistą i 
otoczenia. 

 Zorganizowanie godziny 
wychowawczej dla klas pierwszych 
z udziałem pielęgniarki szkolnej 
poświęconej higienie osobistej 
ucznia 
 Propagowanie czytelnictwa 

czasopism promujących zdrowy 
styl życia 
 Rozpowszechnianie wiedzy i 

nawyków w zakresie higieny jamy 
ustnej 
 

Wychowawcy, 
pielęgniarka 
 
 
 
N-le wych.-fiz. i 
biologii, pielęgniarka, 
bibliotekarki 
Pielęgniarka 

W ramach 
potrzeb 
 
 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 

IV Zdrowie 
psychiczne. 

Kształtowanie 
u uczniów 
umiejętności 
organizowania 
sobie czasu 
wolnego. 

 Organizowanie zajęć i 
prowadzenie dyskusji z młodzieżą 
na temat wartościowych form 
spędzania wolnego czasu 
 Organizowanie wycieczek do 

kina, na spektakle teatralne, do 
muzeum , HDK itp. 
 
 Propagowanie wśród uczniów 

czytelnictwa – konkurs czytelniczy 

Wychowawcy, 
wszyscy nauczyciele, 
pedagog szkolny 
 
Wychowawcy 
 
 
 
Nauczyciele biblioteki 
 

Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
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 Popularyzacja wartościowych 
filmów, programów telewizyjnych i 
radiowych, przedstawień 
teatralnych, stron internetowych 
itp. propagujących pozytywne 
wartości 
 Udział młodzieży w rajdach i 

wycieczkach turystyczno – 
krajoznawczych 
 Prowadzenie na terenie szkoły 

kół zainteresowań z 
poszczególnych przedmiotów 
 Organizowanie szkolnych  i 

międzyszkolnych zawodów 
sportowych 
 Udział uczniów, rodziców i 

nauczycieli w imprezach szkolnych 
– dyskoteki, andrzejki, studniówki, 
zawody sportowe itp. 

Nauczyciele j. 
polskiego, historii, 
informatyki i 
wychowawcy 
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele geografii 
 
 Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele 
 
 
 Dyrekcja szkoły, N-le 
wychowania 
fizycznego 
Dyrekcja szkoły, 
wychowawcy, n-le 
wychowania 
fizycznego  
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
Wg 
harmono-
gramu 
wycieczek 
Cały rok 
 
 
Wg 
kalendarza 
sportowego 
Wg 
terminarza 
imprez 

 Kształtowanie 
u uczniów 
zdrowej 
osobowości 
pod względem, 
psychicznym i 
społecznym. 

 Pomoc uczniom w nabywaniu 
umiejętności asertywnego 
porozumiewania się z innymi 
ludźmi – praca ze scenariuszem 
programu profilaktycznego „Jak 
żyć z ludźmi” rozdz. 6 „Co to 
znaczy być asertywnym?” 
 Rozwijanie asertywności 

rozumianej jako postawa, dzięki 
której możemy zachować 
tożsamość i poczucie własnej 
wartości  
 Wdrażanie przez pedagoga 

szkolnego i wychowawców klas 
programów rozwijających 
umiejętności interpersonalne – 
twórcze postawy społeczne, 
komunikowanie się z innymi, 
dialog, umiejętność słuchania, 
współpracy w grupie, umiejętność 
podejmowania decyzji, radzenia 
sobie ze stresem, radzenia sobie z 
emocjami, poznawania siebie 
 Zapoznanie uczniów z nowymi 

technikami uczenia się – spotkanie 
z pedagogiem i psychologiem 
 Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem – 
wdrażanie technik relaksacyjnych – 
zajęcia uczniów z psychologiem – 
mgr J. Szeląg oraz pedagogiem 

Wychowawcy, 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
nauczyciel WDŻ 
 
 
Pedagog szkolny, 
wychowawcy, 
nauczyciel WDŻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog szkolny, 
wychowawcy  
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 

