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 Program Profilaktyki 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II  

w Sochaczewie 
 

 
 
 

1. Program profilaktyki stanowi uzupełnienie programu wychowawczego 
Gimnazjum nr1. 

 
2. Gimnazjum realizuje profilaktykę pierwszorzędową, której celem jest: 
- promocja zdrowego stylu życia 
- zapobieganie pojawianiu się zachowań ryzykownych 
W koniecznych przypadkach prowadzone będą działania adresowane do 
uczniów i ich rodziców wspomagające wycofywanie się z zachowań 
ryzykownych, w tym indywidualne poradnictwo i współdziałanie z instytucjami 
realizującymi profilaktykę drugorzędową. 
 
3. Szkoła dostrzega konieczność profilaktyki zagrożeń: 
- uzależnienia od nikotyny 
- uzależnienia od alkoholu 
- uzależnienia od środków odurzających 
- uzależnienia od komputera i internetu 
- uzależnienia od TV 
- agresji 
- przemocy 
- anoreksji i bulimii 
- wczesnej inicjacji seksualnej 
 
4. Gimnazjum nr 1 będzie stosować w pracy profilaktycznej strategie: 
- przekształcanie przekonań normatywnych 
- uczenie alternatywnych sposobów przeżywania codziennego życia i pomoc 

w zaspokajaniu ważnych potrzeb: przynależności, osiągnięć 
- pobudzanie do podejmowania konstruktywnych osobistych postanowień 
- nauka odmawiania w sytuacji presji grupy rówieśniczej 
- rozwój umiejętności psychologicznych i społecznych 
- dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych 
 
5. Program profilaktyki obejmuje następujące działania: 
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Zadania Działania Realizator Termin Uwagi o 
realizacji 

Dokonanie pogłębionej analizy 
problemów wychowawczych 
ze wskazaniem motywów i 
przyczyn zachowań 
problemowych 
poszczególnych uczniów, 
identyfikacja osób grupy 
podwyższonego ryzyka (po 
pierwszych próbach zachowań 
ryzykownych) 

- Poznanie środowiska ucznia  
- Zebranie informacji na temat sytuacji życiowej 

ucznia 
- Obserwacja zachowania ucznia w szkole 
- Analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych 
 

Wychowawcy 
klas I 
pedagog, 
psycholog 

Wrzesień – 
październik  
Na bieżąco 

Zebrane dane 
objęte tajemnicą 
służbową 

Analiza problemów 
wychowawczych ze 
wskazaniem motywów i 
przyczyn pojawiających się 
zachowań problemowych 
poszczególnych uczniów, 
identyfikacja osób grupy 
podwyższonego ryzyka (po 
pierwszych próbach zachowań 
ryzykownych) 

 -        Gromadzenie  informacji na temat sytuacji 
życiowej ucznia 

- Obserwacja zachowania ucznia w szkole 
- Analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych 

     -     Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców 
ankiety dotyczącej problematyki uzależnień i ankiety nt. 
agresji i przemocy 

Wychowawcy 
klas II i III 

Na bieżąco  

 Dokumentowanie wyników obserwacji i diagnoz 
zespołów klasowych 

Wychowawcy      
i pedagodzy 

W trakcie roku 
szkolnego  
 

 

Pogłębienie kompetencji 
nauczycieli, pracowników 
szkoły i rodziców przez 

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli: 
- Zagrożenie uzależnieniem od narkotyków 
- Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie 

Dyrekcja szkoły, 
specjaliści, 
nauczyciele 

W trakcie roku 
szkolnego 
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odpowiednie formy szkoleń, 
warsztatów, dostęp do 
literatury itd. 

