
Program profilaktyki w Gimnazjum Nr 51 w Poznaniu 

1 

 
„Żeby żyć zdrowo, nie musisz się umartwiać, wystarczy odrobina zdrowego rozsądku.” 

 

Profilaktyka to uprzedzające działania chroniące człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. 

 

Program szkolnej profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania używek i agresji, 

kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobieganie sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole. Działania profilaktyczne mają być 

ochroną wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako ryzykowne. 

 

Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole. 

u uczniów: 

 brak dyscypliny 

 agresja 

 przemoc rówieśnicza 

 używanie wulgaryzmów 

 niszczenie mienia szkolnego 

 zaburzony system wartości 

 kryzys autorytetów 

 wagary 

 brak zainteresowania nauką 

 niepowodzenia w szkole 

 palenie papierosów 

 picie alkoholu 

 lekomania 
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 narkomania 

 brak systemu kar i nagród 

u nauczycieli : 

 nieprawidłowe relacje uczeń – nauczyciel 

 nieumiejętność współpracy w gronie nauczycielskim 

u rodziców: 

 małe zainteresowanie swoimi dziećmi 

 niewłaściwe umiejętności wychowawcze 

 brak poczucia odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci 

 uzależnienia 

 konflikty w rodzinie 

 rozwody 

 brak zapewnienia dzieciom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa 

Cele ogólne programu: 

  aktywizowanie systemu wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym. 

 wyrobienie umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi. 

 uczenie alternatywnych sposobów przeżywania codziennego życia 

 nauka odmawiania w sytuacji presji społecznej 

 nauka umiejętności współpracy z innymi 

 podniesienie jakości działań chroniących człowieka przed zagrożeniami 

 wyrobienie poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka. 
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Cele szczegółowe 

Uczniowie: 

 wdrażanie do przestrzegania zasad higieny 

 ukazanie woli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia 

 wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego 

 wskazywanie wartościowych rozrywek 

 wskazywanie pożądanych wzorców zachowań 

 wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i czyny 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości 

 ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole 

 nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem 

 uczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 wyrobienie umiejętności rozróżniania dobra od zła 

 ukazanie wartości koleżeństwa i przyjaźni 

 ukazanie zgubnej roli agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych 

 ukazanie destrukcyjnego wpływu polecenia picia alkoholu, narkomanii ,lekomanii i innych uzależnień na zdrowie człowieka 

 uczenie selektywnego korzystania z mediów. 

 

nauczyciele i rodzice 

 poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-rodzic 

 wyrabianie umiejętności współpracy z innymi 
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 stworzenie klimatu bezpieczeństwa i zaufania 

 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka 

 dostarczenie informacji o uzależnieniach i zagrożeniach współczesnych 

 wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi 

 uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci 

Celem programu jest pokazanie uczniom, rodzicom, nauczycielom – jak żyć, aby być zdrowym, jak troszczyć się o siebie i swoje otoczenie, ukazywanie 

zgubnego wpływu nałogów na organizm oraz zwrócenie uwagi na negatywne skutki zachowań agresywnych, które bezpośrednio wpływają na wiele dziedzin 

naszego życia. 

 

Założenia programu są zgodne z: 

 Programem wychowawczym szkoły. 

 Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej  

 

Uwagi do realizacji 

 Proponuje się realizację w następujących formach: 

 godziny do dyspozycji wychowawcy klasy 

 spotkania z rodzicami 

 zajęcia przedmiotowe (każdy nauczyciel) 

 spotkania pozalekcyjne 

 spotkania z pedagogiem szkolnym 

 spotkania z psychologiem 

 działania wychowawcze we wszystkich spotkaniach z młodzieżą obejmujące cały personel szkolny 

 spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi 
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Formy pracy: 

 oddziaływania werbalne (rozmowy), pogadanki 

 dyskusje, dzielenie się doświadczeniami 

 zajęcia grupowe 

 

Postawa prowadzącego: 

 Nie osądza wypowiedzi, choć nie zawsze musi się z nimi zgadzać. 

 Akceptuje i docenia uczucia uczniów, wyraża jednak swoje uczucia i oczekiwania. 

 Buduje zaufanie grupy. 

 Analizuje przyczyny różnych zachowań ucznia. 

 Jest stanowczy wobec agresywnych i destrukcyjnych zachowań uczniów. 

