
 

 

 
ZESPÓŁ  SZKÓŁ SPECJALNYCH  NR 17 w GDYNI 

 

 

                                                       SZKOLNY 

 

PROGRAM  PROFILAKTYKI 

 

 

 
                                                  
                                                                                                     OPRACOWANIE : 

 

                                                                                                                                                           mgr Mariola Miszewska 

 

 

 

Zatwierdzono i przyjęto do realizacji z dniem ……………………………………       



 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Nasze  przesłanie : 
 

                                  

 „Wszystkich rozwinąć,                                                

każdemu pomóc 

                nikogo nie zgubić...”                                                                                                                  

 

 

 
 

 
                                                                                                   



 

                                                                                                                                  

Szkolny Program Profilaktyki  

 
 to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, który uzupełnia 

wychowanie i ukierunkowuje je na: 

– wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

 

– ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, 
rodzinnych, rówieśniczych,szkolnych, środowiskowych), które zaburzają 

prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia; 

 

– inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, 
rodzinnych,rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają 

prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu 

                                                                                                Gaś .( 2005 ) 
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                           PODSTAWA PRAWNA 

Prawna podstawa opracowania szkolnego Programu Profilaktyki: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, 
placówkach. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 4. 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 

6. Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 
2006 r. 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem 

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami. 

12. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

13. Konwencję o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r 



 

14. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.  

 
                                 

       Uwarunkowaniami wyjściowymi dla opracowania   SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
były również   dokumenty regulujące jakość pracy szkoły :   
- Szkolny Program Wychowania,  
- Szkolny Program Nauczania , 
- Szkolny System Oceniania.  



 

 

ZAŁOŻENIA  TEORETYCZNE  

      Rosnąca liczba zachowań problemowych w grupach dzieci i młodzieży, a także pojawianie się 

nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju, wywołują coraz większy niepokój dorosłych. 

Instytucją, od której oczekuje się rozłożenia parasola ochronnego, jest głównie szkoła.  

       Zmiany  społeczno-ekonomiczne   ostatnich lat spowodowały wzrost liczby czynników 

destrukcyjnych oddziałujących na dzieci i młodzież.  Od wielu lat  wzrasta liczba osób 

przejawiających różnorodne dysfunkcje rozwojowe .  Pojawiają się też nowe zagrożenia związane z 

uzależnieniami behawioralnymi (technologia informatyczn) , czy substancjami psychoaktywnymi ( 

dopalacze ).  Aby przeciwdziałać temu zjawisku , konieczna jest modyfikacja procesu wychowania 

oraz intensyfikowanie wielopoziomowych działań profilaktycznych.                                                                                                            

Szczególnie ważnym miejscem dla tego typu oddziaływań powinna być szkoła :                                               

- szkoła jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego                                                  

i  społecznego w grupie rówieśniczej, 

 

- szkoła jest miejscem działalności zadaniowej uczniów, a więc ujawnia lub wręcz wyzwala 

trudności dzieci i młodzieży związane z przyjmowaniem odpowiedzialności za własne życie, 

 

- szkoła jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości 

ucznia, 

 

- szkoła wypełnia znaczną część aktywnego życia dzieci i młodzieży, 

 

- z perspektywy rodziców szkoła jest terenem weryfikacji oczekiwań związanych z własnym 

dzieckiem, 

 

- szkoła pozwala na łatwy dostęp do środowiska dzieci i młodzieży i sprawną organizację 

prowadzonych oddziaływań. 

                  

    Szkolny Program Profilaktyki jest propozycją wprowadzenia do szkoły konkretnych działań o 

charakterze profilaktyczno - wychowawczym. 

                                            
      Profilaktykę rozumiemy jako proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie 
czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia człowieka. 
 
 Szkolny Program Profilaktyki - to ogół działań chroniących dzieci i młodzież przed zakłóceniami w 
rozwoju, a także działań interwencyjnych w sytuacjach pojawiających się zagrożeń. Obejmuje 
działania podejmowane w czasie realizacji programów nauczania i programu wychowawczego, gdy 
realizowane są zadania ogólne szkoły, a także działania specyficzne dla profilaktyki, np. zasady 
interwencji profilaktycznych, procedury pomocnicze w sytuacjach kryzysowych w szkole lub klasie, 
zasady współpracy ze specjalistami. 
 
