
ZAKRES PROFILAKTYKI: 
 

Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na 
celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta 
profilaktyka obejmuje zarówno eliminowanie bądź zmniejszanie czynników ryzyka jak 
również wzmacnianie czynników chroniących. Ponadto polega ona na promowaniu 
zdrowego stylu życia, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemami, które 
młodzież napotyka w życiu oraz wspomaganiu ich przy dokonywaniu właściwych 
wyborów. Realizatorami programu są wszyscy wychowawcy klas, nauczyciele, 
pedagog szkolny oraz zaproszenie przedstawiciele różnych instytucji wspomagających. 
 

 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: 
 

Do liceum uczęszcza młodzież z Gorzowa Wielkopolskiego i okolicznych miast i wsi. 
Nauka odbywa się w trybie 3-letnim i realizuje program po gimnazjum. Ze względu na 
specyfikę szkoły oraz jej renomę uczniowie liceum zaliczają się w większości do osób 
inteligentnych, którzy w gimnazjum osiągali bardzo dobre wyniki w nauce. Po zdanej 
maturze planują oni kontynuować naukę na uczelniach wyższych, są ambitni i mają 
duże aspiracje. Podczas nauki w liceum następuje szybki rozwój ich osobowości – 
kształtują się ich postawy, wartości i uczucia. 
Jednocześnie, dla wielu z nich rozpoczęcie nauki w liceum oznacza zmianę 
środowiska, grona  
przyjaciół, a także po części trybu życia (np. ze względu na dojazd do internatu). 
Zmiany te oraz nowe wymagania stawiane przed uczniami, konieczność znalezienia 
swojego miejsca  
w nowej szkolnej społeczności niejednokrotnie wywołuje wśród młodzieży poczucie 
lęku,  
czasem objawów depresji. Wiąże się to również z wysokim poziomem nauki w liceum  
i wymaganiami programowymi. Ich wyniki często w nauce nie są tak wybitne jak w  
gimnazjum, co może wpłynąć na ich samoocenę. Niejednokrotnie takie stany 
powodują, że młodzież podejmuje ryzykowne decyzje i zachowania – np. sięgają po 
alkohol, papierosy czy  
narkotyki. Dlatego szkolny program profilaktyczny został skonstruowany w taki sposób, 
by  
poprzez swoje oddziaływania wychowawcze zapobiegać i eliminować takie 
zachowania oraz  
kształtować wśród uczniów określone wartości i postawy. 
  

 
 

CELE  SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 
 

1. Udzielenie uczniom klas I wsparcia psychicznego i wskazówek ułatwiających 
adaptację 
w nowej szkole.  
2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki - kształtowanie  
bezpiecznej atmosfery w szkole.  
3. Zapobieganie wszelkim objawom patologii społecznej  – np. zachowań agresywnych  
i przemocy.  
4. Dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy dotyczącej szkodliwości wszelkich  środków  
uzależniających. 



5. Kształtowanie, ćwiczenie i utrwalanie umiejętności asertywnych. 
6. Zapoznanie uczniów w przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności karnej,  
ruchu drogowego, pracy.  
7. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie - propagowanie 
zdrowego  
stylu życia. Zwrócenie uwagi na symptomy śmiertelnych chorób – anoreksja, bulimia, 
rak  
piersi, AIDS, rak szyjki macicy 
8. Ochrona zdrowia psychicznego – walka ze stresem. 
12. Przygotowanie uczniów do  życia w rodzinie. 
13. Przekazywanie informacji rodzicom na temat zagrożeń we współczesnym 
społeczeństwie  
- profilaktyka uzależnień oraz prawne skutki negatywnych zachowań wśród młodzieży,  
a także sposobów radzenia sobie z nim. 
 

 
 

 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE: 
 

1. Realizacja programu,, START’’. – wybrani uczniowie.  
2. Realizacja programu profilaktycznego „Stres pod kontrolą” – klasy III.  
3. Realizacja programu profilaktycznego „Różowa wstążeczka”   
4. Realizacja programu „Jak żyć z ludźmi’’ 
5. Programy realizowane przez ośrodki wspierające profilaktykę w szkole:  
• Kampania „Obudź się’’, 
• Kampania „Rzuć palenie”. 
 

 
 

FORMY REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU 
PROFILAKTYKI: 

 

1. Zajęcia w ramach lekcji wychowawczych prowadzone przez wychowawców lub  
Pedagoga:  
• projekcja filmów, 
• czytanie artykułów 
• dyskusja, 
• warsztaty. 
 
2. Spotkania uczniów z przedstawicielami:  
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,   
• funkcjonariuszami policji,   
• przedstawicielami straży pożarnej,  
• przedstawicielami służby zdrowia,   
•Wojewódzkiego Ośrodka Populacyjnego „Program Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy”  
 
3. Spotkania rodziców z funkcjonariuszami policji, lekarzami, pedagogiem szkolnym, 
pracownikami WOM i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach  
wywiadówek. 
 