 Podkreśla pozytywne relacje i zachowania uczniów. 
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Blok 
tematyczny Zadania Warunki realizacji Sposoby realizacji Termin Realizator 
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1. Droga do dobrego zdrowego życia 
„Zdrowy styl życia” 

Lekcje wychowawcze, przedmiotowe, 
spotkania z rodzicami. 

Rozmowy dyskusja,  
rajdy, konkursy, 
gazetki tematyczne 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy  
nauczyciele przedmiotów 

2. Dostarczenie rodzicom wiedzy na temat 
różnych aspektów zdrowia Zebrania z rodzicami Rozmowa, wykład Cały okres 

kształcenia Wychowawcy 

3. Motywowanie uczniów do dbałości o 
higienę osobistą Lekcje biologii, wychowawcze Dyskusja, wykład, 

gazetki tematyczne 
Cały okres 
kształcenia 

Nauczyciele biologii, 
wychowawcy 

4. Działania profilaktyczne mające na celu 
zapobieganie chorobom zakaźnym 

Lekcje biologii (promocja szczepień 
ochronnych) 

Spotkania z 
pielęgniarką wywiad, 
gazetki tematyczne, 
prelekcje 

Cały okres 
kształcenia 

Nauczyciele biologii, 
wychowawcy 

5. Promocja racjonalnego odżywiania Lekcje biologii, wychowawcze, 
przedmiotowe. 

Kwiecień- miesiącem 
promocji zdrowia, 
gazetki tematyczne, 
tradycje świąteczne, 
anoreksja, bulimia 

Nauczyciele 
biologii, 
wychowawcy 

Nauczyciele biologii, 
wychowawcy, samorząd 
klasowy 

6. Wpływ środowiska na zdrowie i życie 
człowieka Lekcje wychowawcze biologii, chemii 

Akcja ”Sprzątanie 
świata w ramach Dni 
Ziemi” 

Wrzesień, cały 
okres kształcenia 

Nauczyciele biologii,  chemii 
wychowawcy 

7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu  
dojrzewania 

Lekcje wychowawcze do życia w rodzinie, 
biologii, wos-u Rozmowy, wykład  Cały okres 

kształcenia 

Wychowawcy,nauczyciele 
wychowania do  dożycia w 
rodzinie, biologii, wos-u 
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Blok 
tematyczny Zadania Warunki realizacji Sposoby realizacji Termin Realizator 
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8. Higiena życia codziennego dbałość o 
rozwój fizyczny, kondycje i poprawną 
sylwetkę ucznia  

Lekcje wychowania fizycznego ,lekcje 
biologii, koła sportowe, spotkania z 
pielęgniarką 

Ćwiczenia fizyczne, 
turnieje rozgrywki , 
zawody sportowe, 
pogadanka, prelekcja 

Cały okres 
kształcenia 

Nauczyciele w-fu, biologii, 
pielęgniarka szkolna 

9. Biologia prokreacji Cykl spotkań o tematyce „wychowania do 
życia w rodzinie” klasa II wykład Kl. .II i III Nauczyciele „wychowania. do 

życia w rodzinie” 

10. Problemy i trudności związane z 
okresem dojrzewania 

Cykl spotkań o tematyce „wychowania do 
życia w rodzinie, lekcje wychowawcze rozmowa, wykład Kl. .II i III Nauczyciele „wychowania. do 

życia w rodzinie” 
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tematyczny Zadania Warunki realizacji Sposoby realizacji Termin Realizator 
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1. Ja w grupie i rodzinie 
- kim jestem? 
- Jaki jestem? 
- Moja rodzina 
- Integracja zespołu klasowego 

Lekcje wychowawcze, spotkania z 
rodzicami 

Rozmowa, drama 
wspólne zabawy, 
ustalenie regulaminu 
klasowego 
wycieczki 
integracyjne 

Cały okres 
kształcenia Wychowawcy 

2. Budowanie klimatu klasy poprzez 
akceptację, życzliwość i zaufanie 

Lekcje wychowawcze, lekcje religii, j. 
polskiego, lekcje przedmiotowe 

Drama (sposoby  
wyrażania uczuć) 
metoda 
niedokończonych 
zdań ,rozmowy, 
zabawy 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy nauczyciele 
religii , j. polskiego i innych 
przedmiotów 