  
 



 

        Oddziaływania profilaktyczne mają szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w 
okresie dorastania . Dojrzewanie jest etapem w rozwoju człowieka, w którym dokonuje się wiele 
intensywnych zmian w jego osobowości . Jest to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie 
zachowań ryzykownych ( problemowych , dysfunkcyjnych ). 
 Zachowania ryzykowne - to „działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się 
niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji.”   
 
Do najważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się: 
 
1.    palenie tytoniu, 
 
2.    używanie alkoholu, 
 
3.    używanie innych środków psychoaktywnych , w tym dopalaczy, 
 
4.    wczesną aktywność seksualną, 
 
5.    zachowania agresywne i przestępcze, 
 
6.   cyberprzemoc, 
 
7.  uzależnienia behawioralne (np. uzależnienia od technologii cyfrowych : telefon komórkowy              
     komputer )                               
                                                    
 
            Negatywne konsekwencje zachowań ryzykownych u młodzieży są zazwyczaj poważne                                        
i występują szybciej niż u osób dorosłych z powodu nie zakończonego jeszcze rozwoju. 
Liczne doświadczenia i badania wykazały, że zachowania ryzykowne korelują ze sobą, jedne 
pociągają za sobą inne, np. picie alkoholu czy odurzanie się dopalaczami często współwystępuje                            
z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi i wczesną aktywnością seksualną .                                                                
Przyjmuje się , że zachowania ryzykowne mają znaczenie rozwojowe. Są sposobami na załatwienie 
bardzo ważnych spraw życiowych , które młodzi ludzie nie mogą lub nie potrafią załatwić inaczej. 
Różne zachowania ryzykowne umożliwiają m.in.: 
 
1.    zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicznych (miłości, akceptacji, uznania, 
bezpieczeństwa , przynależności), 
 
2.    realizację ważnych celów życiowych (np. określenie własnej tożsamości, uzyskanie 
niezależności od dorosłych), 
 
3.    radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowych (redukcja lęku i frustracji). 
 
 
            Niektóre cechy jednostki i jej środowiska sprzyjają powstawaniu zachowań ryzykownych                
( czynniki ryzyka ), inne natomiast je hamują ( czynniki chroniące ). 
 
 
 
 



 

Czynniki ryzyka -  to  cechy jednostki i środowiska , które  sprzyjają powstawaniu  zachowań. 
Ryzykownych  
 
Czynniki chroniące  - to  „właściwości jednostek lub środowiska społecznego, których 
występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny człowieka  
 
Do najważniejszych czynników ryzyka  należą : 
 

 czynniki  związane z sytuacją rodzinną( modelowanie zachowań  dysfunkcyjnych , 
zaniedbanie ), 

 

  czynniki  związane z sytuacją szkolną ( słabe wyniki w nauce , odrzucenie przez 
rówiesników  ), 

 

  czynniki osobowościowe ( krytycyzm , samoocena , poczucie kontroli ), 
 

 czynniki   biologiczne ( potencjał intelektualny , zaburzenia neurodynamiczne ). 
 

 czynniki  związane z grupą rówieśniczą ( negatywne wzorce zachowań ). 
 
 
Do najważniejszych czynników chroniących zaliczamy: 
 

 silną więź emocjonalną z rodziną, 
 

 zainteresowanie nauką szkolną, 
 

 regularne praktyki religijne, 
 

 poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, 
 

 przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej. 
 