 
 
Umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach 
zewnętrznych 
 

znający problem 
 
Chętni 
nauczyciele 

 
cały rok   

Wyłonienie czynników ryzyka 
i czynników chroniących  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do czynników ryzyka obejmujących uczniów naszej 
szkoły zaliczamy: 
• Brak wiedzy uczniów o działaniu środków 

uzależniających  i skutkach ich działania 
• Pozytywne oczekiwania co do danego zachowania – 

przyjmowanie wzorów zachowania budowanych 
przez media 

• Modelowanie negatywnych zachowań w domu i 
środowisku lokalnym  

• Niska więź z rodzicami, brak wsparcia  z ich strony 
• Grupa rówieśnicza, w której normą są zachowania 

dysfunkcyjne 
• Łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych, 

alkoholu, papierosów 
• Niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów 

życiowych 
• Wczesna inicjacja 
• Urazy, choroby, predyspozycje genetyczne 
• Zaburzenia emocjonalne 
 
Czynniki chroniące uczniów naszej szkoły to: 
• Silna więź emocjonalna z rodzicami 
• Zainteresowanie nauką szkolną 
• Regularne praktyki religijne 
• Zakorzenienie w szerszej wspólnocie 
• Uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości, 

Rada 
Pedagogiczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzgodnienie 
wrzesień / 
październik  
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Zachowania ryzykowne 
 
Palenie tytoniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picie alkoholu 
 
 
 
 
 
 
 
Sięganie po narkotyki i inne 
środki odurzające 
 
 
 
 

autorytetów 
• Konstruktywna grupa rówieśnicza 
 
Działania szkoły opierać się będą na wzmacnianiu 
czynników chroniących oraz osłabianiu działania 
czynników ryzyka. 
 
 
 
-regularna, kontrola  łazienek w czasie przerw 
-regularna kontrola  szatni, szczególnie w czasie przerw 
-projekcje filmów i dyskusja na temat nałogu tytoniowego 
-pogadanki z rodzicami w ramach zebrań  klasowych o 
istniejącym zagrożeniu nałogiem palenia 
-lansowanie mody na niepalenie w ramach konkursu 
dotyczącego uzależnień 
 
 
-projekcje filmowe i dyskusje na temat szkodliwości 
alkoholu dla organizmu człowieka 
-pogadanki z rodzicami o istniejącym zagrożeniu 
nałogiem alkoholizmu 
-lansowanie mody na niepicie w ramach konkursu o 
uzależnieniach 
 
 
 
-projekcje filmów i dyskusje na temat narkomanii 
-pogadanki z rodzicami na temat zagrożenia narkomanią 
-zapoznanie uczniów i nauczycieli z przepisami prawa dot. 
używania substancji psychoaktywnych – spotkanie z 
przedstawicielem policji 
-zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym lub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
klas, pedagog, 
psycholog, 
specjaliści 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 
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Przemoc i agresja 
 
 
 
 
 
 
 
Ucieczki z lekcji i wagary 
 
 
 
 
 
 
 
Niewłaściwy styl życia 
 
 
 
 
 
 
 
Zanik wrażliwości na elementy 
kultury i tradycji 

wychowawcą 
-projekcja filmu ‘’Przemoc i agresja. Jak im się 
przeciwstawić’’ i dyskusja na temat filmu 
-przeprowadzenie ankiety na temat przemocy 
-stworzenie uczniom możliwości niesienia 
bezinteresownej pomocy innym /wolontariat/ 
-zorganizowanie Dnia Szkoły Bez Przemocy 
 
 
-indywidualne rozmowy z uczniami opuszczającymi 
lekcje i ich rodzicami 
- terminowe egzekwowanie usprawiedliwień nieobecności 
-informowanie rodziców o absencji uczniów 
-przestrzeganie procedury prawnej dot. spełniania 
obowiązku szkolnego 
 
 
-spotkanie z pielęgniarką szkolna i lekarzem na temat 
nieprawidłowego odchudzania się i stosowania diet 
odchudzających /bulimia i anoreksja/ 
-organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 
propagujących aktywny tryb życia 
 
 
 
-uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 
-Dzień Patrona Szkoły 
-Jasełka i Wigilia Szkolna 
-Ostatni Dzwonek pożegnanie klas trzecich 
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Opracowanie programu 
działań: 
-wzmacniających czynniki 
chroniące 
- osłabiających czynniki 
ryzyka na poziomie całej 
szkoły, poziomów klas I, II, 
III, oddziałów i grup uczniów 

Działania te obejmują: 
1. Umacnianie więzi dziecka z rodzicami poprzez 
prowadzenie w szkole edukacji rodzinnej na wszystkich 
przedmiotach w tym na „Wychowaniu do życia w 
rodzinie” 
Podejmowane problemy: 

- Relacje z rodzicami 
- Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby 

rozwiązywania konfliktów 
- Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę 

panującą                   w rodzinie 
 
 

 Nauczyciele 
przedmiotów, 
nauczyciel wdż, 
wychowawcy klas 

Zgodnie z 
realizowaną 
tematyką 
programową i 
planem pracy 
wychowawczej 
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2. Działania ukierunkowane na zainteresowanie 
uczniów nauką szkolną 

- Ciekawie prowadzone lekcje 
- Aktywizujące metody nauczania 
- Stawianie wymagań stosownych do możliwości 

uczniów 
- Zadawanie i sprawdzanie zadań domowych 
- Świadomość celu lekcji u uczniów 
- Dostrzeganie przez nauczycieli nawet 

niewielkich osiągnięć szkolnych ucznia 
- Wyrażanie uznania za rzeczywiste osiągnięcia i 

umiejętności 
- Respektowanie przepisów regulaminu szkolnego 

dotyczących np. ilości sprawdzianów w 
tygodniu 

-  Dawanie uczniom prawa do błędu 
- Zachęcanie do udziału w konkursach 

przedmiotowych 
- Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych 
- organizowanie zajęć fakultatywnych i kółek 

zainteresowań 
-  

Wszyscy 
nauczyciele 

Systematyczna 
praca w roku 
szkolnym  

 

 2. Rozwijanie w uczniach szacunku do norm, wartości, 
autorytetów, ukazywanie jasnych zasad zachowania  

– opracowanie programów wychowawczych 
przedmiotów nauczania 

 

Wszyscy 
nauczyciele 

Zgodnie z 
realizowanym 
programem 
wychowawczym 
przedmiotu/ klasy 

 

 3. Udział szkoły we wprowadzaniu ucznia w praktyki 
religijne 

- dobrze przygotowana pod względem 
merytorycznym                        i metodycznym 
katecheza 

Nauczyciele – 
katecheci 
 
 
 

Systematyczna 
praca 
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- pozytywna postawa katechety 
- podejmowanie przez nauczycieli w sposób 

poważny rozmów z uczniami na temat wiary 
- udział uczniów w rekolekcjach 
- udział uczniów w obchodach uroczystości 

religijnych , parafialnych 
- praca z postacią Patrona Szkoły 

 
Wszyscy 
nauczyciele 

 4. Szkoła jest miejscem tworzenia się i działania 
konstruktywnych grup rówieśniczych 

- popieranie inicjatyw młodzieżowych 
- wspieranie Samorządu Szkolnego 
- integracja zespołów klasowych 
- wspieranie grup wolontariuszy ( współpraca z 

ZSS) 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok   

 5. Szkoła organizuje spotkania informacyjne , 
pogadanki ze specjalistami ( pracownikami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej policjantami, lekarzami, 
pielęgniarkami, pracownikami Sanepidu itd.) w celu 
przekazania młodzieży istotnych  informacji 
dotyczących: 

- realnych konsekwencji uzależnień 
- miejsc i form pomocy i wsparcia 
- właściwych wyborów życiowych 
- zagrożenia rozwojem epidemii grypy typu 