4. Rozmowy indywidualne pedagoga z rodzicami, uczniami oraz wychowawcami. 



 
 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 
 

1. Analiza sposobu realizacji zadań szkoły, wynikających z przepisów prawnych,  
oświatowych oraz szkolnych (statut szkoły i program wychowawczy).  
2. Stała współpraca z rodzicami w celu zapoznania ich  działaniami szkoły oraz  
zaangażowanie rodziców w realizację zaplanowanych działań profilaktycznych . 
3. Organizowanie systematycznych zajęć edukacyjnych w ramach godzin 
wychowawczych, zajęć z pedagogiem,   
4. Realizowanie programów profilaktycznych przez specjalistów ds. profilaktyki i 
pedagoga .  
5. Omawianie w ramach rady pedagogicznej efektów realizacji programu 
profilaktycznego .  
6. Kształtowanie właściwego systemu wartości uczniów.  
7. Wzbogacanie biblioteki szkolnej i biblioteczki pedagoga w literaturę fachową oraz 
filmy  
video lub dvd.  
8. Promowanie zdrowego trybu  życia – kształtowanie umiejętności samodzielnego  
dokonywania właściwych wyborów.  
9. Starania szkoły w celu zapewnienia uczniom alternatywnych możliwości spędzania  
wolnego czasu – zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki.  
10. Współudział szkoły w imprezach profilaktycznych na terenie miasta. 

 
 

SPODZIEWANE   EFEKTY  DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH: 
 

• szybsza i łatwiejsza adaptacja w nowym środowisku szkolnym,  
• wzmocnienie więzi między uczniami – ukształtowanie postaw tolerancji wobec innych,  
• poprawa relacji między uczniami – nauczycielami – rodzicami (mniejszy wskaźnik 
agresji i przemocy wśród uczniów), 
• wzrost wiedzy wśród uczniów, rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz  
przeciwdziałanie im, 
• rozwój umiejętności asertywnych,  
• wykształcenie umiejętności radzenie sobie z uzależnieniami oraz efektywnego 
szukania pomocy, 
 
 
• zrozumienie wagi dbania o swoje zdrowie, dostrzeżenie pozytywnych stron zdrowego  
trybu życia,  
• zrozumienie zagrożeń współczesnego  świata – uzależnienia, choroby cywilizacyjne,  
patologie społeczne, przemoc seksualna oraz skuteczne zapobieganie im lub radzenie  
sobie z ich negatywnymi skutkami, 
• rozpoznanie swoich umiejętności i zdolności – koniecznych w planowaniu studiów  
i pracy, 
• świadomy wybór przyszłej kariery zawodowej 
• wykształcenie skutecznych metod radzenia sobie ze stresem, 
• umiejętność właściwego wykorzystywania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
• umiejętność autoprezentacji, 
• pozytywne nastawienie do świata. 
  



Plan działań profilaktycznych  

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

 
Poznanie systemu 

rodzinnego i 
środowiska w 

którym przebywa 
uczeń 

- Ankieta diagnozująca 
- Sporządzenie listy uczniów 
wymagających pomocy 
- Rozmowy z uczniami 
- Rozmowy z rodzicami 
- Wywiady środowiskowe 
- współpraca z OPS, GCPR 

 
Wychowawca klas 

 
IX – X 

 

 
Budowanie 

pozytywnych relacji 
koleżeńskich, 
zapobieganie 

agresji, mobbingowi 
itp. 

- Spotkanie klas pierwszych z 
pedagogiem 
- Zajęcia integrujące w klasie  
- Gry i zabawy 
psychologiczne  
- Wycieczki, rajdy, ogniska i 
biwaki  
- Zajęcia z komunikacji 
interpersonalnej  
- Warsztaty integracyjne   

 
Wychowawca 

Pedagog 

 
Zgodnie z 
planem 

wychowawcz
ym i 

programem 
imprez 

szkolnych 

 
Wdrażanie, 

utrwalanie zasad 
dobrego 

wychowania 

- Ustalanie zasad 
zachowania ucznia  
- Zajęcia edukacyjno– 
informacyjne w ramach 
godzin wychowawczych  
- Spotkania z 
przedstawicielami policji  
- Współpraca z samorządem 
szkolnym  
 

 
Wychowawca 

Pedagog 
 

Specjalista do 
spraw nieletnich i 

patologii 

 
Według planu 

 
Dbałość o wysoką 

frekwencję i 
dyscyplinę 

- Sprawdzenie nieobecności 
na każdej lekcji  
- Rozliczenie opuszczonych 
godzin lekcyjnych – 
prowadzenie ciekawych lekcji 
metodami aktywizującymi  
- Spotkania informacyjne z 
rodzicami i sposoby 
kontaktów  
- Punktualne zaczynanie i 
kończenie lekcji  

