
Szkolny program profilaktyki opracowany na podstawie obserwacji oraz ankiet badawczych w ramach programu” Falochron dla
Śląska”

Profilaktyka to chronienie młodego człowieka przed zagrożeniami

W ramach szkolnego programu profilaktyki szkoła współpracuje z następującymi osobami, instytucjami, organami publicznymi:

Rodzicami

Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną

Poradnią zdrowia Psychicznego

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

Policją

Sądem-kuratorami

Szkołami ościennymi

Urzędem  Miasta

Stacją Sanitarno Epidemiologiczną

Szkoła Obecnie pracuje na programach:

Spójrz inaczej/ Spójrz inaczej na agresję

Saper

Zachowaj Trzeźwy umysł

W ramach spotkań profilaktycznych, gimnazjum zaprasza wykwalifikowaną kadrę w celu przeprowadzenia spotkań z młodzieżą 
dotyczącą środków zmieniających świadomość. W miarę możliwości szkoła pozyskuje środki z UM.



Tematyka Cele zajęć skierowane do 
klasy pierwszej

Sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia

Moje wartości wyjaśnienie pojęcia wartości, 
ustalenie wartości  klasy 
(zespołu)

zajęcia w klasach z 
pedagogiem i wychowawcą, 
metoda śnieżnej kuli

Uczeń zna i potrafi nazwać 
swoje wartości

 Zasady współpracy w 
zespole, kontrakt grupy

wspólne sporządzenie 
kontraktu klasy

Ustalenie konkretnych zasad 
pracy zespołu, wypisanie na 
brystolu, każdy ma prawo 
głosu

Mając kontrakt klasy 
nauczyciel odwołuje się do     
zasad, które wspólnie zostały 
ustalone, lepszy komfort pracy 

Odpowiedzialność nieletnich 
za popełniane czyny karalne

kodeks zachowań, netykieta, 

świadoma umiejętność 
korzystania z zasobów 
Internetu

Spotkanie z funkcjonariuszem 
Policji, przedstawienie 
kodeksu wykroczeń

Uczeń ma świadomość 
odpowiedzialności za swoje 
postępowanie, unika 
ryzykownych zachowań

Dam o zdrowie stop nikotynie i
innym środkom 
psychoaktywnym (dopalacze)

Sposoby dbania o zdrowie 
zajęcia z całą klasą, praca 
warsztatowa, wyjaśnienie 
pojęcia asertywność

Wypisanie zalet dbania o 
zdrowie, wypisanie 
konsekwencji używania 
środków psychoaktywnych, 
burza mózgu –dlaczego łodzi 
ludzie sięgają po środki 
zmieniające świadomość, uczę
się mówić nie!

Uczeń wie w jaki sposób ma 
dbać o zdrowie, zna pojęcie 
asertywności, zaczyna 
stosować je w życiu

Tematyka Cele zajęć skierowane do 
klasy drugiej

Sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia

Relacje rówieśnicze, Poznajemy siebie, swoich 
rówieśników oraz naszych 

Zabawy integracyjne w klasie, 
wspólne konkursy, 

Uczniowie klas drugich i 
trzecich wspierają swoich 



Wspieram pierwszoklasistów młodszych kolegów i koleżanki okazjonalne zabawy szkolne, 
pomoc dydaktyczna 
młodszemu koledze/koleżance

młodszych kolegów, dbają o 
ich bezpieczeństwo

Zachowania depresyjne u 
nastolatków

Poznaję swoje reakcje, 
uczucia i emocje, poznaje 
ośrodki i nazwy instytucji 
wspierające nastolatków

film profilaktyczny, omówienie 
różnych emocji i uczuć 
nastolatków, spotkanie z 
pedagogiem 

Uczeń potrafi rozpoznać swój 
stan emocjonalny, wie gdzie 
ma szukać pomocy

Dbam o zdrowie stop środkom 
zmieniającym świadomość 
(dopalacze)

Zasoby internetu

Sposoby dbania o zdrowie 
zajęcia z całą klasą, praca 
warsztatowa, wyjaśnienie 
pojęcia asertywność

Spektakl, lub warsztaty 
profilaktyczne

świadoma umiejętność 
korzystania z zasobów 
Internetu

Wypisanie zalet dbania o 
zdrowie, wypisanie 
konsekwencji używania 
środków psychoaktywnych, 
burza mózgu –dlaczego łodzi 
ludzie sięgają po środki 
zmieniające świadomość, 
przypominam sobie jak mam 
używać słowa nie!

