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Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, wspierające rozwój dzieci i młodzieży, 

mają m.in. za zadanie ochronę zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy  

i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża zdrowiu  

i bezpieczeństwu. 

 

Prawo do włączania zagadnień dotyczących profilaktyki dają szkołom następujące 

rozporządzenia i ustawy: 

 
1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.) – 

art. 72;  

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze 

zm.);  

3) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 

20 listopada 1989 r.  

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(DzU 2009 nr 4, poz. 17);  

5) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. 

(tekst jedn.: DzU 2002 nr 147, poz. 1231 ze zm.);  

6) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU 2005 nr 179, poz. 1485 ze zm.);  

7) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn.: DzU 2002 

nr 11, poz. 109 ze zm.);  

8) Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia  

9 listopada 1995 r. (tekst jedn.: DzU 1996 nr 10, poz. 55 ze zm.);  

9) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (DzU 1994 nr 111, poz. 535 ze 

zm.);  

10) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU 2005 nr 180, poz. 1493 

ze zm.);  

11) 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. z 2013 r., poz. 532). 

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

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem (DzU 2003 nr 26, poz. 226).  

 

ZESPÓŁ DO SPRAW SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

                                           

                         Maria Wiktor - nauczyciel nauczania zintegrowanego 

                         Barbara Buczek – katechetka 

                         Agnieszka Grodecka - Nykiel – nauczyciel wychowania fizycznego 

                         Małgorzata Foltman – nauczyciel biologii 

                         Irena Rzepka – nauczyciel chemii 

                         Marek Kotwa – katecheta  
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WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA  
 

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 

  

Terminologia. 

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju 

poprzez: 

 kształtowanie prawego charakteru, 

 budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, 

 uznanie i przestrzeganie norm społecznych, 

 budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi. 
 

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniem i reagowaniem na nie. 
 

Zachowanie ryzykowne to "działanie zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się 

niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji", a więc 

zaburzających prawidłowy rozwój. 
 

Do najczęściej pojawiających się należą: 

 palenie tytoniu 

 używanie alkoholu 

  używanie środków psychoaktywnych 

 wczesna inicjacja seksualna 

 zachowania agresywne i przestępcze. 

Czynniki chroniące: 

 silna więź emocjonalna z rodzicami  

 zainteresowanie nauką szkolną 

 regularne praktyki religijne 

 wewnętrzny szacunek do norm, wartości, autorytetów 

 stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą 

 zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce, 

 umiejętność rozwiązywania problemów  

 wrażliwość społeczna, 

 poczucie własnej skuteczności. 
 

CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI 
 

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej  

i wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

podkreśla, że działalność edukacyjna szkoły jest określana przez szkolny zestaw programów 

nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci  

i młodzieży w okresie dorastania (10 – 19 lat), dlatego też szkoła jest  miejscem profilaktyki 

pierwszorzędnej. Wynika to nie tylko z jej zadań, kompetencji nauczycieli, a przede wszystkim  

z potrzeb ogółu wychowanków. Większość dzieci i młodzieży  przechodzi na tym etapie 

zasadnicze przemiany związane z okresem dojrzewania, zainteresowania płcią przeciwną, duże 

zmiany fizjologiczne, emocjonalne, społeczne, a także duchowe. Jest to czas odnajdywania się 

 w nowych rolach, a także czas poszukiwania własnej tożsamości. 
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Zadania profilaktyki w tym zakresie to: 
 

 radzenie sobie z przeżywanymi lękami  i trudnościami osobistymi, 

 poznanie prawidłowych norm w dziedzinie zachowań społecznych, 

 poznanie obowiązującego  prawa i konsekwencja  jego łamania, 

 rozwijanie pozytywnych aspektów własnego dojrzewania i rozwoju, 

 zwiększenie poziomu odpowiedzialności za własne postępowanie, 

 poznanie specyfiki oddziaływania substancji  psychoaktywnych na fizjologię i psychikę 

człowieka, 

 związek pomiędzy używaniem substancji psychoaktywnych, a innymi problemami 

pojawiającymi się w życiu człowieka. 

