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Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, 

a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

 

PROFILAKTYKA - proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

 

Założenia szkolnego programu profilaktyki w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu wynikają z podstawy prawnej, 

powinności nauczycieli i realnych potrzeb uczniów: 

 Program realizowany jest w klasach  I -  III. 

 Program jest integralną częścią programu wychowawczego i odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się  

w szkole i środowisku. 

 Do realizacji zadań włączeni są wszyscy nauczyciele ściśle współpracujący z rodzicami i instytucjami lokalnymi. 

 

Cele działań profilaktycznych: 

 Stworzenie jednolitego i kompleksowego systemu oddziaływań profilaktycznych dla młodzieży (uczeń- nauczyciel - rodzic), 

uwzględniającego potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

 Wspieranie wychowania i nauczania wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenie dla rozwoju uczniów.  

 Pedagogizacja rodziców zmierzająca do wzbogacania wiedzy pedagogicznej  i psychologicznej dotyczącej problemów 

wychowawczych młodzieży. 

 Diagnoza zachowań problemowych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.   

 Popieranie i zachęcanie do poszanowania praw człowieka bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania. 

 Wspieranie w sytuacjach trudnych. 

 Wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju. 

 Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. 

 Budowanie poczucia wartości. 

 Profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu i hazardu. 



 

 

Program profilaktyki jest powiązany z programem wychowawczym, harmonizuje w szczególności z:  

 

 przedmiotami nauczania, tematyką lekcji wychowawczych, zajęciami pozalekcyjnymi,  

 opiera się programie Ministerstwa Edukacji Narodowej „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, „Bezpieczna +”, „Bezpieczna Szkoła – 

Bezpieczny Uczeń” – w ramach tego programu współpracujemy z: Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem  Ratunkowym, MOPS 

Lubliniec, PCPR Lubliniec, Sąd Rejonowy w Lublińcu. 

 

Program ma charakter środowiskowy i obejmuje: 

 środowisko szkolne uczniów,  

 nauczycieli,  

 rodziców, 

 współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz pomocy dzieciom  i młodzieży. 

 

Podstawy prawne: 

1.  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. 

     zmianami).  

2.  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów  

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. Nr 2001/61/624 z późn. zm. ). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 

zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz.226 z późn. zm.). 

5.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.). 

6.  Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) 

7.  Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). 

8.  Ustawa z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, 

z póżn. zm.). 

 

 



 

 

Program Profilaktyki w Zespole Szkół Nr1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w roku szkolnym 2016/2017 
 

Klasa I 
 

 

Strategia informacyjna 
 

Zadania 

 

Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni 

 

Współdziałanie  

 z rodzicami 

 

 

- Zapoznanie rodziców z Programem Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 

1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu; 

- Prelekcja na temat konsekwencji prawnych dotyczących 

obowiązku nauki; 

- Profilaktyka uzależnień narkotyki/dopalacze 

- Przedstawienie rodzicom sprawozdań z przeprowadzonych ankiet 

dotyczących używek i bezpieczeństwa w szkole; 

- Indywidualne konsultacje i porady pedagoga szkolnego; 

 

 

wrzesień 

 

wrzesień 

 

wrzesień 

 

 

 

maj/czerwiec 

zebrania z rodzicami 

 

na bieżąco 

 

wychowawcy,  

pedagodzy, 

przedstawiciel 

policji 

 

Zapobieganie 

niekorzystnym 

zjawiskom w rodzinie 

 

- Współczesne zagrożenia wobec młodzieży realizowane  

w ramach zebrań z rodzicami (rozwiązywanie aktualnych 

problemów); 

- Diagnozowanie aktualnej sytuacji uczniów poprzez rozmowy, 

wywiad lub ankietowanie; 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

 

pedagodzy 

 

 

 

 



- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie – akcja informacyjna; 

na bieżąco 

 

 

MOPS 

 

Prezentowanie 

wartości 

ogólnoludzkich, norm 

i zasad życia 

społecznego 

 

 

- Akcja informacyjna przybliżająca uczniom zapisy Statutu Zespołu 

Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu w dziale: prawa i 

obowiązki ucznia, kary i nagrody, WZO, regulamin ocen  

z zachowania; 

 

wrzesień/październik 

(stała gazetka  

z informacjami) 

 

pedagodzy 

 

Strategia opiekuńczo- wychowawcza 
 

 

Indywidualna opieka 

pedagoga 

 