Organizacja czasu-kiedy 
Internet pochłania nasz czas? 
Konstruowanie swoich 
dziennych „organizerów” 

Uczeń wie w jaki sposób ma 
dbać o zdrowie, zna pojęcie 
asertywności, zaczyna 
stosować je w życiu

Potrafi gospodarować swoim 
czasem, świadomie korzysta 
Internetu

Profilaktyka wieku dojrzewania Uczennice klas drugich 
poznają profilaktyczne 
zachowania, aby ustrzec się 
przed rakiem piersi

Spotkanie z panią Iwoną 
Opaszowską wykwalifikowaną 
położną w ramach programu 
„ Od dziewczynki do kobiety”

Uczennice wiedzą jak wygląda 
profilaktyka badania piersi, 

Tematyka Cele Skierowane do klasy 
trzeciej

Sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia



Moje wartości i relacje z innymi Ustalenie swoich wartości, 
omówienie relacji w klasie-
grupie, moje relacje z bliskimi

Wspólnie z klasą ustalenie 
wartości grupy, osoby którym 
ufam-każdy uczeń rysuje swój 
diagram, luźna debata na 
temat relacji w rodzinie 

Uczeń potrafi wyrażać swoje 
emocje, dba o relacje w klasie i
w domu

Zachowania lękowo-
depresyjne u nastolatków

Poznaję swoje reakcje, 
uczucia i emocje, poznaje 
ośrodki i nazwy instytucji 
wspierające nastolatków

film profilaktyczny, omówienie 
różnych emocji i uczuć 
nastolatków, spotkanie z 
pedagogiem

Uczeń potrafi rozpoznać swój 
stan emocjonalny, wie gdzie 
ma szukać pomocy

Dbam o zdrowie, stop środkom
zmieniającym świadomość 
(dopalacze)

Sposoby dbania o zdrowie 
zajęcia z całą klasą, praca 
warsztatowa, wyjaśnienie 
pojęcia asertywność

Spektakl, lub warsztaty 
profilaktyczne

Wypisanie zalet dbania o 
zdrowie, wypisanie 
konsekwencji używania 
środków psychoaktywnych, 
burza mózgu –dlaczego młodzi
ludzie sięgają po środki 
zmieniające świadomość, 
odgrywanie scenek z 
zachowaniem asertywnym

Uczeń wie w jaki sposób ma 
dbać o zdrowie, zna pojęcie 
asertywności, stosuje je w 
życiu

Świadomość podejmowania 
decyzji

Odpowiadam za swoje decyzje

świadoma umiejętność 
korzystania z zasobów 
Internetu

Pogadanka, czy 
podejmowanie decyzji jest 
trudne? Jakie decyzje są 
łatwe, konsekwencje dobrych- 
konsekwencje złych decyzji

Uczeń jest świadomy 
podejmowanych decyzji, 
odpowiada za swoje 
postępowanie

Ustawa antynikotynowa



Konstytucja 

Konwencja Praw Dziecka

Ustawia o ochronie zdrowia psychicznego

 USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) 
(tekst ujednolicony)

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona definicję nowej substancji 
psychoaktywnej, czyli takiego środka odurzającego lub leku psychotropowego, który nie został zamieszczony w wykazach 
załączonych do dwóch konwencji ONZ z 1961 i 1971 r., lecz może stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak
substancje znajdujące się w tych wykazach. ( 24.04.2015 sejm zatwierdził)