  

 Nadrzędnym celem naszego programu jest ochrona zdrowia psychicznego  

i fizycznego, zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży oraz 

stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących przeciwdziałaniu 

wszystkiemu co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. 

  

Cele szczegółowe:   

  

Uczeń ma posiąść zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań  właściwych dla 

zdrowia własnego i innych ludzi.  

Dokonujemy tego poprzez: 

 ukazanie uczniowi wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje, 

 przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia - jest świadomym konsumentem, 

 informowanie o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich 

minimalizowania lub eliminowania, 

 kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych 

oraz problemów zdrowotnych innych ludzi, 

 wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie - lepiej stosować profilaktykę niż 

usuwać skutki,  

 podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia ucznia przez osoby sprawujące 

nad nim opiekę (rodziców, pedagogów), 

 uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, jego wartości oraz jego zagrożeniach,  

 ukazanie możliwości wspomagania dziecka (ucznia) w działaniach na rzecz zdrowia  

i niwelowaniu stanów zagrażających temu zdrowiu,  

 przedstawienie możliwości zmian otoczenia dziecka na otoczenie zdrowsze wykorzystanie 

techniki komputerowej do gromadzenia materiałów i prezentowania swoich dokonań. 

  

Treści ważne z punktu widzenia psychoprofilaktyki zapisano w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. Dotyczą one promocji zdrowego stylu życia, rozwijania najważniejszych 

umiejętności psychologicznych i społecznych, prawidłowości i trudności rozwojowych wieku 

dojrzewania, uwzględniają także problematykę uzależnień. 

Na poziomie profilaktyki pierwszorzędnej działania profilaktyczne powinny być nakierowane 

na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących. Profilaktyka w szkole 

będzie miała charakter kreatywny jeżeli prawidłowo zostaną rozpoznane potrzeby środowiska, 

stopień zagrożenia, odpowiednio dobrane strategie działań i nastawianie na wzmacnianie 

czynników chroniących. 
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Punktem wyjścia do wszelkich działań profilaktycznych jest budowanie dobrych, osobistych 

kontaktów z uczniami. Skuteczność działań profilaktycznych zależy bowiem od stałych 

długotrwałych oddziaływań, a te są możliwe w codziennym kontakcie wychowanka  

z wychowawcą. 

   

OPIS ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO. 
  

Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze 

wspierające wszechstronny rozwój ucznia tj. wyposaża go w wiedzę, budzi aktywność 

intelektualną oraz rozwija postawy, zachowania cenione i pożądane w społeczeństwie. 

Środowisko uczniowskie jest zróżnicowane.  

Rodzice naszych uczniów to:  

 rodzice którzy przychodzą do szkoły tylko na organizowane spotkania (90% rodziców), 

 rodzice którzy wykazują niewielkie zainteresowania nauką i zachowaniem 

dzieci i przychodzą do szkoły tylko na wezwanie, 

 rodzice, którzy bardzo często przychodzą do szkoły, interesują się postępami  dzieci, szukają 

pomocy i wsparcia; jest to nieliczna grupa rodziców. 

Dla rodziców żyjących w tak zróżnicowanym środowisku pod względem kulturowym, 

intelektualnym i materialnym niezwykle ważna jest rola szkoły, którą wspomagają niektóre 

instytucje. 

  

Diagnoza zagrożeń. 
 

Diagnozy dokonano na podstawie analizy dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej, 

rozmów z rodzicami, nauczycielami, uczniami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami świetlicy  

i biblioteki, higienistką szkolną oraz pracownikami administracji i obsługi. 
 