3. Kształtowanie poczucia własnej 
wartości 

Lekcje wychowawcze spotkania ze 
specjalistą, lekcje przedmiotowe 

Rozmowy , 
warsztaty 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, pedagog, 
psycholog , nauczyciele 
przedmiotów 

4. Rozwijanie więzi koleżeńskich i 
przyjacielskich 

Lekcje wychowawcze  lekcje 
przedmiotowe 

Burza mózgów, 
rozmowy 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy,  nauczyciele 
przedmiotów 

5. Uczenie porozumiewania się ze 
sobą- uczenie właściwej 
komunikacji 

Lekcje wychowawcze  lekcje 
przedmiotowe 

Dyskusja, rozmowa 
kontrolowana 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy,  nauczyciele 
przedmiotów 

6. Jak radzić sobie w trudnych 
sytuacjach-elementy asertywności 

Lekcje wychowawcze, spotkania ze 
specjalistą 

Warsztaty, 
rozmowa, prelekcja 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy,  psycholog, 
pedagog 
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7. Sposoby radzenia sobie z przykrymi 
emocjami Lekcje wychowawcze Warsztaty Cały okres 

kształcenia 
Psycholog, pedagog, 
wychowawcy 

8. Jak radzić sobie ze stresem Lekcje wychowawcze Warsztaty Cały okres 
kształcenia 

Pedagog, psycholog 
wychowawcy 

9. Rola autorytetów w życiu człowieka 
- postacie literackie historyczne 
bohaterowie narodowi, święci 

Lekcje j. polskiego, historii, religii 

Dyskusje, konkursy, 
wystawy, wieczory 
poetyckie, spotkania 
z ciekawymi ludźmi 

Cały okres 
kształcenia 

Nauczyciele j. polskiego,  
historii, religii 

10. Rozwijanie zainteresowań Lekcje wychowawcze  lekcje 
przedmiotowe 

Kółka 
zainteresowań, kino, 
teatr, muzea, 
wystawy, koncerty, 
konkursy, 
inscenizacje szkolne 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy,  nauczyciele 
przedmiotów, prowadzący 
koła zainteresowań 

11. Kształtowanie odpowiedzialności za 
własne decyzje i wybory, za samo 
wychowanie 

Lekcje wychowawcze, religii, do życia w 
rodzinie 

Pogadanka, 
rekolekcje szkolne 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy nauczyciele 
religii, do życia w rodzinie 

12. Uczenie przyjmowania sukces ów i 
porażek Lekcje wychowawcze Pogadanka, 

warsztaty Klasy I Wychowawcy,  psycholog, 
pedagog 
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13. Uświadomienie różnicy między 
wolnością, a  samowolą Lekcje wychowawcze Pogadanka, 

rekolekcje szkolne 
Cały okres 
kształcenia 

Nauczyciele religii, 
wychowania do życia w 
rodzinie 

14. Umiejętność rozpoznawania i 
rozwijania swoich uzdolnień 

Lekcje wychowawcze, spotkania 
indywidualne z pedagogiem i 
psychologiem szkolnym – poradnictwo 
zawodowe i edukacyjne 

Spotkania ze 
specjalistami z 
centrum doradztwa 
zawodowego, 
wycieczki 
zawodoznawcze, 
Indywidualne 
poradnictwo 
zawodowe w szkole 

Kl. II i III Wychowawcy,   pedagog 

15. Uświadomienie potrzeby 
respektowania praw i obowiązków Lekcje wychowawcze, wos-u Dyskusja, 

pogadanka 
Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy,  nauczyciel 
wos-u 

16. Kształtowanie postawy 
patriotycznej 

Lekcje j. polskiego, religii, wos-u, 
historii 

Święto 
Niepodległości 
spotkania poetyckie,  
Wyjścia na 
uroczystości o 
charakterze 
rocznicowym i 
patriotycznym 

Listopad i cały 
okres 
kształcenia 

Nauczyciele j. polskiego, 
religii, historii, wos-u, 
wychowawcy 
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o 17. Kształtowanie postaw szacunku 

oraz rozumienie ról społecznych 
Lekcje wychowawcze, religii, j. 
polskiego 

Dzień Edukacji 
Narodowej, Dzień 
Matki, Dzień 
Patrona, 
Dyskusje, pogadanki 

Październik, 
maj,  cały okres 
kształcenia 

Nauczyciele j. polskiego, 
religii,  wychowawcy 

18. Respektowanie wartości moralnych 
we wszystkich przejawach życia 

Lekcje religii j. polskiego, lekcje 
wychowawcze 

Drama. Pogadanka, 
wykład 

Cały okres 
kształcenia 

Nauczyciele j. polskiego, 
religii,  wychowawcy 
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1. Rodzice poznają zagrożenia płynące 
z niewłaściwego korzystania z 
mediów (Internet, telewizja, radio, 
czasopisma, video itd.) 

