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SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZS W ZACZERNIU 

GIMNAZJUM W ZACZERNIU 

 

DIAGNOZA SYTUACJI SZKOLNEJ 

Diagnozy dokonano w oparciu o: 

-obserwację zachowań uczniów, 

-analizę frekwencji uczniów, 

-rozmowy z wychowawcami i rodzicami, 

-literaturę pedagogiczną. 

 

DIAGNOZA OBEJMOWAŁA: 

 Problemy młodzieży widoczne na terenie szkoły, 

 Problemy edukacyjne i wychowawcze zarejestrowane przez wychowawców, pedagoga, 

 Problemy zgłaszane przez rodziców, 

 Zakres zainteresowań uczniów. 
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IDENTYFIKACJA PROBLEMU 

 

 Opuszczanie terenu szkoły, 

 Opuszczanie pojedynczych lekcji, 

 Wagary, 

 Palenie papierosów, 

 Sięganie po substancje psychoaktywne, 

 Brak motywacji do nauki, 

 Problem przemocy i agresji ( drobne bójki, zaczepki, agresja słowna, dewastacja mienia szkolnego). 

 

CELE ODDZIAŁYWAŃ 

 

1. Zmniejszenie ilości opuszczanych godzin lekcyjnych z powodu wagarów. 

2. Kształtowanie umiejętności intrapersonalnych: 

 Samoświadomości, 

 Samooceny, 

 Samodyscypliny. 

 

3. Rozwój umiejętności interpersonalnych. 

4. Rozwój umiejętności podejmowania decyzji. 

5. Wzmocnienie motywacji do nauki. 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 Realizacja współpracy z Parafią p.w. Narodzenia NMP w Zaczerniu (KSM, Oaza, grupy ministranckie) 

 Realizacja współpracy z OSP Zaczernie. 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem „Agape”. 

 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury. 

 Współpraca z Klubem Sportowym w Zaczerniu. 

 Realizacja współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 Realizacja współpracy z Policją. 

 Doskonalenie umiejętności nauczycieli. 

 Korzystanie z cyklu tematów przygotowanych do pracy z młodzieżą na godzinach wychowawczych. 

 Stała współpraca z rodzicami. 

 Organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. 

 Włączanie przedstawicieli samorządu uczniowskiego do konkretnych działań, akcji, podejmowanych na 

terenie szkoły. 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W WYBRANYCH OBSZARACH ZAGROŻEŃ 
 

 

1.OBSZAR: OPUSZCZANIE POJEDYNCZYCH LEKCJI I WAGARY 

 

Lp. Działania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów swojej 
klasy. 

Wychowawcy Cały rok 

2. Sporządzanie, comiesięcznych zestawień. Wychowawcy Cały rok 
3. Przekazywanie informacji o absencji uczniów, rodzicom w 

udokumentowany sposób, np. wpisując do zeszytu, 
telefonicznie lub pocztą. 

Wychowawcy Cały rok 

4. Informowanie na wywiadówkach rodziców o podjętych 
działaniach przez szkołę. 

Wychowawcy Na wywiadówce 

5. Monitorowanie w czasie lekcji i przerw różnych zakątków 
szkoły i konsekwentne reagowanie na nieodpowiednie 
zachowanie uczniów. 

Wszyscy pracownicy 
szkoły 

Cały rok 

6. W przypadku opuszczania terenu szkoły-reagowanie wg 
regulaminu oceniania zachowania-wpisujemy odpowiednią 
liczbę punktów ujemnych za każdorazowe opuszczenie 
szkoły. Wprowadzenie całkowitego zakazu wychodzenia do 
sklepu podczas przerw. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 
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2. OBSZAR: PALENIE PAPIEROSÓW I SIĘGANIE PO INNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE. 

 

Lp. Działania Odpowiedzialni Termin 

1. Realizacja tematów profilaktycznych w ramach 
godzin wychowawczych i innych lekcji. 

Pedagog 
Wychowawca 
Nauczyciele posiadający 
uprawnienia 
 

Cały rok szkolny 

2. Podejmowanie tematu uzależnień w ramach spotkań 
z wychowawcą oraz innych zajęć dydaktycznych. 

Wychowawcy, 
Nauczyciele 

Cały rok 

3. Pedagogizacja rodziców. Wychowawcy, specjaliści z 
zewnątrz 

Podczas wywiadówki, min. 
raz w roku. 

4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Chętni nauczyciele Cały rok 
5. Organizacja imprez szkolnych, zajęć sportowych, 

wycieczek międzyklasowych. 
Wychowawcy, inni 
nauczyciele 

Okazjonalnie 

6. Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej.   
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3.OBSZAR: PROBLEM PRZEMOCY I AGRESJI. 

 

Lp. Działania Odpowiedzialni Termin 
1. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat własnych praw i 

obowiązków. 
Jasne sformułowanie zasad zachowania i 
funkcjonowania społeczności uczniowskiej. 
 

Wychowawcy, inni 
nauczyciele 

Godz. wychowawcze, inne 
lekcje. 

2. Dokładne zapoznanie uczniów z systemem ocen z 
zachowania, jasne kryteria ocen z poszczególnych 
przedmiotów. 
 

Wychowawca, inni 
nauczyciele 

Początek roku szkolnego 

3. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i integracji 
uczniów w klasie. 
 

Wychowawca Godz. wychowawcze 

4. Uświadamianie uczniom konsekwencji prawnych w 
stosunku do nieletnich łamiących prawo. 
 

 Wychowawca Godz. wychowawcze 

 5. Bieżące rozmowy z ofiarami i sprawcami oraz z ich 
rodzicami. 
 

Dyrekcja szkoły     W razie konieczności 

6. Monitorowanie problemu przez ankiety. 
 
 

Dyrekcja szkoły  
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7. Prowadzenie działań wychowawczych eliminujących 
zachowania agresywne np. 

 Chwalenie uczniów na forum klasy, szkoły. 

 Nagradzanie uczniów mniej zdolnych za małe 
sukcesy. 

 Angażowanie uczniów agresorów w życie klasy. 

 Doskonalenie umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i sztuki negocjacji. 

 Dbałość o piękną mowę ojczystą, unikanie 
wulgaryzmów. 

 Rola autorytetu w kształtowaniu charakteru 
młodego człowieka. 

  

8. Skrzynka pytań i problemów. Anonimowe 
powiadamianie o aktach przemocy i zachowaniach 
agresywnych w środowisku szkolnym. 
 

Pedagog Cały rok szkolny 

9. Włączanie problematyki agresji i przemocy do tematyki 
godzin wychowawczych. 

Wychowawca Godz. wychowawcze 

10. Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zjawiska 
przemocy wśród uczniów (wg. procedur). 

Dyrekcja, wychowawca.  
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4.OBSZAR: KSZTAŁTOWANIE POSTAW ASERTYWNYCH. 

 

Lp. Działania Odpowiedzialni Termin 
1. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz destrukcyjnym. 

Poruszanie tematów „trudnych” na lekcjach g. wychowawczych 
oraz w czasie spotkań z pedagogiem. 

 Sekty i zagrożenia związane z nimi, 

 Anoreksja i bulimia, 

 Wczesna inicjacja seksualna, 

 Zagrożenia związane z wirusem HIV oraz z chorobą AIDS. 

Wychowawca, pedagog. Cały okres 
gimnazjum 

 

 

Opracowała K.Bykowska-Urban 