1. Uczniowie sygnalizują zagrożenia ze strony: 

 rówieśników, których powodem są trudności we wzajemnym  komunikowaniu się, 

 starszych kolegów i rówieśników jakimi są zachowania agresywne, 

 zanieczyszczenia środowiska lokalnego, 

 braków wiedzy na temat zdrowego odżywiania się i kultury spożywania posiłków. 

  

2. Rodzice zwracają uwagę na zagrożenia ze strony: 

 rówieśników ich dzieci, wynikające z braku umiejętności  komunikowania się (zachowania 

agresywne), 

 innych ludzi, także dorosłych, których dzieci mogą spotkać nie tylko w szkole ale i poza nią, 

 środowiska lokalnego. 
 

3. Nauczyciele i pracownicy zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z: 

 braku umiejętności współżycia w grupie i prawidłowego komunikowania się uczniów, 

 braku koncentracji uwagi uczniów, 

 arogancji i braku szacunku do nauczycieli, starszych osób i rówieśników lekceważenie norm 

kultury. 
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W szkolnym programie profilaktyki należy zwrócić uwagę na treści związane z: 

 nauką kulturalnego zachowania się, poszanowania norm społecznych, 

 eliminowaniem agresji słownej i fizycznej, 

 prawidłową komunikacją społeczną, umiejętnością rozwiązywania konfliktów, 

 badaniem autorytetu rodziców i nauczycieli, 

 profilaktyka uzależnień. 
 

Program profilaktyki szkolnej uwzględnia: 

 statut szkoły, 

 program wychowawczy szkoły, 

 wewnątrzszkolny system oceniania, 

 inne formy działalności z uczniami o charakterze profilaktycznym (programy dydaktyczne, 

treści ścieżek międzyprzedmiotowych, programy autorskie dydaktyczno-wychowawcze, 

plany pracy kół zainteresowań). 
 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

PODEJMOWANYCH W RAMACH  PROGRAMU PROFILAKTYKI 
w roku szkolnym 2016/2017 

 

 Problem Cele Zadania Odpowiedzialni 

 

KOMUNIKACJA 

Kształtowanie 

zasad poprawnej 

komunikacji 

interpersonalnej 

w szkole.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

społecznych.  

Kształtowanie 

pozytywnych 

postaw 

wychowanka 

i nauczyciela 

w procesie 

komunikacji 

interpersonalnej. 

1. Udział nauczycieli w zajęciach 

warsztatowych pogłębiających 

umiejętności skutecznego 

porozumiewania się. 

2. Opracowanie i przeprowadzenie 

ankiety w kl. IV – VI i I – III Gim. 

Dotyczącej zachowań 

dyskryminacyjnych. 

3. Opracowanie wyników ankiety  

i przedstawienie na Radzie 

Pedagogicznej. 

4. W oparciu o wyniki ankiet podjęcie 

odpowiednich działań: - np. 

Przeprowadzenie zajęć 

warsztatowych dot. tolerancji. 
 

5. Przeprowadzenie z uczniami na 

godzinach wychowawczych zajęć 

kształtujących postawy asertywności 

np.: 

  Nasz stosunek do innych ludzi. 

 Człowiek kulturalny, o kim tak 

powiem? 

 Poczucie własnej wartości. 
 

6. Praca w organizacjach działających 

w szkole (PTTK, LOP, SU, Caritas). 
 

7. Wdrażanie uczniów do pomocy 

innym w szkole, a także 

w środowisku lokalnym (akcje, 

 Dyrektor 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie  

organizacji 

 

Wychowawcy 

Organizatorzy 

akcji i zbiórek  
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zbiórki, pomoc koleżeńska itp.). 
 

8. Włączanie uczniów i rodziców 

w organizację imprez klasowych 

i szkolnych. Zachęcanie ich do 

udziału w imprezach 

organizowanych w środowisku 

lokalnym. 