W ramach 
potrzeb 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
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szkolnym 
 Prowadzenie zajęć wg 

scenariusza programu  „Jak żyć z 
ludźmi” rozdz. 7 „Jak radzić sobie 
ze stresem?” 
 Organizowanie przez pedagoga 

szkolnego pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów i ich 
rodziców w formie spotkań 
indywidualnych 
 Prowadzenie przez pedagoga 

szkolnego terapii indywidualnej i 
grupowej dla uczniów 
 Organizowanie doradztwa 

pedagogicznego dla nauczycieli i 
wychowawców w pracy z uczniami 
sprawiającymi trudności 
wychowawcze 
 Zapoznanie uczniów klas 

pierwszych ze zjawiskiem depresji 
i autoagresji  
 Stworzenie skrzynki pytań 
 Organizowanie pomocy bieżącej 

dla uczniów, których rodzice 
podejmują pracę poza granicami 
kraju – EUROSIEROTY 
 

 
Pedagog szkolny, 
wychowawcy 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
Nauczyciel WDŻ 
 
 
Pedagog szkolny 
 
Pedagog szkolny 
Wychowawcy 
 

 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 

 
- „ - 

 
 

- „ - 
 
 
 
 
I semestr 
 
 
- „ – 

 
Cały rok 

 Zapobieganie 
negatywnym 
wpływom 
mediów i sekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przeprowadzenie zajęć na temat 
„Jak bronić się przed 
manipulacyjnym werbowaniem do 
grup destrukcyjnych” 
 Organizowanie zajęć 

prowadzonych przez pedagoga 
szkolnego mających na celu 
przeciwdziałanie negatywnym 
wpływom mediów i sekt 
 Podejmowanie działań 

profilaktycznych na temat zagrożeń 
płynących z niewłaściwego korzys-
tania z Internetu. 
 Profilaktyka uzależnień od 

komputera i Internetu. 
 Kształtowanie umiejętności 

korzystania z informacji 
multimedialnych i krytycznego 
podchodzenia do nich – zajęcia 
informatyki 
 Praca przy tworzeniu i 

aktualizacji szkolnej strony WWW 
– prezentowanie przez uczniów 
twórczości własnej 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy 
 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
Nauczyciele 
informatyki 
 
 
Nauczyciele 
informatyki 
 
Nauczyciele 
informatyki 
 
 
 
Nauczyciele 
informatyki 
 
 

W ramach 
potrzeb 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
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 Kształtowanie u uczniów 
umiejętności segregowania i 
krytycznego odbioru informacji 
oraz kultury masowej poprzez 
organizowanie wycieczek do 
muzeum, kina, teatru, HDK itp. 

Wychowawcy Cały rok 
 

V. Bezpieczeń-
stwo. 

Edukowanie w 
zakresie zasad 
ubezpieczeń-
stwa, dbałości 
o zdrowie i 
umiejętności 
udzielania 
pierwszej 
pomocy. 

 Diagnozowanie stanu 
bezpieczeństwa w szkole. 
 
 Zapoznanie oraz wdrażanie do  

przestrzegania przez uczniów 
przepisów bezpieczeństwa  w 
szkole i w środowisku 
 Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami udzielania pierwszej 
pomocy medycznej 
 
 
 Kształtowanie u uczniów 

świadomości w zakresie stosowania 
leków zgodnie z zaleceniami 
lekarskimi i medycznymi 
  Dostarczanie uczniom wiedzy 

na temat negatywnych skutków 
używania środków psychoaktyw-
nych 
 Propagowanie zdrowego i 

bezpiecznego stylu życia 
 

Dyrekcja szkoły 
Koordynator ds. 
bepieczeństwa 
Wszyscy nauczyciele 
 
 
 
Nauczyciel Edukacji 
dla bezpieczeństwa, n-
le wychowania 
fizycznego, 
pielęgniarka 
 
Wychowawcy, 
pielęgniarka 
 
 
Wychowawcy 
Pedagog szkolny 
 
 
Wychowawcy 
Pedagog szkolny 

I semestr 
 
 
Cały rok 
 
 
     
   - „ - 
 
 
 

 
     
  - „ - 
 
 
 
   - „ – 

 
 
 

Cały rok 
 

VI Życie w 
rodzinie i w 
społeczeństwie. 

