
PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016/2017 
 

Wprowadzenie 

 

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami  poprzez działania 
wychowawczo-profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób ryzykownych 
zachowań. 
 

Adresaci programu 

 

Adresatami Szkolnego Programu Profilaktycznego w ZSP nr 20 w Łodzi są: uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
 

Termin realizacji programu 

 

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2016/2017 
 

Cel główny 

 

• Zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku z sięganiem przez 
nich po substancje uzależniające, ochrona młodego człowieka przed zagrożeniami. Dostarczanie wiedzy 
o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, stosowania środków 
odurzających. 

• Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych takich jak: wagary, przemoc, wszelkie 
wykroczenia  przeciw prawu. Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez 
zaangażowanie młodzieży w działalność tzw. pozytywną- redukowanie zachowań agresywnych w 
grupie rówieśniczej, umożliwienie uczniom udziału w zajęciach socjoterapeutycznych, 
psychoedukacyjnych itp.  

• Kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób aby prawidłowo mógł funkcjonować w środowisku 
szkolnym jak i poza szkolnym poprzez budowanie poczucia własnej wartości, zachowań asertywnych. 
Kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej. 

• Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów 
wychowawczych z uczniami poprzez spotkania indywidualne, porady, konsultacje, zajęcia 
psychoedukacyjne tj. udzielanie informacji i pokierowanie do instytucji specjalistycznych (poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, stowarzyszenia psychologiczne, ośrodki itp.) 

 
Cele szczegółowe 

 

1. Wykształcenie właściwej postawy wobec problemów uzależnień. 
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym problemy 

wychowawcze. 
3. Prowadzenie edukacji pro-zdrowotnej wśród uczniów i nauczycieli. 
4. Eliminowania agresywnych zachowań uczniów i stosowanej przez nich przemocy. 
5. Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm zachowań dotyczących kultury osobistej. 
6. Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z wykazem instytucji o charakterze profilaktyczno-

wychowawczym, w których można uzyskać pomoc. 
 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień i wspierającymi działalność 
szkoły. 
 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży 
• Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „Nadzieja” 
• MOPS 
• Centrum Służby Rodzinie 
• Ośrodek Prom 
• Straż Miejska 
• Policja 



• Centrum Kształcenia Nauczycieli i Doradztwa Zawodowego 
• Stowarzyszenie Krwiodawcy 
• Stowarzyszenie Inicjatyw Rozsądnych Polaków 
• Krakowskie Biuro Promocji Kultury 

 
 

Formy realizacji 

 

1. Indywidualna rozmowa z uczniem 
2. Spotkania z rodzicami 
3. Zajęcia warsztatowe 
4. Wykłady, prelekcje 
5. Prezentacja materiałów profilaktycznych 
6. Spektakle profilaktyczne 
7. Programy profilaktyczne 
8. Udział uczniów w dodatkowych zajęciach psychologiczno- pedagogicznych w ramach projektu 

unijnego " Kształcenie zawodowe przepustką do kariery" 
 
 

 

Ewaluacja 

 

• Ankiety 
• Obserwacje 
• Rozmowy (indywidualne i grupowe) 

 
 

SZCZEGÓŁOWY  ROZKŁAD  DZIAŁAŃ 
 
L.p Rodzaj zajęć Termin realizacji Dla kogo Realizator 
1. Zajęcia integracyjne Wrzesień, październik Klasy pierwsze Pedagog, wychowawcy, 

pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

2. Zajęcia nt 
odpowiedzialności 
prawnej i karnej 

Wrzesień Klasy pierwsze Funkcjonariusz Policji w 
Łodzi, wydział profilaktyki 

3. •Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczej nt 
tolerancji.                              
• Zajęcia warsztatowe  
nt. kształtowania 
postawy tolerancyjnej 

Wrzesień, 
październik, listopad 

Wybrane klasy Pedagog, wychowawcy, 
pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

4. Budowanie postawy 
prozdrowotnej i 
zdrowego stylu życia 

Cały rok szkolny Wszyscy 
uczniowie 

Pedagog, nauczyciele lekcji 
wf-u, wychowawcy 

5. Zajęcia warsztatowe 
MOJE WARTOŚCI 

Grudzień, styczeń Wybrane klasy Pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
dla Młodzieży 

3. Akcje krwiodawstwa Cały rok szkolny- co 
trzeci miesiąc 

Wszyscy chętni Nauczyciel wf-u M. Mamełka, 
pracownicy Centrum 
Krwiodastwa 

4. Pomoc w przygotowaniu 
materiałów, tematów na 
lekcje wychowawcze 

Wrzesień, październik Wychowawcy Pedagog szkolny 

5. Zajęcia warsztatowe 
dotyczące profilaktyki 

Cały rok szkolny Wybrane klasy, 
uczniowie 

Pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 



uzależnień: 
•narkomania 
•alkoholizm 
•dopalacze 
•nikotynizm 

dla Młodzieży. 

6. Przedstawienie teatralne, 
koncert nt uzależnienia 
od dopalaczy, 
narkotyków. 

Semestr II Wybrane klasy, 
uczniowie 

Krakowskie Biuro Promocji i 
Kultury 

7 Pomoc materialna dla 
uczniów: stypendia 
szkolne, zasiłki szkolne. 

Cały rok szkolny Wszyscy 
uczniowie 

Pedagog szkolny 

8. Prelekcje dla rodziców 
nt. jak radzić sobie z 
trudnymi zachowaniami 
dzieci, problematyka 
uzależnień. 

Listopad-styczeń Rodzice Pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
dla Młodzieży. 

9. Akcje charytatywne 
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 

Cały rok szkolny -------------------- Pedagog, Młodzieżowa Rada 
Szkoły, chętni uczniowie 

10. Przeprowadzenie akcji 
charytatywnej na terenie 
szkoły: Zbiórka na rzecz 
schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. 

Grudzień, Kwiecień -------------------- Pedagog, Młodzieżowa Rada 
Szkoły, chętni uczniowie 

11. Warsztatowe zajęcia 
decyzyjne: „Co dalej po 
maturze”  

Styczeń, luty Klasy IV Pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
dla Młodzieży 

12. Zajęcia warsztatowe: 
„Autoprezentacja” dla 
klas maturalnych 

Listopad Klasy IV Pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
dla Młodzieży 

13. Prelekcje, pogadanki nt. 
szkodliwości picia 
napojów alkoholowych, 
spożywania środków 
odurzających, palenia 
tytoniu, pogadanki nt. 
motywacji do nauki, 
kultury zachowania, 
zachowań agresywnych 

Cały rok szkolny Wszyscy 
uczniowie 

Wychowawcy, pedagog 

14. Zajęcia warsztatowe nt. 
motywacji do nauki, dla 
wybranych klas 

Według bieżących 
potrzeb 

Wybrane klasy Pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
dla Młodzieży 

15.  Zajęcia warsztatowe 
techniki uczenia się. 

Według bieżących 
potrzeb 

Wybrane klasy Pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
dla Młodzieży 

 
 
 
 