 

Spotkania z rodzicami ,  lekcje 
wychowania do życia w rodzinie, lekcje 
wychowawcze 

Dyskusja, 
pogadanka, burza 
mózgów 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, nauczyciele 
do życia w rodzinie 

2. Uczeń potrafi selektywnie korzystać 
z mediów 

 
Lekcje wychowawcze Dyskusja Cały okres 

kształcenia Wychowawcy 

3. Uczeń ma krytyczne spojrzenie na 
wzorce kreowane w mediach 

 

lekcje wychowawcze , religii zajęcia 
wychowania do życia w rodzinie Dyskusja Cały okres 

kształcenia 
Wychowawcy nauczyciele do 
życia w rodzinie 

4. Kształtowanie krytycznej postawy 
wobec kultury masowej 
promowanej w mediach 

 

lekcje wychowawcze , religii, zajęcia 
wychowania do życia w rodzinie Dyskusja Cały okres 

kształcenia 

Wychowawcy nauczyciele do 
życia w rodzinie 
 

5. Uczeń potrafi odróżnić fikcję od 
rzeczywistości. Dowiaduje się o 
konwencjach obowiązujących w 
mediach. 

 

Lekcje wychowawcze Dyskusja, wykład Cały okres 
kształcenia Wychowawcy 

6. Uczeń przygotowuje się do 
demaskowania medialnych 
manipulacji- rozumie wpływ 
mediów i reklam na człowieka 

 

Lekcje wychowawcze, lekcje historii Dyskusja Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy , nauczyciele 
historii 
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7. uczeń poznaje alternatywny sposób 
spędzania czasu( wolnego od 
środków masowego przekazu) 

 

Lekcje wychowawcze, koła 
zainteresowań, wycieczki szkolne, rajdy, 
udział w wolontariacie 

Wycieczki, rajdy, 
koncerty, muzea, 
wystawy, 
wolontariat 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy,  nauczyciele 
przedmiotów, prowadzący 
koła zainteresowań 

8. Uczeń uczy się krytycznej postawy 
wobec kultury masowej 

lekcje wychowawcze ,  zajęcia 
wychowania do życia w rodzinie, lekcja 
wos-u 

Dyskusja Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, nauczyciel e 
wos-u, historii,  
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1. Silna więź dziecka z rodzicami 
czynnikiem chroniącym przed 
sektami 

 

Spotkania z rodzicami, lekcje 
wychowawcze, spotkania ze specjalistą 

Rozmowy z 
rodzicami , wykład 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, nauczyciele 
religii 
 

2. Rodzice i dzieci potrafią odróżnić 
sekty od kościołów. Poznają skutki 
działania sekt na swoich członków 

 

Spotkania z rodzicami, lekcje religii, 
spotkania ze specjalistą 

Rozmowy z 
rodzicami, wykład 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy , nauczyciele 
religii 

3. Uczeń poznaje alternatywny sposób 
spędzania czasu (wolny od sekt) 

Godziny wychowawcze, koła 
zainteresowań 

Wycieczki, rajdy, 
wolontariat 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy,  nauczyciele 
prowadzący koła 
zainteresowań, pedagog 

4. Szkoła potrafi przeciwstawić się 
„werbownikom”  młodzieży do 
sekt, wspiera dzieci i rodziców 
borykających się z problemem sekt 

Kontakt z instytutem obrony przed 
sektami Rozmowy Cały okres 

kształcenia Cały personel szkolny 
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1. Zagadnienia dla człowieka 
związane ze współczesnymi 
uzależnieniami. Skutki 
wszelkich uzależnień i sposoby 
zapobiegania im. 