1.Ukazywanie 
młodzieży 
pozytywnych 
autorytetów i 
rozbudzanie 
pragnienia 
naśladowania 
ich w życiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przeprowadzenie wśród 
uczniów klas pierwszych zajęć 
wychowania do życia w rodzinie: 
omówienie tematyki kształtowania 
się tożsamości młodego człowieka, 
problemów wieku dojrzewania i 
dorastania, akceptowania siebie 
jako istoty płciowej itp. 
 Przeprowadzenie wśród 

uczniów klas drugich zajęć 
wychowania do życia w rodzinie 
mających na celu przede wszystkim 
wychowanie do miłości 
 Przeprowadzenie wśród 

uczniów klas trzecich LO i LP oraz 
klas IV technikum ekonomicznego 
zajęć wychowania do życia w 
rodzinie omawiających 
problematykę odpowiedzialnego 

Pedagog szkolny – n-l 
WDŻ 
Wychowawcy 
N-le biologii, religii, 
przyrody 
 
 
 
Pedagog szkolny-  n-l 
WDŻ 
Wychowawcy, n-le 
biologii, religii, 
przyrody 
Pedagog szkolny- n-l 
WDŻ 
Wychowawcy, n-le 
biologii, religii, 
przyrody 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 

 
- „ - 

 
 
 
 

- „ - 
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2. Praca z 
młodzieżą na 
temat respek-
towania praw 
człowieka. 
 

rodzicielstwa, cech dojrzałej 
osobowości, negatywnych zagrożeń 
wpływających na funkcjonowanie 
rodziny itp. 
 Wdrażanie tematyki praw 

człowieka na godzinie 
wychowawczej 
 Współpraca z rodzicami 

uczniów w zakresie omówienia 
zagadnień dotyczących 
respektowania praw człowieka 
 Zajęcia z uczniami dotyczące 

kształtowania poszanowania i 
respektowania praw człowieka.  
 

 
 
 
 
Wychowawcy 
 
 
Dyrekcja 
Pedagog szkolny 
Wychowawcy 
 
Wychowawcy 

 
 

 
 

Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 

 Wywoływanie 
refleksji na 
temat własnej 
przyszłości. 

 Dyskusja na lekcjach 
wychowawczych i WOS na temat 
przyszłości i właściwego wyboru 
dalszej drogi 
 Zajęcia z pedagogiem szkolnym 

na temat orientacji zawodowej – 
wybór dalszej drogi kształcenia i 
przyszłego zawodu 
 Rozmowy na godzinach 

wychowawczych dotyczące planów 
osobistych np.: „Moja przyszła 
rodzina” 
 Przeprowadzenie diagnozy na 

temat problemów w środowisku 
ucznia związanych z projektowa-
niem  przyszłości, oraz wspieranie 
dążeń osobistych i zawodowych 
 Zorganizowanie i przeprowa-

dzenie przez pedagoga szkolnego  
pedagogizacji rodziców  na temat: 
„Orientacja zawodowa – wybór 
dalszego kierunku kształcenia i 
przyszłego zawodu przez uczniów 
programowo najwyższych” 
 Organizowanie dla uczniów 

zajęć grupowego doradztwa 
zawodowego oraz indywidualnego 
poradnictwa zawodowego. 
Współpraca z rodzicami uczniów.  
 