 

 

 

Wychowawcy 

i nauczyciele 

 

AGRESJA 

 Ograniczenie lub 

całkowite 

wyeliminowanie 

przemocy w szkole 

i wokół niej. 

1. Propagowanie odpowiednich 

wzorców zachowań - kodeks dobrego 

zachowania, ustalanie „kontraktu 

wychowawczego” pomiędzy 

nauczycielami  

a uczniami szkoły podstawowej, 

gimnazjum  i świetlicy. 
 

2. Wypracowywanie własnych 

sposobów zachowań  

w sytuacjach trudnych. 
 

3. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno –Pedagogiczną 

pogadanki z psychologiem z PPP 

i pedagogiem szkolnym dla uczniów  

i rodziców, badanie dojrzałości 

szkolnej uczniów kl.I SP, obserwacja 

dzieci na tle grupy (dzieci 

niezdiagnozowane). 
 

4. Otoczenie szczególną opieką dzieci  

z rodzin patologicznych, 

dysfunkcyjnych, przejawiających 

problemy wychowawcze 

 i dydaktyczne. 
 

5. Przeprowadzenie przez pedagoga 

szkolnego zajęć z grupami uczniów 

lub klasami wykazującymi 

zachowania agresywne, ryzykowne, 

niepokojące. 
 

6.  Spotkanie z policjantem  

z wydziału przestępstw pod kątem 

odpowiedzialności prawnej 

młodocianych. 

7. Realizacja cyklu zajęć pod hasłem 

„Stop agresji i przemocy” w oparciu 

o gotowe scenariusze np.: 

 

Kl. I – III – Przezwyciężam, opanowuję 

złość i agresję . 

Radzenie sobie w sytuacjach przemocy. 

Sposoby obrony przed przemocą. 

 Wychowawcy 

Pedagog  

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

 

 

 

Pedagog 

 

 

 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy  

Dyrektor 
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Kl. IV – VI – Co to jest agresja? 

Dlaczego ludzie zachowują się 

agresywnie? 

Jak powstaje agresja, w jaki sposób 

można ją kontrolować? 

 

Kl. I – III Gim. Budowa zasad i norm 

klasowego współżycia wśród uczniów. 

Wyrabianie u uczniów umiejętności 

rozpoznawania zachowań agresywnych. 

Sposoby konstruktywnego wyrażania 

złości. 

 

 

NIEBEZPIECZNE 

ŚRODOWISKO  

Realizowanie 

programów 

dotyczących 

profilaktyki.  

  

Przekazanie wiedzy  

o środkach 

uzależniających 

oraz mechanizmach 

powstawania tych 

uzależnień. 

  

1. Programy profilaktyczne: 

 kl. I – III sp: 

 „Czyste powietrze wokół nas”, 

 „Nie pal przy mnie proszę” 

 „Wolność oddechu” 

 „Uwaga niebezpieczeństwo” 

 „Ratujemy i uczymy ratować” 

 kl. IV – VI sp oraz I – III gim:   

 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 cały zespół: 

 „Ratujemy i uczymy ratować”  

 „Żyj zdrowo na sportowo”  

 „Szkoła i przedszkole przyjazne 

żywieniu  

i aktywności fizycznej”. 
 

2. Międzyprzedmiotowa  Ścieżka 

Zdrowia. 
 

3. Gromadzenie w bibliotece szkolnej 

materiałów na temat profilaktyki 

uzależnień. 
 

4. Dostarczanie informacji  nt.  

przyczyn i skutków zachowań 

ryzykownych. 
 

9. Referaty, prelekcje, szkolenia RP 

oraz Zespołów Samokształceniowych 

(spotkanie dla nauczycieli z p.  

policjantem ds. nieletnich). 
 

10. Kształtowanie u uczniów 

umiejętności  zachowania się 

w sytuacjach  problemowych 

występujących w szkole (stres, 

agresja, konflikty, presja grupy). 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Bibliotekarz 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Dyrektor 

Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 
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NIEBEZPIECZNE 

ŚRODOWISKO 

Rozwijanie 

aktywności 

fizycznej 

i kulturalnej. 