- Indywidualna pomoc uczniom z różnymi problemami  

(konsultacje, kierowanie do specjalistów, porady, badania w PPPP 

Lubliniec, indywidualna opieka pedagoga); 

- Opieka i pomoc uczniom z rodzin z problemem alkoholowym, 

niewydolnych wychowawczo oraz problemami materialnymi; 

- Indywidualna opieka psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów 

z problemami szkolnymi, niepokojącą frekwencją, niskimi 

wynikami w nauce, zagrożonymi demoralizacją, łamiącymi prawo 

wewnątrzszkolne; dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia 

PPPP 

 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

pedagodzy, 

psycholodzy, 

terapeuci 

 

Strategia edukacyjna 
 

 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 

- Warsztaty: „Moja rola w grupie” 

- Program ,,Szczupły = zdrowy”- profilaktyka zachorowań  na 

anoreksję i bulimię; 

- Program „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” - profilaktyka 

 

II semestr 

 

I semestr 

WSPS Katowice 

pedagodzy, 

terapeuci, 

nauczyciele biologii 



nowotworowa; 

- Program ,,Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego   

dziecka”; 

- Ryzykowne picie – sygnały FAS (alkoholowy zespół płodowy); 

- Zajęcia profilaktyczno - edukacyjne o problemach związanych  

z nadużywaniem alkoholu - p. Z. Sowa KWP „Radość” Koszęcin; 

- Program ,,Ochrona zdrowia psychicznego”; 

- Program ,,Noe” – profilaktyka uzależnień (tytoń i alkohol); 

- Kurs pierwszej pomocy – spotkanie z ratownikiem 

 

I semestr 

 

I semestr 

I semestr 

 

I semestr 

              II semestr 

                                         

II semestr 

 

 

 

 

 

 

PPPP, 

 

 

 

ŚCPiP Katowice 

 

 

Przeciwdziałanie 

negatywnym 

zachowaniom 

 

- Dzień profilaktyki 

-  Zajęcia adaptacyjne; 

- Lekcje wychowawcze poświęcone kulturze zachowania się  

w różnych miejscach i sytuacjach – przeciwdziałanie agresji 

psychicznej i fizycznej; 

- Lekcje wychowawcze na temat odrzucenia, dyskryminacji, 

wielokulturowości, tolerancji. Działania antydyskryminacyjne; 

- Program ,, Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach”; 

- Program „Bezpieczne wakacje/Handel ludźmi”; 

- Dzień Profilaktyki – cykl  spotkań z przedstawicielami Policji, 

Straży Granicznej, Izby Celnej, SPAP Katowice oraz 

przedstawicielami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA 

na tematy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i 

zewnętrznego: 

1. Osłabienie bezpieczeństwa wewnętrznego wynikającego z 

zagrożeń terrorystycznych. (wykład + film) 

2. Funkcjonowanie Izby Celnej w kontekście bezpieczeństwa. 

3. Handel ludźmi. 

4. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli 

rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do 

„paczki”. 

             22.02.2017 

wrzesień 

I semestr 

II semestr 

 

 

II semestr 

 

  na bieżąco 

wrzesień 

 

 

I semestr 

maj/czerwiec 

I semestr 

styczeń 

 

 

pedagodzy, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów : 

WOS, WDŻ , 

Etyka, Historia 

EDB, Informatyka, 

przedstawiciel 

policji, służby 

mundurowe 



5. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. 

 

 

Odpowiedzialność  

w świetle Kodeksu 

Karnego 

 

 

- Program ,, Będę świadkiem w sądzie”; 

 

             II semestr 

na bieżąco 

 

 

pedagodzy, 

nauczyciele 

informatyki 

 

 

Szkoła, kariera, praca 

 

 

- Metody efektywnego uczenia się – mnemotechniki; 

- Indywidualne poradnictwo; 

- Orientacja zawodowa; 

 

październik 

na bieżąco 

na bieżąco 

 

 

PPPP Lubliniec, 

pedagodzy 

 

 

 

Strategia alternatyw 
 

 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych 

poprzez udział  

w programach 

alternatyw 

 

- Wolontariat; 

- Akcje charytatywne; 

- Kółka zainteresowań; 

- Udział w konkursach, koncertach itp.; 

 

 

 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

 

pedagodzy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasy II 
 

 

Strategia informacyjna 

 

Zadania 

 

Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni 

 

Współdziałanie  

z rodzicami 

 

 

- Zapoznanie rodziców z Programem Profilaktyki Zespołu Szkół  

Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu; 

- Program „Bezpieczne wakacje/Handel ludźmi”; 

- Przedstawienie rodzicom sprawozdań z przeprowadzonych 

ankiet dotyczących używek i bezpieczeństwa w szkole; 

- Indywidualne konsultacje i porady pedagoga szkolnego.  