 Listy czynników ryzyka i chroniących bywają dość długie i różnorodne. Zmieniają się ze względu na 
ogólne zmiany obyczajowe, kulturowe w społeczeństwach. Różna bywa też ich hierarchia 
„ważności”. Czynniki te podlegają dynamice, w zależności od ludzkich decyzji. Jeśli zabraknie 
dobrych decyzji, czynniki ryzyka zaczynają działać „automatycznie”. Profilaktycy zaobserwowali 
także, że efekty oddziaływań tych czynników kumulują się. Ponadto prawdopodobieństwo 
pojawienia się zachowań ryzykownych jest tym większe, im więcej jest czynników ryzyka i im 
bardziej są one szkodliwe i dłużej trwa ich działanie. Rola czynników zależy również od wieku 
dziecka, jego fazy rozwoju, uwarunkowań środowiskowych i sytuacyjnych. 
Z badań nad czynnikami ryzyka i chroniącymi wynika, że celem profilaktyki powinno 
być jednoczesne oddziaływanie na jedne i drugie. 
 
 
 

      Celem interwencji profilaktycznych jest oddziaływanie zarówno na czynniki 
ryzyka, jak i na czynniki chroniące. Należy eliminować lub redukować czynniki 
ryzyka, jednocześnie wzmacniając działanie czynników chroniących. 



 

 
       Warunkiem skutecznej profilaktyki jest kompleksowe działanie na jednostkę                                                   
i jej otoczenie społeczne. 
 
 Profilaktyka to: kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, obejmująca 
równolegle trzy nurty działania: 
1. wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi 
i zdrowemu życiu, 
2. ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój                                                 
i dezorganizują zdrowy styl życia, 
3. inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i 
zdrowemu życiu . 
 
 

 

                                                                      PROFILAKTYKA : 

                                                                    Wspomaganie rozwoju 

  Eliminacja lub redukcja  czynników ryzyka               Wzmacnianie czynników chroniących 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

POZIOMY PROFILAKTYKI 
 
 

I  Profilaktyka uniwersalna  „MUSISZ WIEDZIEĆ” . 
                                                                                                                                                                           
Adresowana do wszystkich uczniów w określonym wieku, bez względu na stopień ryzyka 
wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych i dotyczy znanych, w znacznym 
stopniu rozpowszechnionych zagrożeń, np. przemocy, czy używania substancji psychoaktywnych. 
Na tym poziomie wykorzystywana jest ogólna wiedza na temat zachowań ryzykownych, czynników 
ryzyka i chroniących, danych epidemiologicznych (są to głównie wyniki badań naukowych, 
dotyczące między innymi palenia papierosów, picia alkoholu, informacje o wieku inicjacji). Celem 
ma być opóźnianie inicjacji, przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań 
ryzykownych. W dużej mierze działania profilaktyczne skupiają się na tworzeniu wspierającego, 
przyjaznego klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie 
wartości, motywację do osiągnięć uczniów i nauczycieli. Pozwalają także naczynny udział rodziców 
w życiu szkoły. 
 

 

II Profilaktyka selektywna    „WYCOFAJ SIĘ”       
                                                                                                                                                           
Ukierunkowana na grupy zwiększonego ryzyka . Działania profilaktyczne adresowane są do 
jednostek lub grup ,  które ze względu na swoją sytuację społeczną , rodzinną , środowiskową , lub 
uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia zachowań 
ryzykownych. Od szkoły wymaga się dobrego rozpoznania takich uczniów. 
Informacje o uczniach szkoła gromadzi w toku codziennego procesu edukacji, szczególnie dotyczy 
to uczniów z deficytami poznawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych itp. Dla dzieci i młodzieży 
znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka (np. z rodzin z problemem alkoholowym) 
organizowane są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne (terapia pedagogiczna, 
treningi umiejętności społecznych, socjoterapia).  
 

 

III Profilaktyka wskazująca  „MOŻEMY CI  POMÓC”  
 

Skierowana na rzecz jednostki wysokiego ryzyka .Obejmuje działania polegające na interwencji, 
terapii dzieci i młodzieży, przejawiających symptomy zaburzeń i wymagających 
specjalistycznego przygotowania do ich udzielania. Na tym poziomie, 
w profilaktykę częściej angażują się różne instytucje zewnętrzne, przygotowane 
do prowadzenia pomocy psychologicznej lub medycznej. 
  