 

 Propagowanie 

alternatywnych 

sposobów 

zachowań - 

kształtowanie 

asertywności i 

aktywnych postaw. 

1. Zajęcia sportowo - rekreacyjne  

prowadzone przez nauczycieli w.f. 
 

2. Udział w rajdach i wycieczkach 

pieszych organizowanych  przez   SK 

PTTK oraz wychowawców. 
 

3. Reprezentowanie barw szkoły  

w zawodach sportowych, 

organizowanie w szkole „Dnia 

Sportu”. 
 

4. Aktywne uczestnictwo  

w zajęciach z kultury fizycznej  

i zajęciach na basenie. 
 

5. Organizowanie wycieczek 

klasowych. 
 

6. Rozwijanie zdolności  

i zainteresowań na zajęciach 

pozalekcyjnych. 
 

7. Stwarzanie uczniom możliwości 

przynależenia do pozytywnych grup 

rówieśniczych (organizacje 

działające na terenie placówki – 

Caritas, PTTK, Samorząd 

Uczniowski). 
 

8. Otoczenie szczególną opieką dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych, 

zorganizowanie pomocy materialnej 

(Caritas, Bank Żywności). 
 

9. Systematyczna współpraca  

z kuratorami sądowymi, asystentami 

rodzinnymi i MOPS-em. 
 

10. Zorganizowanie warsztatów dla 

uczniów z rodzin wymagających 

wsparcia nt.”Jak radzić sobie  

w sytuacjach trudnych.”  

11. Realizacja w kl. I i II SP programu 

„Mały Mistrz” i gimnazjum 

,,Kumulacja Aktywności” 

 

12. Zorganizowanie spotkania w kl. I – 

III gimnazjum nt. subkultur i sekt. 

 Nauczyciele wf 

 

 

Opiekun SK 

PTTK 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele wf 

 

 

 

Nauczyciele wf 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

Opiekunowie 

organizacji 

uczniowskich 

 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

 

Pedagog 

 

 

Wychowawcy 

kl. I – III 

wychowawcy 

 

ks. Proboszcz 

Ks. M. Kotwa 
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 WSPÓŁPRACA 

Z RODZICAMI, 

INSTYTUCJAMI 

I ŚRODOWISKIE

M LOKALNYM 

Nawiązanie ścisłej 

współpracy  

z rodzicami. 

1. Organizowanie spotkań   

z rodzicami. Prowadzenie rozmów 

indywidualnych. 
 

2. Włączanie i mobilizowanie rodziców 

do aktywnego udziału  

w życiu szkoły i klasy. Współpraca 

przy organizacji imprez. 
 

3. Wspólne planowanie działań 

zapobiegawczych. 
 

4. Edukacja   rodziców na 

wywiadówkach przez wychowawców 

lub zaproszonych gości  - 

przygotowanie  

i wygłoszenie referatów, pogadanek, 

warsztatów na temat profilaktyki 

uzależnień, zachowań agresywnych  

i przemocy.(zorganizowanie 

spotkania dla rodziców z 

pracownikiem sądu rodzinnego nt. 

zagrożeń dla młodzieży). 

  

5. Organizowanie ogólnych spotkań 

z rodzicami. Prowadzenie 

indywidualnych spotkań według 

potrzeb. 
 

6. Pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna rodzicom mającym 

trudności wychowawcze ze swoimi 

dziećmi.(spotkanie z psychologiem 

PPP dla rodziców kl. I – III) 

 Wychowawcy 

Pedagog 

 

 

Dyrektor 

Wychowawcy 

 

 

Dyrektor 

Pedagog 

 

Dyrektor 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 

 

 

 

 

Pedagog 

 

 

Pedagog i 

wychowawcy kl. 