 
 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele WOS 
 
 
Pedagog szkolny 
Doradca zawodowy 
 
 
Pedagog szkolny, 
wychowawcy  
 
 
Pedagog szkolny, 
wychowawcy 
 
 
 
 
Dyrekcja 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
Doradca zawodowy 
 
 
 
 

I semestr 
 
 
 
I – II 
semestr 
 
 

- „ - 
 
 
 
I semestr 
 
 
 
 
 
Wrzesień 
 
 
 
 
 
Cały rok 

 Kształtowanie 
umiejętności 

 Zajęcia na podstawie 
scenariusza programu „Jak żyć z 

Pedagog szkolny,  
 Wychowawcy 

W ramach 
potrzeb 
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komunikowa-
nia się z 
innymi ludźmi. 

ludźmi” rozdz. 4 „Jak podejmować 
decyzje?” – dostarczanie uczniom 
wiedzy na temat zasad 
komunikowania się z innymi 
ludźmi – rodzice, nauczyciele, 
koledzy, osoby obce 
 Wdrażanie wśród uczniów na 

zajęciach wychowawczych postaw 
pozytywnej komunikacji 
międzyludzkiej – poziomy 
porozumiewania się, otwartość, 
skuteczne słuchanie, bariery 
komunikacyjne 
 Zorganizowanie dla uczniów 

spotkania z psychologiem na temat 
nabywania umiejętności właściwej 
komunikacji z innymi ludźmi – 
ćwiczenia 
 Przeprowadzenie spotkania z 

rodzicami w formie pedagogizacji i 
omówienie tematyki zajęć 
„Wychowania do życia w rodzinie” 
– dyskusja na temat form pracy z 
młodzieżą 
 Organizowanie przez pedagoga 

szkolnego poradnictwa 
indywidualnego dla nauczycieli, 
rodziców i uczniów 
 

 
 
 
 
 

 
- „ - 

 
 
 
 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
Dyrekcja  
Pedagog szkolny,  
 
 
 
 
 
Pedagog szkolny 

 
 
 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
Wrzesień 
 
 
 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 

VII. Życie bez 
nałogów. 

Profilaktyka 
uzależnień – 
uczeń, rodzice, 
szkoła. 

 Diagnozowanie środowiska 
uczniowskiego w zakresie zjawisk 
związanych z uzależnieniami – na 
podstawie wyników badań – 
dostosowanie pracy do potrzeb 
środowiskowych szkoły 
 Organizowanie godzin 

wychowawczych mających na celu 
zapoznanie uczniów z rodzajami 
uzależnień, skutkami i sposobami 
zapobiegania ich powstawaniu 
 Projekcje filmów omawiających 

problematykę uzależnień wśród 
młodzieży 
 Przeglądanie i omawianie z 

wychowawcą klasy artykułów z 
prasy związanych z ta tematyką 
 Praca na zajęciach ze scenariu-

szem zajęć profilaktycznych 
„Alkohol kradnie wolność” 
 Praca ze scenariuszem zajęć 

antynarkotykowych 
zatytułowanych „TORBA” 

Dyrekcja, pedagog 
szkolny, wychowawcy 
 
 
 
 
Wychowawcy 
pedagog szkolny 
pielęgniarka 
 
 

- „ - 
 
 
 
Wychowawcy 
 
 
Wychowawcy 
pedagog szkolny 
 
Wychowawcy 
pedagog szkolny 

Początek 
roku 
szkolnego 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
Cały rok 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
W ramach 
potrzeb 
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 Nabywanie przez uczniów 
umiejętności skutecznego 
odmawiania, mówienia „NIE” w 
różnych sytuacjach życiowych 
 Zorganizowanie w każdej klasie 

spotkania z pedagogiem szkolnym 
na temat „Zapobieganie 
powstawaniu uzależnień wśród 
młodzieży – alkoholizm, 
narkomania, nikotynizm, 
lekomania” 
 Przeprowadzenie cyklu spotkań 

z pielęgniarką szkolną poświęco-
nych skutkom uzależnień 
 Przygotowanie przez uczniów 

plakatów i referatów dotyczących 
sposobów walki z nałogami – 
wystawa w szkole 
 Rozpowszechnianie przez 

członków Szkolnego Koła PCK 
ulotek zawierających informacje 
dotyczące sposobów ustrzegania się 
przed nałogami oraz numerów 
telefonów pod którymi można 
uzyskać pomoc 
 Przeprowadzenie procesu 

