
PROGRAM PROFILAKTYKI 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiegow Bydgoszczy

Załącznik nr 5 do Statutu ZSO nr 4

PROGRAM PROFILAKTYKI
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza   

w Bydgoszczy

Szkoła  realizuje  zadania  dydaktyczne  i  wychowawcze,  wspierające  wszechstronny  rozwój  ucznia.
Wyposaża  młodego  człowieka  w  wiedzę,  budzi  aktywność  intelektualną  oraz  rozwija  postawy  
i  zachowania  cenione  i  pożądane  w  społeczeństwie.  Wspomaganiu  tych  założeń  ma  służyć
opracowanie i realizacja  programu profilaktycznego. 
Program  profilaktyki  w  liceum  ogólnokształcącym  jest  wynikiem  diagnozy,  analizy,  w  których
uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska szkoły oraz
szeroko pojęty kontekst przemian społeczno – ekonomicznych w kraju.
W profilaktyce działania są skierowane do:
- całej  społeczności uczniowskiej  mające na celu promocję zdrowia i  zapobieganie pojawianiu się
problemów związanych z destrukcyjnymi zachowaniami
- nauczycieli i pracowników szkoły, poprzez włączanie ich do działań profilaktycznych i podnoszenie
kompetencji
- rodziców uczniów, poprzez pedagogizację

PROGRAM PROFILAKTYKI OPARTY JEST NA DOKUMENTACH:

 Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu     alkoholizmowi

 Ustawa z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia psychicznego przed następstwami  używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych

 Ustawa z dnia 19. 08. 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

 Ustawa z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 Ustawa o systemie oświaty (zapis postulujący wprowadzanie programów profilaktycznych)

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  26.  02.2002  r.  w  Sprawie
podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w
poszczególnych typach szkół

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)

 Konwencja Praw Dziecka (art..3, 19, 33 )
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POZIOMY PROFILAKTYKI

Działania  wynikające  z  programu  profilaktyki  realizują  wszyscy  nauczyciele,  pracownicy  szkoły
 i rodzice.
Prowadzone są one na trzech poziomach:

I  profilaktyka  pierwszorzędowa  -  polega  na  promowaniu  zdrowego  stylu  życia  i  zapobieganiu
zagrożeniom; jej celem jest opóźnienie wieku inicjacji lub zachęcenie do abstynencji, 

II  profilaktyka  drugorzędowa  -  polega  na  ograniczeniu  podejmowanych  zachowań ryzykownych  
i zachęcaniu do wycofywania się z nich,

 III profilaktyka trzeciorzędowa - jest interwencją w sytuacji pojawienia się uzależnienia, leczeniem,
które ma na celu ograniczenie negatywnych skutków uzależnienia.

W  szkole  realizowana  jest  profilaktyka  pierwszorzędowa,  której  zadaniem  jest  przeciwdziałanie
zagrożeniom,  wspieranie  procesu  wychowania  oraz  identyfikacja  osób  będących  w  grupie
podwyższonego  ryzyka.  Profilaktyka  drugo-  i  trzeciorzędowa  prowadzona  jest  przez  instytucje
współpracujące bezpośrednio i pośrednio ze szkołą. 

STRATEGIE PROFILAKTYCZNE

W ramach działań, wynikających z programu stosuje się następujące strategie :

 

 informacyjne -  dostarczają  one  adekwatnych  informacji  na  temat  skutków  zachowań
ryzykownych i  tym samym umożliwiają  racjonalny wybór,  informacje muszą być rzetelne,
rzeczowe, ale nie instruktażowe, ważna jest też wiarygodność osoby prowadzącej;

 

 edukacyjne   pomagają w rozwijaniu  ważnych umiejętności  psychologicznych: wyznaczanie
celów  życiowych,  podejmowanie  odpowiedzialnych  decyzji,  budowanie  adekwatnej
samooceny,  umiejętność  radzenia  sobie  z  presją  otoczenia,  umiejętność  rozwiązywania
konfliktów,  dobre  komunikowanie  się,  poszukiwanie  wsparcia  i  pomocy  oraz  korzystanie
z nich

 

 alternatywne pomagają w zaspokajaniu ważnych potrzeb oraz osiąganiu satysfakcji życiowej
przez  stwarzanie  możliwości  zaangażowania  się  w  działalność  pozytywną  (artystyczną,
społeczną, sportową, rozwijanie zainteresowań,  itp.)
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SPOSOBY IDENTYFIKACJI PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
został opracowany z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiskowych.
Identyfikację problemu i potencjonalnych zagrożeń  poprzedza diagnoza środowiska szkolnego.