 

Spotkania z rodzicami lekcje 
wychowawcze zajęcia wychowania do 
życia w rodzinie, spotkania z 
abstynentami ,spotkania ze specjalistami 

Prelekcja, 
Pogadanka, 
dyskusja, udział 
uczniów w 
przedstawieniach na 
temat uzależnień 

Cały okres 
kształcenia 
  

Wychowawcy, nauczyciele 
wychowaniado życia w 
rodzinie, biologii,  
religii , pedagog, psycholog  
 

2. Rozpoznanie zagrożeń- 
przeprowadzenie testu 
zagrożenia uzależnieniem 

 

Lekcje wychowawcze Obserwacja, ankieta Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy 
pedagog, psycholog,  
 

3. Dopalacze – nowe zagrożenie 
dla młodzieży 

Lekcje wychowawcze, spotkania ze 
specjalistami 

Pogadanka, 
dyskusja. wykład 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

4. Substancje psychoaktywne Lekcje wychowawcze, spotkania ze 
specjalistami 

Wykład, dyskusja, 
pogadanka 

Cały okres 
kształcenia 

pedagog, psycholog, 
wychowawcy 
 

5. Rozwijanie u uczniów asertywności 
 Spotkanie ze specjalistą Warsztaty Cały okres  

kształcenia Pedagog, psycholog 
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Blok 
tematyczny Zadania Warunki realizacji Sposoby realizacji Termin Realizator 

Pr
of
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a 
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za

le
żn

ie
ń 

6. Alkohol, papierosy, narkotyki – 
wróg czy przyjaciel 

 

Spotkanie z abstynentem z klubu AA, 
lekcje plastyki, j. polskiego 

Konkurs plastyczny, 
rozmowa, konkurs 
literacki 

Rekolekcje  
klasy II i III 
marzec- 
kwiecień 

Nauczyciele plastyki, religii, 
j. polskiego 

7. Narkomanii STOP 
 Lekcje plastyki, j. polskiego Konkurs plastyczny, 

literacki 
marzec- 
kwiecień 

Nauczyciele plastyki,  
j. polskiego 

8. Otoczenie opieką uczniów u  
 których występują zachowania    
  ryzykowne 

Współpraca wychowawcy z pedagogiem, 
psychologiem z ośrodkiem terapii 
uzależnień z policją, z poradnią 
psychologiczno - pedagogiczną 

Rozmowa 
obserwacja 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy,  pedagog, 
psycholog, , specjaliści z 
ośrodka terapii uzależnień, 
policja,  
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tematyczny Zadania Warunki realizacji Sposoby realizacji Termin Realizator 
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1. Poznawanie środowisk rodzinnych 
uczniów 

 
Spotkania z rodzicami 

Rozmowy, 
dokumenty ucznia, 
opinie z PPP, 
obserwacja 

Cały okres 
kształcenia, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
klas I. 

Wychowawcy , pedagog, 
nauczyciele  

2. Uświadomienie rodzicom ich 
pierwszorzędnej roli w wychowaniu 
dzieci oraz odpowiedzialności za 
nie 

 

Spotkania z rodzicami Rozmowy Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, psycholog, 
pedagog 

3. Uzyskanie od rodziców opinii z 
Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

 

Spotkania z rodzicami Rozmowy Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

4. Wspieranie rodziców  uczniów z 
klas terapeutycznych i dbałość o 
przeprowadzenie badań kontrolnych 
uczniów z dysfunkcjami 

 

Spotkania z rodzicami Rozmowy Cały okres  
kształcenia 

Wychowawcy , pedagog, 
psycholog 

5. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i 
niewydolnym wychowawczo 

Spotkania z rodzicami wizyty domowe 
spotkania ze specjalistą 

Wywiad rozmowy 
warsztaty 

Cały okres 
kształcenia Pedagog, psycholog 

6. Organizowanie pomocy 
psychologiczno -pedagogicznej 

Kierowanie do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, spotkania ze specjalistą Rozmowy Cały okres 

kształcenia Pedagog, psycholog 
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7. Organizowanie pomocy materialnej Spotkania z rodzicami, wizyty domowe 

Wywiad, 
obserwacja, 
bezpłatne obiady, 
paczki świąteczne, 
darmowe 
podręczniki, 
współpraca z 
fundacjami 
wspomagającymi 
dzieci i rodziny, 
organizacja zbiórek 
odzieży 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, pedagog, 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
MOPR, parafia, biblioteka 