 

 

wrzesień 

 

wrzesień 

 

wrzesień 

 

 

 

        maj/czerwiec 

   zebrania z rodzicami 

 

         na bieżąco 

 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

przedstawiciel policji 

 

Zapobieganie 

niekorzystnym 

zjawiskom w rodzinie 

- Dzień Profilaktyki 

- Współczesne zagrożenia wobec młodzieży realizowane w 

ramach  

zebrań z rodzicami (rozwiązywanie aktualnych problemów); 

- Diagnozowanie aktualnej sytuacji uczniów poprzez rozmowy, 

wywiad lub ankietowanie; 

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie – akcja informacyjna; 

 

            22.02.2017 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

wychowawcy, 

pedagodzy 

 

 

MOPS 

 

Prezentowanie 

 

- Akcja informacyjna przypominająca uczniom zapisy Statutu 

 

wrzesień/październik 

 

pedagodzy 



wartości 

ogólnoludzkich, norm 

i zasad życia 

społecznego 

 

Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu w dziale: 

prawa i obowiązki ucznia, kary i nagrody, WZO, regulamin 

ocen  

z zachowania; 

(stała gazetka  

z informacjami) 

 

Strategia opiekuńczo- wychowawcza 
 

 

Indywidualna opieka 

pedagoga 

 

- Indywidualna pomoc uczniom z różnymi problemami 

(konsultacje, kierowanie do specjalistów, porady, badania w 

PPPP Lubliniec, indywidualna opieka pedagoga); 

- Opieka i pomoc uczniom z rodzin z problemem alkoholowym, 

niewydolnych wychowawczo oraz problemami materialnymi; 

- Indywidualna opieka psychologiczno - pedagogiczna dla 

uczniów z problemami szkolnymi, niepokojącą frekwencją, 

zagrożonymi demoralizacją, łamiącymi prawo 

wewnątrzszkolne; 

 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

pedagodzy, psycholodzy, 

specjaliści 

 

Strategia edukacyjna 
 

 

Promowanie 

zdrowego stylu życia 

 

 

- Program ,,Różowa wstążeczka” – profilaktyka raka piersi; 

- Program „Zanim wybierzesz”- seksualność i naturalna 

antykoncepcja; 

- Program „Odlot? Dokąd?” – profilaktyka uzależnień; 

- Honorowe krwiodawstwo; 

- Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży; 

 

 

I semestr 

II semestr 

 

II semestr 

I semestr 

             

            na bieżąco 

            na bieżąco 

            na bieżąco 

 

pedagodzy, terapeuci, 

dietetyk 



 

Przeciwdziałanie 

negatywnym 

zachowaniom 

 

- Dzień profilaktyki 

- Program ,, Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach” 

- Program „Bezpieczne wakacje/Handel ludźmi”; 

- Lekcje przestrogi: 

a) „Rodzice mnie nie rozumieją”, czyli o konflikcie pokoleń  

i problemie relacji nastolatków z rodzicami. 

b) „Dowód miłości”, o uleganiu presji w miłosnych relacjach 

młodych oraz o konsekwencji wyborów, odpowiedzialności  

i problemie przedwczesnej inicjacji seksualnej. 

c) „Dziecko”, kontynuacja opowieści o dziewczynie, która w 

wieku szesnastu lat spodziewa się dziecka. 

d) „Nóż”, czyli o problemie agresji wśród nastolatków. 

e) „Manipulacja”, czyli o konsekwencji ulegania młodych 

lansowanym wzorcom zachowań 

- Dzień Profilaktyki – „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się 

przed tym bronić”. 