W celach zdiagnozowania środowiska szkolnego wykorzystuje się m.in.:

a) ankiety dla uczniów

b) wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami

c) rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami

d) obserwację zachowania uczniów

e) analizę frekwencji uczniów

f) analizę frekwencji rodziców na zebraniach szkolnych

CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE

CELE GŁÓWNE:
 propagowanie zdrowego trybu życia, 

 zapobieganie wszelkim przejawom: niewłaściwych zachowań, postaw, patologii społecznej,

 reagowanie na pojawiające się zagrożenia. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 pomoc w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności społecznych i psychologicznych,

 kształtowanie umiejętności planowania i spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny, 

 dostarczanie uczniom informacji na temat prawnych aspektów przestępczości wśród 
nieletnich.

 dostarczanie rzetelnych informacji na temat konsekwencji używania środków 
psychoaktywnych, skutków zachowań ryzykownych, 

 reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań 
ryzykownych poprzez:
- otoczenie opieką, głębszy kontakt
- współpracę z domem rodzinnym
- pomoc w dotarciu do specjalisty
- motywowanie do podjęcia leczenia, 

 pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą,

 podniesienie stanu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców.
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ORGANY REALIZUJĄCE PROGRAM PROFILAKTYKI

Program  Profilaktyki   skierowany  jest  do  uczniów  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  nr  4  
im.  Kazimierza  Wielkiego  w Bydgoszczy i  realizowany  będzie  w  trakcie  działań  wychowawczych  
i  dydaktycznych  zgodnie  z  dokumentami   wewnątrzszkolnymi  oraz   Rozporządzeniem  MENiS  
z 31.01.2003r.,  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży.  Osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie programu są nauczyciele i rodzice.
Zadania organów realizujących profilaktykę przedstawiają się następująco:

Dyrektor szkoły:

 Monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki.

 Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.

 Współpracuje  z  podmiotami  szkoły  oraz  instytucjami  wspomagającymi  działania  
z zakresu profilaktyki.

Nauczyciele:
 Współpracują z wychowawcami klas i rodzicami w realizacji zadań profilaktycznych.
 Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez Poradnię Pedagogiczno– 

Psychologiczną.
 Doskonalą kwalifikacje, kompetencje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań 

profilaktycznych.
 Ukierunkowują rozwój dzieci i młodzieży oraz dbają o jego właściwy przebieg, uwzględniając 

przekonania rodziców oraz uznawane przez nich wartości .

Wychowawcy klas:
 Integrują zespół klasowy.
 Budują  prawidłowe relacje z uczniami oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu
 Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 Realizują zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów.

 Inicjują kontakt uczniów i ich rodziców z pedagogiem szkolnym.

Pedagog szkolny:

 Dokonuje diagnozy problemów wychowawczych szkoły.

 Organizuje   zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów oraz konsultacje indywidualne

 Współpracuje  z  wychowawcami  klas  i  nauczycielami,  udziela  im wsparcia  w planowaniu  
i realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych

 Prowadzi  konsultacje indywidualne oraz szkolenia dla rodziców 

 Współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy rodzinie  
i dziecku (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, miejski ośrodek
pomocy społecznej, policja, straż miejska, sąd itp.)
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 Udziela  pomocy  rodzicom  w nawiązaniu  kontaktu  z  różnymi  instytucjami  i  organizacjami
zajmującymi się udzielaniem pomocy rodzinie i dziecku

Rada Rodziców:

 Opiniuje „Szkolny program profilaktyki”

 Analizuje opinie rodziców na temat istniejących oraz potencjonalnych zagrożeń.