A/H1N1  
 

Wychowawcy 
klas 
Pedagog szkolny 
dyrekcja 

Cały rok  

 6. Reagowanie i nie pozostawanie obojętnym na 
sytuacje trudne dziecka 

- pomoc materialna 
- pomoc w nauce szkolnej 
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Wszyscy 
nauczyciele i 
pracownicy 
szkoły 

Na bieżąco  
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- indywidualne konsultacje 
 7. Interwencja dyrekcji, nauczycieli, pedagogów, 

personelu szkoły   w sytuacjach zagrażających uczniom 
 
 
 

Wszyscy 
nauczyciele i 
pracownicy 

Na bieżąco  

Propagowanie zdrowego stylu 
życia i aktywnego 
wypoczynku 

Różnorodna atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych np. 
zajęcia rekreacyjno-sportowe   
Nauka pływania, organizowanie zajęć na pływalni 
Organizacja lodowiska, wyjazdy na tor łyżwiarski 
Organizacja wycieczek w tym pieszych i rowerowych 
Organizowanie wyjazdów do teatru, kina. 
Kształcenie kultury kibicowania- wyjazdy na mecze 
siatkówki. 
Organizacja  małych form wypoczynku podczas ferii 
zimowych 

Nauczyciele 
 
Nauczyciele wf 
 
Wychowawcy 
 
Nauczyciel wf 
 
Zainteresowani 
nauczyciele 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propagowanie twórczości 
własnej  uczniów 

Organizacja spektakli, koncertów, prezentacji , wystaw 
prezentujących dokonani artystyczne uczniów 

nauczyciele Zgodnie z 
kalendarzem roku 
szkolnego 

 

Opracowanie form 
współdziałania z rodzicami 

- Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców  
- Rodzice współorganizują imprezy szkolne, 

okolicznościowe 
- Uczestniczą w wycieczkach szkolnych, 

działaniach integrujących środowisko szkolne 
- Problemy dziecka rozwiązywane są przy 

wspólnym udziale szkoły i rodziców 
- Rodzice biorą udział w spotkaniach 

profilaktyczno-wychowawczych 
organizowanych w szkole 

- Pogadanki, prelekcje dla rodziców 

 Ankietę 
przeprowadzają 
wychowawcy, 
opracowują 
pedagodzy 
szkolni, 
współpraca z 
rodzicami – cała 
RP 
 
 

Rok szkolny  
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Nawiązanie sieci współpracy z 
organizacjami, instytucjami 
prowadzącymi pracę 
profilaktyczną 

  Szkoła nawiązuje współpracę z: 
     - Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
     - Poradnią Zdrowia Psychicznego 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
- Powiatowym Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej 
     - Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii 

- Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
- Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Dyrekcja szkoły, 
wychowawcy 
klas, pedagodzy 

Rok szkolny   

Analiza, dobór i realizacja 
programów profilaktycznych. 

- Przegląd aktualnych programów 
profilaktycznych  

- Wybór programów możliwych do zrealizowania 
w naszej szkole 

 

Wychowawcy 
klas  i pedagodzy 
 
 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizowanie udziału 
uczniów w spektaklach, 
programach prezentacjach o 
tematyce profilaktycznej 

Udział uczniów  w programach. 
Dyskusja w zespołach klasowych. 

Wychowawcy 
klas 

Przynajmniej raz 
w roku każda 
klasa 

 

Gromadzenie wydawnictw, 
programów, materiałów 
metodycznych 

- Przegląd dostępnych na rynku materiałów o 
tematyce związanej  z profilaktyką 

- Zebranie materiałów w bibliotece szkolnej 
(książki, kasety video, czasopisma) 

- Zakup nowości wydawniczych z zakresu 
profilaktyki szkolnej i przepisów prawa 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele 
biblioteki 

Rok szkolny   

Analiza przepisów prawnych - Zebranie obowiązujących przepisów prawnych 
- Zapoznanie się RP z prawem dotyczącym profilaktyki 
w szkole 

Pedagodzy, 
nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Program profilaktyki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w dniu 15 września 2009r  
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