pedagogizacji rodziców uczniów 
klas I, II i III na temat 
„Profilaktyka uzależnień – 
przyczyny i skutki sięgania przez 
młodego człowieka po środki 
odurzające, w tym także 
dopalacze”. Spotkanie z 
zaproszonym do szkoły specjalistą. 
 Udział uczniów w spotkaniach 

profilaktycznych lub w  koncertach 
o charakterze profilaktycznym 
zorganizowanych przy współpracy 
z MKRPA w Hrubieszowie 
 Wdrażanie programów 

profilaktycznych rekomendo-
wanych przez rządowe i 
pozarządowe organizacje działające 
na rzecz dzieci i młodzieży.  
 
 
 
 
 

 
Wychowawcy 
pedagog szkolny 
 
 
Wychowawcy 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
pielęgniarka 
 
 
Wychowawcy, 
pielęgniarka 
 
 
Opiekun PCK 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja, pedagog 
szkolny 
 
 
 
Dyrekcja, pedagog 
szkolny 

 
    - „ - 
 
 

 
- „ - 

 
 
 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
I semestr 
 
 
 
Cały rok 
 

 
 
 
 
 
Wrzesień 
Październi 
 
 
 
 
 
 
 
Październi 
 
 
 
 
Listopad-
grudzień 

 Zapobieganie  
agresji i 
przemocy w 

 Zdiagnozowanie przy pomocy 
anonimowej ankiety środowiska 
szkolnego i rodzinnego uczniów w 

Wychowawcy, 
pedagog szkolny 
 

I semestr 
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szkole oraz w 
środowisku 
lokalnym. 

zakresie zjawiska agresji 
 Zorganizowanie w klasach  

spotkań z policjantem na temat 
„Prawne aspekty przestępstw i 
wykroczeń – profilaktyka 
uzależnień” jako zapobieganie 
przestępczości wśród nieletnich 
 Przeprowadzenie zajęć 

mających na celu zapobieganie 
powstawaniu niedostosowaniu 
społecznemu wśród młodzieży 
(czyny przestępcze dokonane przez 
osoby będące pod wpływem 
środków odurzających, kradzieże, 
włamania, napady, pobicia, agresja 
i autoagresja). 
 Przeprowadzenie na godzinie 

wychowawczej zajęć wg 
scenariusza „Agresja w szkole”, 
dyskusja na temat zjawiska 
przemocy i agresji w szkole, 
rodzinie i społeczeństwie. 
 

 
- „ - 

 
 
 
 
 
 

- „ - 
 
 
 
 
 
 
 

- „ - 
 
 
 
 
 

 
I – II 
semestr 
 
 
 
 
 

- „ - 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
 

 Zapobieganie 
wagarom. 

 Wdrażanie i przestrzeganie 
zasad zawartych w Programie 
Przeciwdziałania Wagarom. 
 Współpraca nauczycieli, 

rodziców i uczniów nad 
ograniczeniem występowania 
zjawiska wagarów w szkole 
 Ankieta diagnozująca zjawisko 

wagarów 
 Organizacja „Dnia wiosny” jako 

alternatywy sposób spędzania czasu 
wolnego młodzieży 
 Zapoznanie uczniów z WSO, 

Statutem szkoły i konsekwencjami 
wagarowania 

Dyrekcja, pedagog 
szkolny, wychowawcy 
 
Wychowawcy 
pedagog szkolny 
 
 
Wychowawcy 
pedagog szkolny 
 
Dyrektor, 
wychowawcy 
 
Wychowawcy 
 
 

Cały rok 
 
 
I semestr 
 
 
 
Listopad 
 
 
Kwiecień 
 
 
 
Wrzesień 
 

 Zapobieganie 
niepowodzenio
m szkolnym. 