 Współpracuje  z  dyrektorem,  Radą  Pedagogiczną  i  innymi  organizacjami  wspierającymi
edukację.

Rodzice:

 Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony wychowawców,  pedagoga w zakresie profilaktyki.

 Wnioskują  do  odpowiednich  organów  i  instytucji  w  sprawach  kształcenia  specjalnego,
nauczania indywidualnego.

 Tworzą razem z nauczycielami środowisko szkolne przyjazne dzieciom i młodzieży.

ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Zasady oddziaływań profilaktycznych realizowanych przez  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących nr  4  
im.  Kazimierza  Wielkiego  w  Bydgoszczy sformułowano  na  podstawie  ,,Standardów  jakości
pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkole i  placówce oświatowej”,  
wg Krzysztofa A. Wojcieszka  i Joannę Szymańską.

Należy do nich: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa biorącym udział w programie uczniom: poszanowanie ich 
godności i podmiotowości, zapewnienie dyskrecji, dostosowanie działań do wieku, poziomu 
rozwoju, potrzeb i ujawniających się problemów. 

 Wybór najskuteczniejszych form i metod oddziaływań. 
 Rzetelność informacji.
 Czas trwania i intensywność oddziaływań zależą od charakteru i stopnia zagrożenia.

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE

Zachowania ryzykowne są nieprawidłowym sposobem  przystosowania się i  zastępczym sposobem
zaspokajania zdeprawowanych potrzeb psychicznych oraz nieprawidłowym  sposobem radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami życiowymi.
Punktem  wyjścia  do  planowania  działań  zapobiegawczych  jest  odpowiedź  na  pytanie,  czym
uwarunkowane są zachowania problemowe młodych ludzi, a co stanowi zabezpieczenie przed nimi.
Na tej podstawie wyodrębniono czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
Czynniki ryzyka: 

 Środowisko społeczne promujące niepożądane wzorce zachowań.
 Brak motywacji do nauki,  
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 Trudności w nauce, 
 Wysoka absencja, 
 Używanie substancji psychoaktywnych, 
 Problemy natury psychicznej: problemy uczuciowe, niska samoocena, zaburzenia nastroju, 

zaburzenia jedzenia. 
 Brak kultury osobistej, 
 Przemoc. 

Czynniki chroniące: 

 Silna więź emocjonalna z rodzicami, 

 Zainteresowanie nauką szkolną,

 Konstruktywna grupa rówieśnicza

 Uzewnętrzniony szacunek do norm, wartości, autorytetów,

 Stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą,

 Zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce,

 Umiejętność rozwiązywania problemów,

Wystąpienie  zachowań ryzykownych  zależy  od  wzajemnego układu  i  siły  oddziaływań  czynników
chroniących i czynników ryzyka.
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ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE SPOSÓB MONITOROWANIA

1. Motywowanie uczniów do nauki. - stosowanie metod aktywizujących 
w pracy z uczniami, 
- nagradzanie uczniów za rzeczywiste 
osiągnięcia i umiejętności, 
- prowadzenie zajęć z uczniami na 
temat skutecznych metod i technik 
uczenia się, planowania nauki i 
gospodarowania czasem wolnym, 
- kształtowanie systemu wartości 
uczniów zgodnie z przyjętymi 
normami społecznymi oraz określenie
celów życiowych, 
- wzbogacanie i doskonalenie 
warsztatu pracy nauczyciela 

Nauczyciele, wychowawcy, 
pedagog

Analiza ocen uczniów z 
poszczególnych przedmiotów,  
Zapisy w dokumentach szkoły  