I - III 

 

  Współpraca  

z instytucjami, 

organizacjami 

działającymi na 

rzecz edukacji 

 i pomocy uczniom. 

1. Współpraca z WOTU – prelekcje dla 

nauczycieli i uczniów kl. III 

gimnazjum. 
 

2. Współpraca  z MOPS -em, Bankiem 

Żywności. 
 

3. Współpraca z Policją:  

 cykliczne pogadanki nt.: 

 bezpieczna droga do szkoły, 

 przestępczość młodocianych, 

 Szkolenie Rady Pedagogicznej. 

na temat: ,,Dopalacze”. 
 

4. Współpraca ze Strażą 

Pożarną(grupa ratownictwa), 

bezpieczne spędzanie czasu wolnego, 

zachowanie  

w sytuacjach   zagrażających 

zdrowiu. 
 

Pedagog 

 

 

Dyrektor 

Pedagog 

 

Dyrektor 

Wychowawcy 

 

 

 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 
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5. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Rzeszowie: badanie uczniów 

mających trudności dydaktyczno – 

wychowawcze i bieżąca pomoc 

wychowawcom. 
 

6. Współpraca z MDK  

i Osiedlowym Domem Kultury: 

wspólne organizowanie imprez 

kulturalno  – rekreacyjnych. 
 

7. Współpraca z Wydziałem Edukacji 

UM w Rzeszowie. 
 

8. Współpraca z Caritas diecezji 

rzeszowskiej. 
 

9. Współpraca z Wydziałem Zdrowia 

UM. 
 

10. Współpraca z TSSE w Rzeszowie 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

Opiekun SK 

Caritas 

 

Nauczyciele wf 

 

 

Wychowawcy 

  

 

Forma realizacji: 

 godziny wychowawcze 

 lekcje 

 zajęcia z pedagogiem 

 zajęcia warsztatowe z udziałem specjalistów 

 zajęcia pozalekcyjne 

 zajęcia w świetlicy środowiskowej 

 uroczystości szkolne 

 konkursy 

  

Metody pracy: 

pogadanki, dyskusje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, treningi,  zabawy 

psychologiczne, ankiety, konkursy, obserwacje, wywiady , rozmowy indywidualne i grupowe. 

Przewidywane efekty działań profilaktycznych: 

 uczeń uzyskuje pełną wiedzę na temat zagrożeń oraz możliwości radzenia sobie z nimi 

 uczeń zna zagrożenia, jakie stwarza używanie alkoholu, nikotyny i środków odurzających 

i nie sięga po te środki 

 uczeń jest objęty pełną i kompleksową pomocą psychologiczno- pedagogiczną 

 uczeń identyfikuje się ze środowiskiem klasowym, szkolnym 

 uczeń zna korzyści, płynących ze zdrowego trybu życia 

 umie bezpiecznie funkcjonować  w  szkole i domu 

 wie jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. 
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EWALUACJA PROGRAMU 
 

Program profilaktyki w Zespole Szkół Nr 5 w Rzeszowie przygotowano na okres 1 roku. 

Ewaluację poprowadzą osoby, które go tworzyły i realizowały. Celem ewaluacji podsumowującej 

będzie określenie czy program powinien być kontynuowany, czy jest efektywny i pozwolił 

osiągnąć wyniki zgodne z oczekiwaniami, oraz czy działania były jednoznaczne i właściwie 

dobrane. 
 

Podstawę dla formułowania ocen realizacji programu profilaktyki będą narzędzia stosowane  

w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły: 

 sprawozdania; 

 analizy, dane statystyczne; 

 zapisy w dokumentacji; 

 badania ankietowe; 

 opinie, wnioski; 

 obserwacje, hospitacje; 

 programy, scenariusze itp. 

 

 

 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki został zatwierdzony i pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Rodziców na spotkaniu w dniu 23.09.2016r.oraz przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.10.2016r. 

 