 
    
 
                                               
                                 
 
                                                          
                                       



 

   STRATEGIE  PROFILAKTYCZNE 

 

Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowane będą skuteczne i sprawdzone strategie 
profilaktyczne: 
 

                                                             STRATEGIE INFORMACYJNE  
 Mają na celu dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań 
ryzykownych  i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru , zmianę postawy   
 i zachowania.. U podstaw tej strategii leży przekonanie , że młodzi ludzie ( i nie tylko ) zachowują 
się ryzykownie  , ponieważ zbyt mało wiedzą na temat mechanizmów i następstw takich 
zachowań. Przyjmujemy, że posiadanie przez uczniów rzeczowych informacji zmniejszy ryzyko 
uzależnień. Informacje, które mają uczniowie są często błędne oraz przeważnie silnie nasycone 
lękiem lub fascynacją. Ich wiedza na temat różnego rodzaju uzależnień jest na ogół bardzo 
cząstkowa i przepełniona mitami. 
  Przyjmujemy, że : 

1. Przekazywane informacje będą dostosowane do możliwości percepcyjnych odbiorców i do 
posiadanego zasobu wiedzy. 

2. Informacje będą rzetelne. 
3. Informacje będą podawane rzeczowo (nie mogą wzbudzać ciekawości lub niedowierzania). 
4.  Informacje nie będą zbyt szczegółowe (nie mogą stanowić instrukcji dla konkretnego 

zachowania ryzykownego). 
 
 
 
 
 

                                                               STRATEGIE EDUKACYJNE 
         Ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych np. : 
• Zdolność automotywacji,  
• Wytrwałość w dążeniu do celu, 
• Umiejętność regulowania nastroju, 
• Umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych, 
• Umiejętność odczytywania nastrojów i emocji innych osób- empatia, 
• Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, 
• Umiejętność odreagowania napięć emocjonalnych,  
• Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, 
• Opieranie się naciskom otoczenia. 
           U podstaw tej strategii leży przekonanie , że ludzie dysponujący nawet odpowiednią wiedzą 
podejmują zachowania ryzykowne z braku wielu umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. 
Te deficyty uniemożliwiają im budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi, 
odnoszenie sukcesów, np. zawodowych . Szukają więc chemicznych, zastępczych sposobów 
radzenia sobie z trudnościami. 
 
 
                                                         STRATEGIE ALTERNATYW  
 Mają na celu pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych ( sukcesu 
przynależności ,  ) oraz osiągania satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania 
się w działalność pozytywną  ( artystyczną , społeczną , sportową itp. ). Ich istotą jest stworzenie 



 

młodzieży możliwości zaangażowania się w działalność, która daje satysfakcję, sprzyja rozwojowi a 
jednocześnie jest akceptowana społecznie. 
         U podstaw tej strategii leży założenie , że wielu młodych ludzi nie ma możliwości zrealizowania 
swej potrzeby aktywności , podniesienia samooceny poprzez osiąganie sukcesów czy też rozwoju 
zainteresowań. 
 
 
 
                                                        STRATEGIE INTERWENCYJNE  
 Ich celem jest pomoc młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka. Programy oddziaływań 
odznaczają się tutaj indywidualizacją podejścia. Warunkiem niezbędnym jest włączenie rodziców w 
proces strategii profilaktycznych- trening umiejętności wychowawczych. 
Podstawowe techniki interwencji to poradnictwo, telefon zaufania, sesje 
interwencyjne, doradztwo. Strategie informacyjne, edukacyjne i alternatywne stosuje 
się na wszystkich trzech poziomach profilaktyki. Strategie interwencyjne, jako 
działania głębsze i bardziej zindywidualizowane, w zasadzie zastrzeżone są dla 
poziomu drugiego i trzeciego. 
 
 
 
                                                          STRATEGIE INTEGRACYJNE  
 Ich celem jest włączenie dzieci i młodzieży w środowisko lokalne, niwelowanie poczucia 
inności, mniejszej wartości. 
Uzyskanie wsparcia w otoczeniu społecznym, poczucie przynależności i akceptacji- mogą stanowić 
czynniki chroniące przed pojawieniem się zachowań problemowych, szczególną rolę mogą odegrać 
tutaj praktyki religijne.  
 