- Program Bohaterska wyobraźnia 

- Warsztaty integracyjne z niepełnosprawnymi sportowcami 

 

- Warsztaty na temat dyskryminacji i praw człowieka 

          22.02.2017 

           na bieżąco 

            wrzesień 

 

 

            I semestr 

 

         maj/czerwiec 

           na bieżąco 

 

 

 

 

           I semestr 

            Styczeń 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów : 

WOS, WDŻ , 

Etyka, Historia, 

Informatyka, pedagodzy, 

przedstawiciel policji, 

terapeuta 

 

 

 

 

Wychowawcy/pedagodzy 

 

 

 

PPPP 

Fundacja Akademia 

Integracji 

 

Odpowiedzialność  

w świetle Kodeksu 

Karnego 

 

 

- Nieletni a odpowiedzialność karna – spotkania z 

przedstawicielem policji lub prokuratorem na temat 

konsekwencji prawnych wynikających z negatywnych 

zachowań młodzieży; 

 

II semestr 

 

przedstawiciel 

policji/prokurator 

 

Szkoła, kariera, praca 

 

 

- Zajęcia warsztatowe - analiza rynku pracy, spotkania  

z przedstawicielami lokalnego biznesu, trenerami ds. doradztwa 

zawodowego; 

- Testy APIS; 

 

 

II semestr 

 

 

I semestr 

 

PPPP Lubliniec, 

pedagodzy 

 



Strategia alternatyw 
 

 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych 

poprzez udział w 

programach 

alternatyw 

 

- Wolontariat; 

- Akcje charytatywne; 

- Kółka zainteresowań; 

- Udział w konkursach, koncertach itp.; 

 

 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

 

pedagodzy, nauczyciele 

 

Klasy III  
 

 

Strategia informacyjna 
 

Zadania 

 

Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni 

 

Współdziałanie  

z rodzicami 

 

 

- Zapoznanie rodziców z Programem Profilaktyki Zespołu Szkół  

Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu; 

- Prelekcja na temat konsekwencji prawnych dotyczących 

obowiązku nauki; 

- Przedstawienie rodzicom sprawozdań z przeprowadzonych ankiet 

dotyczących używek i bezpieczeństwa w szkole; 

- Pomoc w uzyskaniu dostosowań do matury dla uczniów   

z orzeczeniami, opiniami, zaświadczeniami lekarskimi; 

- Indywidualne konsultacje i porady pedagoga szkolnego.  

 

 

wrzesień 

 

wrzesień 

 

wrzesień 

 

 

 

zebrania z rodzicami 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

wychowawcy, 

pedagodzy 

 



Strategia opiekuńczo- wychowawcza 
 

 

Indywidualna opieka 

pedagoga 

 

- Indywidualna pomoc uczniom z różnymi problemami 

(konsultacje, kierowanie do specjalistów, porady, badania w PPPP 

Lubliniec, indywidualna opieka pedagoga); 

- Opieka i pomoc uczniom z rodzin z problemem alkoholowym, 

niewydolnych wychowawczo oraz problemami materialnymi; 

- Indywidualna opieka psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów 

z problemami szkolnymi, niepokojącą frekwencją, zagrożonymi 

demoralizacją, łamiącymi prawo wewnątrzszkolne; 

 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

pedagodzy, 

psycholodzy, 

specjaliści 

 

Strategia edukacyjna 
 

 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 

 

- Program dla maturzystów ,,Stres pod kontrolą”; 

- Program „Ochrona zdrowia psychicznego” – indywidualne 

poradnictwo; 

- Program ,, Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach”; 

 

 

 

 

I semestr 

na bieżąco 

  

na bieżąco 

I semestr 

 

PPPP Lubliniec, 

pedagodzy, 

nauczyciele 

przedmiotów : 

WOS, WDŻ , 

Etyka, Historia, 

EDB, Informatyka 

 

Przeciwdziałanie 

negatywnym 

zachowaniom 

 

- Dzień Profilaktyki – „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, 

w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”. 

„Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”. 

 

 

            wrzesień 

 

 

            styczeń 

 

      pedagodzy,               

prokurator  

 

Szkoła, kariera, praca 

 

 

- Zajęcia z trenerem przygotowujące do udziału w rozmowie 

kwalifikacyjnej; 

- Ćwiczenia praktyczne w pisaniu aplikacji dla pracodawcy (CV, list 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

pedagodzy, 

wychowawcy, 

nauczyciele 



motywacyjny); 

- Testy preferencji zawodowych - zajęcia z doradcą zawodowym; 

- Indywidualne poradnictwo; 

- Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych; 

- Zapewnienie dostępu do informatorów; 

- Wyjazdy na Targi Edukacyjne; 

- Wyjazdy na Dni Otwarte wyższych uczelni; 

 

 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

I semestr 

 

Strategia alternatyw 
 

 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych 

poprzez udział  

w programach 

alternatyw 

 

- Wolontariat; 

- Akcje charytatywne; 

- Kółka zainteresowań; 

- Udział w konkursach, koncertach itp.; 

 

 

 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

na bieżąco 

 

pedagodzy, 

nauczyciele 

 

 