2. Zmniejszanie poziomu absencji 
uczniów w szkole i zapobieganie 
trudnościom dydaktycznym 

- przestrzeganie i egzekwowanie 
postanowień Statutu  ZSO nr 4, 
- przeprowadzanie indywidualnych 
spotkań z rodzicami (obowiązkowo w 
przypadku negatywnych zachowań 
ucznia), 
-indywidualne rozmowy 
wychowawcze pedagoga z uczniami o
wysokiej absencji, 
-diagnozowanie przyczyn absencji 
przez wychowawcę , pedagoga
- wprowadzenie kontraktów 
edukacyjnych dla uczniów z niską 
frekwencją,

Nauczyciele, wychowawcy, 
pedagog

Zapisy w dokumentach szkoły  

3.  Podnoszenie kultury osobistej -  przeprowadzanie zajęć na temat Wychowawcy, pedagog Zapisy w dokumentach szkoły, 
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uczniów i przeciwdziałanie przemocy praw i obowiązków uczniów w 
świetle ustawy o nieletnich (we 
współpracy ze Strażą Miejską lub 
Policją)
-  prowadzenie zajęć na temat: zasad 
dobrego wychowania i właściwego 
zachowania się w różnych sytuacjach,
-  organizowanie klasowych wyjść o 
charakterze kulturalno-oświatowym
- diagnozowanie sytuacji 
występowania przemocy fizycznej i 
psychicznej w szkole,

ankieta

4. Prowadzenie psychoedukacji 
wśród młodzieży i rodziców celem 
dostarczenia informacji o 
konsekwencjach używania środków 
psychoaktywnych

- organizowanie zajęć warsztatowych:
asertywność, budowanie systemu 
wartości, podejmowanie decyzji, 
radzenie sobie ze stresem, 
organizowanie czasu wolnego 
-organizowanie zajęć dotyczących 
przyczyn i konsekwencji używania 
środków psychoaktywnych (tytoń, 
alkohol, narkotyki) 
- przeprowadzanie ankiet 
diagnozujących problem kontaktów 
uczniów z substancjami 
uzależniającymi, 
-  przedstawianie rodzicom wyników 
ankiet, dostarczanie informacji o 
przyczynach i objawach używania 
narkotyków, instytucjach 
świadczących pomoc

- w przypadku stwierdzenia używanie 

Wychowawcy, nauczyciele 
przedsiębiorczości,  pedagog

Zapisy w dokumentach szkoły, 
ankieta wśród uczniów
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substancji psychoaktywnych przez 
ucznia następuje zawarcie kontraktu 
z uczniem i rodzicem oraz 
skierowanie do specjalistycznych 
instytucji. 
-angażowanie  uczniów w działalność 
pozalekcyjną i pozaszkolną. 
-wydawanie biuletynu dla rodziców 
przez pedagoga szkolnego

5.  Przeciwdziałanie i rozwiązywanie 
problemów natury psychicznej: 
zaburzenia nastroju, nerwice, 
depresje, zaburzenia jedzenia

- prowadzenie psychoedukacji wśród 
uczniów, rodziców, nauczycieli na 
temat przyczyn i objawów zaburzeń 
jedzenia, depresji, 
Prowadzenie zajęć z zakresu 
integracji w zespole klasowym i 
szkolnym
- organizowanie zajęć warsztatowych 
dotyczących radzenia sobie ze 
stresem, 
- stwarzanie przyjaznych uczniowi 
warunków nauki w czasie lekcji, 
- prowadzenie zajęć wychowawczych 
na temat: asertywności, radzenia 
sobie z nieśmiałością i odrzuceniem. 

Wychowawcy klas,  pedagog Zapisy w dokumentach szkoły

Strona 9 z 10



PROGRAM PROFILAKTYKI 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiegow Bydgoszczy

EWALUACJA PROGRAMU

Oceny efektów realizacji Programu profilaktyki szkolnej, dokonuje się poprzez bieżące 
monitorowanie, ankiety oraz  analizę dokumentacji (sprawozdania z realizacji planów, 
obserwacje, zapisy w dziennikach lekcyjnych i dokumentach pedagoga). Ocenie podlega 
zgodność realizacji działań z założonymi celami oraz ich efektywność.

PROGRAM PROFILAKTYKI 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2013. 
wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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