Wszyscy 
nauczyciele 

 
Cały rok, 
zgodnie z 
planem 

wywiadówek 
oraz w razie 

potrzeby 
 



 
Zapobieganie 
podejmowania 
przez młodzież 

zachowań 
ryzykownych typu: 

palenie tytoniu 

- Realizacja programu 
antynikotynowego – Akcja 
plakatowa Materiały 
udostępniane przez 
SANEPID  
- Filmy edukacyjne 
- Spotkanie ze specjalistą  
- Wykonanie gazetki 
tematycznej  
 

 
Służba zdrowia 

 
 
 

Wychowawca 
Dyżurni nauczyciele 

 
Według planu 

 
Zapobieganie 
podejmowania 
przez młodzież 

zachowań 
ryzykownych typu : 
używanie alkoholu 

- Ankieta diagnozująca 
- Realizacja tematyki 
antyalkoholowej na 
godzinach wychowawczych  
- Sukcesywne wdrażanie 
profesjonalnych programów 
profilaktycznych  
- Zajęcia z asertywności – 
Filmy edukacyjne  
- Spektakle profilaktyczne  
- Procedury postepowania  

 
Wychowawcy 

 
 
 

Służba zdrowia 
 
 
 

Policja 

 
W ciągu roku 

szkolnego 

 
Zapobieganie 
podejmowania 
przez młodzież 

zachowań 
ryzykownych typu : 
używanie środków 
psychoaktywnych 

 

- Ankieta diagnozująca 
Zajęcia warsztatowe  
- Filmy edukacyjne i 
spektakle  
- Współpraca z Poradnią 
Uzależnień  
- Zapoznanie rodziców z 
możliwościami leczenia 
młodzieży – Postępowanie 
według procedury  

 
Wychowawcy; 
Służba zdrowia 

 
 
 

Zaproszeni 
Specjaliści 

 
W ciągu  

całego roku 

Zapobieganie 
podejmowania 
przez młodzież 

zachowań 
ryzykownych typu : 
wczesna inicjacja 

seksualna 

- Spotkanie z lekarzem 
- Realizacja tematyki w 
ramach godzin 
wychowawczych i zajęć 
przygotowania do życia w 
rodzinie oraz na lekcjach 
biologii 
- Pomoc w rozwijaniu 
umiejętności 
psychospołecznych i 
kształtowaniu postaw 
prorodzinnych  

Służba zdrowia 
 

Wychowawcy 
 

Nauczyciele uczący 

Według 
potrzeb 



Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia (zdrowe 
żywienie , zab. 

Odżywiania, higiena 
i inne ) 

- Zajęcia integracyjne  
 - Zajęcia pozalekcyjne 
wycieczki, rajdy  
- Zajęcia antystresowe  
- Turnieje między klasowe  
- Promowanie sportów 
zimowych – koła 
zainteresowań  
- Zapewnienie możliwości 
alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego  
- Kiermasz zdrowia, żywności  
- Ankieta dotycząca 
zdrowego odżywiania  

Wychowawca klasy 
 

Nauczyciele WF 
Biologii i inni 

 
Służba zdrowia 

W ciągu roku 
szkolnego 

Poszanowanie i 
tolerancja dla 

odmienności kultur 
zachowań i różnic 

między ludźmi 
 

- Angażowanie 
niepełnosprawnych kolegów 
w życie szkoły  
- Filmy edukacyjne – akcja 
plakatowa  
- Dyskusja  

Wychowawcy 
 

Specjaliści 
W ciągu roku 

Współpraca z 
rodzicami  

- Zapoznanie rodziców z 
programem profilaktycznym 
informowanie o dostępnych 
formach pomocy 
-Wymiana informacji 
-Wspólne organizowanie 
imprez szkolnych 
-Pedagogizacja rodziców 
-Zaangażowanie rodziców w 
poszukiwaniu 
konstruktywnych rozwiązań i 
środków zaradczych 
-Zorganizowanie spotkań 
warsztatowych z rodzicami 
na wybrane tematy 

Wychowawcy 
 

Specjaliści 

W ciągu 
całego roku 
szkolnego 

Współdziałanie 
wszystkich 

pracowników szkoły 
i rodziców w 

zakresie 
wychowania 
profilaktyki i 
interwencji 

-Spotkania z 
przedstawicielami Rady 
Szkoły 
-Indywidualne konsultacje 
-Wzajemna wymiana 
informacji 

Dyrektor szkoły 
 

Wychowawca klasy 
 

Pedagog 

W/g. potrzeb 



Szkolenie się 
nauczycieli i 

pracowników w 
zakresie profilaktyki 

zagrożeń oraz 
umiejętności 

wychowawczych 

-Konferencje 
-Warsztaty 
-Konsultacje metodyczne 

Pracownicy szkoły W/g. potrzeb 

 