 
   
  
                                            STRATEGIE ZMIAN ŚRODOWISKOWYCH 
Nakierowane są na identyfikację i zmienianie tych czynników środowiska społecznego i fizycznego, 
które sprzyjają zachowaniom problemowym. Mogą one obejmować: modyfikacje środowiska, 
miejsca przebywania osoby dysfunkcyjnej, 
 

 

 

 

 



 

             ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

STANDARDY JAKOŚCI 

 

Poniższe zasady sformułowano na podstawie projektu „Standardów jakości  programów 
profilaktycznych realizowanych w szkole i placówce oświatowej”, autorstwa Krzysztofa A. 
Wojcieszka i Joanny Szymańskiej.   

Standardy te odnoszą się do wszystkich  obszarów i wymiarów działań profilaktycznych :  

Obszar I. Bezpieczeństwo uczestników. 

1. Powinny być przestrzegane następujące standardy etyczne i zawodowe:  
o respektowanie podmiotowości uczestników programu,  
o ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji,  
o uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników,  
o uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości,  
o niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości.  

2. Realizatorzy programów profilaktycznych w grupach dzieci i młodzieży powinni posiadać 
przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne.  

3. Realizatorzy powinni sami spełniać te standardy zachowań, do których nawołują.  

Obszar II. Adekwatność oddziaływań profilaktycznych. 

1. Program profilaktyczny powinien być maksymalnie dostosowany do potrzeb i problemów 
odbiorców.  

2. Decyzja o stosowaniu programu powinna być zawsze poprzedzona wstępną diagnozą.  
3. Program powinien mieć wyraźnie określonego adresata.  

Obszar III. Skuteczność. 

1. Program powinien być zgodny z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczy.  
2. Program powinien wykorzystywać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form i metod 

oddziaływania.  
3. Program powinien uwzględniać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.  
4. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży powinny zawierać realizowane równolegle 

zajęcia dla rodziców.  

Obszar IV. Głębokość i czas trwania. 

1.   Program powinien się odnosić tak do środowiska, jak i do indywidualnych deficytów u            
od biorców.  
2.  Każdy program profilaktyczny powinien posiadać zaplecze specjalistyczne dla osób 
wymagających głębszej pomocy.  
3.   Korzystne jest, jeśli konkretny program stanowi element szerszych, długofalowych działań 
profilaktycznych.  



 

4.   Czas trwania programu i jego intensywność zależą od zdiagnozowanego wcześniej stopnia 
zagrożenia populacji.  

Obszar V. Formy i metody pracy. 

Spełnianie kryteriów nowoczesnego kształcenia podnosi atrakcyjność i efektywność           
programów profilaktycznych. 

Obszar VI. Organizacja programu profilaktycznego 

1.   Powinien być zaprojektowany zgodnie z możliwościami finansowo-organizacyjnymi szkół.                                                                             
2.   Szkoła, decydując się na podejmowanie działań profilaktycznych w formie programów 
powinna przewidzieć kontynuację, również w postaci działań własnych.  
3.   Najkorzystniej jest, aby program realizowany w szkole lub placówce oświatowej stanowił        
element lokalnej (gminnej, miejskiej) strategii profilaktycznej.  

Obszar VII. Ewaluacja i dokumentacja. 

Każdy program profilaktyczny powinien podlegać metodycznej ocenie jego skuteczności                                   
( ewaluacji ). 



 

                             DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 

            Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki wymagało  określenia obszarów 

problemowych i dostosowania do nich konkretnych, zaplanowanych działań. Niezwykle istotna 

była diagnoza „trudnych”zachowań, z jakimi borykają się nasi uczniowie , ich rodzice i 

nauczyciele. 

 Diagnoza problemów wychowawczych ( zachowań problemowych ) w ZSS Nr 17 w Gdyni -  

oparta została na badaniach przeprowadzonych w środowisku nauczycieli i rodziców ( badania 

ankietowe , rozmowy , konsultacje , obserwacje ). 

 

            Podstawowym celem badań było zebranie wiarygodnych informacji dotyczących 

występowania, rozmiarów  i typów  zachowań ryzykownych ( ankieta). 