 Organizowanie zajęć z zakresu 
profilaktyki jako zapobieganie 
niepowodzeniom szkolnym – 
spotkania uczniów z pedagogiem 
szkolnym 
 Zapobieganie powstawaniu 

trudności adaptacyjnych wśród 
uczniów klas pierwszych – 
spotkania integracyjne prowadzone 
przez psychologa mgr J. Szeląg lub 
pedagoga szkolnego 
 Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej w klasach i w szkole 

Pedagog szkolny 
Wychowawcy 
 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 

W ramach 
potrzeb 
 
 
 
Wrzesień i 
w ramach 
potrzeb 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
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 Udział uczniów w 
przedmiotowych kołach 
wyrównawczych i kołach 
zainteresowań prowadzonych przez 
nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów 
 

Dyrektor, prowadzący 
koła zainteresowań 

Cały rok 

 
KWALIFIKOWANIE DO PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ I WSKAZUJĄCEJ 

(DRUGORZĘDOWEJ I TRZECIORZĘDOWEJ)  
– skierowana do uczniów z grup podwyższonego i najwyższego ryzyka 

 
I.Przeciwdziała
-nie patologiom 
wśród 
młodzieży. 

Ograniczanie 
zjawiska 
wagarowania 
uczniów. 

 Konsekwentne realizowanie 
zapisów Statutu oraz Programu 
Przeciwdziałania Wagarom w 
stosunku do uczniów próbujących 
wagarowania 
 Wprowadzenie do 

usprawiedliwień konieczności 
odpowiedzi na pytanie o przyczyny 
nieobecności 
 Spotkanie z policjantem lub 

psychologiem na temat 
konsekwencji prawnych 
wagarowania 
 Przeprowadzanie rozmów z 

uczniem wagarującym i rodzicami 
przez wychowawcę, pedagoga, 
dyrektora szkoły 
 Prowadzenie przez pedagoga 

terapii indywidualnej i grupowej 
dla osób wagarujących 
 Kierowanie do poradni 

psychologiczno – pedagogicznej 
uczniów narażonych na wagary 
 Ścisła współpraca z rodzicami 

uczniów zagrożonych wagarami 
 

Wszyscy nauczyciele 
Pedagog szkolny 
Dyrekcja szkoły 

 
 
- „ - 

 
 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny 
 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny, wychowawcy 
 
 
 
Pedagog szkolny 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny 
 
 
Wychowawcy  
Pedagog szkolny 
Dyrekcja szkoły 
 

Cały rok 
 

 
 
 
- „ - 

 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
W ramach 
potrzeb 
 
 
W ramach 
potrzeb 

 Zapobieganie 
wulgaryzacji 
języka wśród 
młodzieży. 
 

 Konsekwentne reagowanie na 
wulgaryzmy językowe uczniów, 
włącznie z karaniem 

Wszyscy nauczyciele W ramach 
potrzeb 
 
 

 Walka z 
nałogiem 
nikotynizmu. 

 Stosowanie zapisów 
Statutowych 
 
 Przeprowadzanie rozmów z 

uczniem palącym i rodzicami przez 
wychowawcę, pedagoga, dyrektora 
szkoły 

Wszyscy nauczyciele 
 
 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny, wychowawcy 
 

Cały rok 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
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 Prowadzenie przez pedagoga 
terapii indywidualnej dla osób 
uzależnionych od nikotyny 
 Kierowanie do właściwych 

instytucji takich jak Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna 
  

 
Pedagog szkolny 
 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny 
 

 
W ramach 
potrzeb 
 
W ramach 
potrzeb 

 Przeciwdziała-
nie zjawiskom 
alkoholizmu. 

 Stosowanie zapisów 
Statutowych 
 Przeprowadzanie rozmów z 

uczniem zażywającym alkohol i 
rodzicami przez wychowawcę, 
pedagoga, dyrektora szkoły 
 Prowadzenie przez pedagoga 

terapii indywidualnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 
 Kierowanie do właściwych 

instytucji takich jak Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna, 
Komisja d/s. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy 
Urzędzie Miasta 
 

Wszyscy nauczyciele 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny, wychowawcy 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny 
 

Cały rok 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
W ramach 
potrzeb 

 Przeciwdziała-
nie zjawisku 
narkomanii. 