8. Ograniczenie zjawiska wagarów 
- badanie motywów wagarów 
- pomocy w rozwiązywaniu 

problemów 
- motywowanie do uczęszczania na 

zajęcia 

Spotkania z rodzicami, indywidualne 
rozmowy z uczniem 

Rozmowy 
kierowane do PPP, 
rozmowy 
telefoniczne wizyty 
domowe 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, pedagog, 
psycholog,  

9. Przeciwdziałanie niepowodzeniom 
szkolnym i drugoroczności 

- dostosowanie wymagań do 
indywidualnych możliwości ucznia 

- docenianie każdego wysiłku 
uczniów mających trudności w 
nauce 

- tworzenie klas terapeutycznych  
- nauczanie indywidualne 

Kierowanie do P.P.P 
Lekcje przedmiotowe 
Zajęcia pozalekcyjne 
Zajęcia indywidualne 

Obserwacja, 
respektowanie 
zaleceń poradni, 
rozmowy, możliwie 
indywidualny 
kontakt z każdym 
uczniem 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotów, pedagog, 
psycholog, dyrektor 
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10. Informacja o instytucjach, 
miejscach pomocy dla rodziców i 
uczniów borykających się z 
trudnościami 

Gablota szkolna, spotkania ze 
specjalistami 

Informacja, 
rozmowy 
indywidualne z 
rodzicami i 
uczniami, porady 

Cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy, pedagog, 
psycholog,  

11. Zorganizowanie różnych form 
spędzania wolnego czasu 

- uczenie aktywnego spędzania 
wolnego czasu 

- zainteresowanie sportem,  
- sport  szkołą charakteru i sposobu 

odreagowania stresu 

Spotkania z ciekawymi ludźmi,  
zawody sportowe, mecze 

Wycieczki rajdy 
turystyka , obozy, 
koła sportowe  

Ferie dni wolne 
od nauki 
wakacje, 
 cały okres 
kształcenia 

Wychowawcy nauczyciele 
przedmiotów, nauczyciele w-
fu 
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tematyczny Zadania Warunki realizacji Sposoby realizacji Termin Realizator 
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1. sposoby rozwiązywania sytuacji 
trudnych podczas zajęć: 

- wybryki uczniów 
- destrukcyjne zachowania 
- wandalizm 
- wulgaryzmy 
- agresja i przemoc 

Spotkanie członków Rady 
Pedagogicznej, spotkania Zespołu 
Wychowawczego, 
System reagowania kryzysowego (co 
robi Dyrektor, nauczyciele, pedagog) 

- Ustalenie systemu 
kar i nagród,  

- ustalenie 
obowiązujących 
zasad i reguł 
postępowania, 
które będą znane 
całemu 
personelowi 
szkoły , uczniom i 
rodzicom, 

-    zrównoważenie    
      praw i  
       obowiązków 

Cały okres  
kształcenia 

Dyrektor, Rada 
Pedagogiczna, cały personel 
szkoły 

2. Przemoc i agresja oraz ich skutki w 
życiu młodego człowieka Spotkanie z policjantem - Prelekcja Luty 

Marzec 
Wychowawcy,  pedagog, 
policjant 

3. Asertywność jako postawa 
pozwalająca zachować tożsamość i 
poczucie własnej wartości 

Spotkanie ze specjalistą - Warsztaty Luty  
Marzec Psycholog , pedagog 

 



Program profilaktyki w Gimnazjum Nr 51 w Poznaniu 

21 

Spodziewane rezultaty programu: 

- umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego 

- opanowanie umiejętności społecznych 

- wzrost kultury osobistej 

- szacunek dla norm, wartości i autorytetów 

- poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie 

- umiejętność współpracy w grupie i pomocy innym 

- umiejętność rozwiązywania problemów 

- znajomość czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu 

- wzrost wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat przemocy i uzależnień oraz przeciwdziałanie im 

- wzrost świadomości na temat przyczyn sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami 

- zmniejszenie zjawiska przemocy w szkole 

- umiejętność dokonywania wartościowych i sensownych wyborów 

- umiejętność wyrażania swoich uczuć, myśli przekonań, szanowania uczuć innych i współodczuwania z innymi 

- zrozumienie wpływu mediów na człowieka 

- stworzenie klimatu szkoły z atmosferą życzliwości, zrozumienia i bezpieczeństwa 

- wzrost poczucia odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci 

- integracja społeczności szkolnej.