 Stosowanie zapisów 
Statutowych 
 Przeprowadzanie rozmów z 

uczniem mającym kontakt z 
narkotykami i rodzicami przez 
wychowawcę, pedagoga, dyrektora 
szkoły 
 Prowadzenie przez pedagoga 

terapii indywidualnej dla osób 
zażywających narkotyki 
 Kierowanie do właściwych 

instytucji takich jak Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna, 
„Powrót z U” 
 

Wszyscy nauczyciele 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny, wychowawcy 
 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny 
 
 
 

Cały rok 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 

 Przeciwdziała-
nie różnym 
formom agresji 
w szkole i 
środowisku. 

Stosowanie zapisów Statutowych. 
 Przeprowadzanie rozmów z 

uczniem i rodzicami przez 
wychowawcę, pedagoga, dyrektora 
szkoły. 
 Prowadzenie przez pedagoga 

terapii indywidualnej i grupowej 
dla uczniów będących ofiarami 
agresji jak i dla uczniów 
wykazujących zachowania 
agresywne. 
 Kierowanie do właściwych 

instytucji takich jak Poradnia 

Wszyscy nauczyciele 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny, wychowawcy 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny 

Cały rok 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
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Psychologiczno – Pedagogiczna. 
 

 

 Poznawanie 
środowisk 
rodzinnych 
uczniów. 
Pomoc 
rodzinom 
dysfunkcyj-
nym i 
niewydolnym 
wychowawczo 

 Sprawowanie przez 
wychowawców klas przy pomocy 
pedagoga szkolnego, opieki nad 
uczniami wywodzącymi się z 
rodzin dysfunkcyjnych i 
niewydolnych wychowawczo 
 Częste rozmowy wychowawcy i 

pedagoga szkolnego z rodzicami 
mającymi kłopoty wychowawcze z 
dziećmi, umożliwienie kontaktu z 
psychologiem 
 Kierowanie do właściwych 

instytucji udzielających pomocy 
wychowawczej 
 Zalecanie umówienia się 

uczniów chorych do właściwych 
placówek ZOZ , w tym także do 
Poradni Zdrowia Psychicznego 
 

Wychowawcy, 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
Dyrektor, pedagog 
szkolny 
 
Pielęgniarka 

Cały rok 
 
 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
W ramach 
potrzeb 

 Utworzenie 
bazy danych o 
instytucjach 
udzielających 
pomocy 
uczniom, 
rodzicom i 
nauczycielom 
borykającym 
się z 
poważnymi 
problemami. 

 Opracowanie i wywieszenie na 
terenie szkoły w widocznym 
miejscu tablicy ukazującej etapy 
uzyskiwania pomocy 
 Przygotowanie ulotek 

informacyjnych przeznaczonych 
dla uczniów i rodziców 
 Utworzenie bazy danych o 

instytucjach udzielających 
specjalistycznej pomocy uczniom, 
rodzicom i nauczycielom – lista 
telefonów i adresów instytucji 
 Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi działającymi na 
rzecz dziecka – Poradnia 
psychologiczno - pedagogiczna, 
Poradnia Zdrowia Psychicznego, 
ZOZ, MOPS, GOPS, MKRPA, 
Poradnia odwykowa, Towarzystwo 
Przyjaciół i Rodzin Dzieci 
Uzależnionych Powrót z „U” 
 Utworzenie na terenie szkoły 

Zespołu Profilaktyki Szkolnej 

Dyrekcja szkoły 
Pedagog szkolny 
Wychowawcy 
 
Wychowawcy, 
pielęgniarka 
 
Dyrekcja szkoły 
Pedagog szkolny 
Wychowawcy 
 
 
Wszyscy nauczyciele 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja szkoły 

Pazdzier-
nik 
 
 
Styczeń 
 
 
Listopad 
 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach 
potrzeb 
 
 

 