Jednocześnie zwrócono uwagę na rozpoznanie czynników chroniących , zainteresowania uczniów, 

formy spędzania czasu wolnego,  wpływ grupy rówieśniczej ( obserwacja uczniów. rozmowy z 

uczniami). Istotnym elementem diagnozy było również rozpoznanie oczekiwań rodziców wobec 

konstruowanego programu profilaktyki oraz ich nastawienia i chęci zaangażowania się w 

realizowanie tego programu. 

 

Obok zastosowanych w badaniach ankiet, wiele informacji dotyczących uczniów uzyskano w 

rozmowach indywidualnych prowadzonych przez wychowawców , psychologa i pedagoga 

szkolnego z uczniami, nauczycielami i rodzicami . Cennym źródłem wiedzy w tym zakresie okazała 

się również analiza dokumentacji szkolnej oraz obserwacja zachowań uczniów w sytuacjach 

szkolnych i pozaszkolnych 

 

 

OBSZARY ZAGROŻENIA 

Analiza ankiet, obserwacja oraz inne narzędzia badawcze mające na celu diagnozę niepożądanych 

zachowań uczniów pozwoliły wyłonić następujące obszary zagrożenia w naszej placówce : 

  agresja werbalna, wulgaryzmy ( najwyższa nota w rankingu wskazań ankietowych), 

  agresja fizyczna,                                        -   

  palenie papierosów, 

  niska kultura w obszarze zachowań interpersonalnych, 

  brak szacunku do nauczycieli. 

 

Najczęściej wskazywane, pożądane kierunki oddziaływań profilaktycznych to : 

  warsztaty tematyczne z dziećmi i młodzieżą, 

 współpraca z rodzicami uczniów ( wsparcie , edukacja , doradztwo ), 

 aktywne godziny wychowawcze, 



 

 aktywne dyżury międzylekcyjne nauczycieli, 

 szkolny „ kodeks” zachowania ucznia   (konsekwencja i jednomyślność                              w  

stosowaniu i reagowaniu ). 

 

            Przedstawiona powyżej ocena stanu wyjściowego w zakresie zagrożeń i problemów 

wychowawczych pozwoliła na sformułowanie głównych celów Szkolnego Programu Profilaktyki, a 

następnie wyznaczenie zadań na poszczególne poziomy edukacyjne. 

 

 

 

 

                

 
 

 

 

 

 

 

    Opracowanie  Szkolnego Programu Profilaktyki wymagało określenia obszarów problemowych                            
i dostosowania do nich konkretnych, zaplanowanych działań.  Diagnoza problemów 
wychowawczych ( zachowań problemowych ) oraz czynników ryzyka w ZSS Nr 17 w Gdyni -  oparta 
została  na badaniach przeprowadzonych w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 
  Podstawowym celem diagnozy było zebranie wiarygodnych informacji dotyczących 
występowania, rozmiarów  i typów  zachowań ryzykownych. 
Jednocześnie zwrócono uwagę na rozpoznanie czynników chroniących , zainteresowania uczniów, 
formy spędzania czasu wolnego,  wpływ grupy rówieśniczej.                                                                                                                                                                                      
Istotnym elementem diagnozy było również rozpoznanie oczekiwań rodziców wobec 
konstruowanego programu profilaktyki oraz ich nastawienia i chęci zaangażowania się                                        
w realizowanie tego programu. 
 

            DIAGNOZA ZAGROŻEŃ    

                                                                                                                                                                                  
Ocena zagrożeń oraz sytuacji ryzykownych, a także diagnoza problemów występujących                                       
w środowisku szkolnym została dokonana na podstawie: 

- rozmów indywidualnych prowadzonych z rodzicami, uczniami i nauczycielami;                                                                                              
- obserwacji zachowań uczniów podczas przerw, lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych;                                        
- analizy niepowodzeń szkolnych;                                                                                                                           



 

- obserwacje pedagoga i psychologa szkolnego                                                                                                                          
- analizy dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, klasowe zeszyty uwag);                                                                                            
- diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Gdynia  

   Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na ustalenie najczęściej występujących sytuacji 
problemowych w szkole:   

   -  agresja werbalna, wulgaryzmy ( najwyższa nota w rankingu wskazań ankietowych), 

   - niska kultura zachowania , również w obszarze seksualności, 

   -  niska kultura w obszarze zachowań interpersonalnych, 

   - niekontrolowanie emocji, wybuchy złości:                                                                                                                                          

- brak motywacji do nauki, negatywny stosunek do nauki szkolnej:                                                                                                                                                                              

-  nadużywanie  technologii  cyfrowych (telefon komórkowy , komputer )                                                                                                         

-  trudne sytuacje rodzinne uczniów, w tym agresja i przemoc domowa,                                                                               

- cyberprzemoc. 

                                                                                                                                           

Najczęściej wskazywane, pożądane kierunki oddziaływań profilaktycznych to : 

  warsztaty tematyczne z dziećmi i młodzieżą, 

 współpraca z rodzicami uczniów ( wsparcie , edukacja , doradztwo ), 

 aktywne godziny wychowawcze, 

 aktywne dyżury międzylekcyjne nauczycieli, 

 szkolny „ kodeks” zachowania ucznia   (konsekwencja i jednomyślność    w  stosowaniu i 

reagowaniu ).          

Program naszej szkoły kierowany jest do każdego ucznia,  rodziców  

i nauczycieli. Odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, grupie 

klasowej oraz w środowisku . 

Zadania, formy i sposoby działań w zakresie profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów     
                                           

  Przedstawiona powyżej ocena stanu wyjściowego w zakresie zagrożeń i problemów 
wychowawczych pozwoliła na sformułowanie głównych celów Szkolnego Programu Profilaktyki, a 
następnie wyznaczenie zadań i sposobów realizacji służących osiągnięciu założonych celów ( plany 
oddziaływań profilaktycznych ). 



 

 
 

                                        Cele główne Szkolnego Programu Profilaktyki : 
 
 

 Kształtowanie zasad kulturalnego zachowania się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
 

 Ograniczenie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży , wzmacnianie zachowań 
społecznie akceptowanych. 

 
 Kształtowanie postawy odpowiedzialnych wyborów. 

 
 Kształtowanie  właściwej postawy do wypełniania obowiązków szkolnych.  

 
 Zapobieganie ryzyku wystąpienia uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród 

uczniów (   papierosy , dopalacze ).   
 
 Promocja zdrowia - promowanie zdrowego stylu życia  

 
 Rozwijanie szacunku do własnej osoby i innych 

. 
 

 Promowanie społecznie akceptowanych form przejawiania własnej seksualności 
 

 Podnoszenie kompetencji wychowawczych Rodziców uczniów. 
 
 

 

                                          Zadnia szczegółowe : 
 
 
- Promowanie zdrowia, prawidłowego żywienia i zdrowych nawyków. 
- Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną                                          
i środkami odurzającymi. 
- Popularyzowanie wiedzy o szkodliwości środków psychoaktywnych , w tym dopalaczach 

- Dostarczanie informacji na temat sposobów unikania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów,  
substancji i osób. 
- Wskazywanie możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiednich osób. 
 

- Przypominanie o konieczności informowania dorosłych o wszystkim, co zagraża zdrowiu i 
bezpieczeństwu dzieci. 
- Akceptowanie i rozumienie faktu, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną i wartościową. 
- Tworzenie więzi z rówieśnikami, opieka nad młodszymi i słabszymi. 
- Zapoznanie uczniów z problematyka uzależnień behawioralnych 
- Przekazywanie informacji o skutkach zażywania środków psychoaktywnych. 
- Wyjaśnianie znaczenia słowa „uzależnienie”. Zaznajamianie z instytucjami pomagającymi osobom 
uwikłanym w ten problem. 
- Ukazywanie problemów związanych z presją rówieśniczą i sposobów przeciwstawiania się jej. 
- Wskazywanie sposobów radzenia sobie z przeżywanymi lękami  i trudnościami osobistymi. 



 

- Poznawanie specyfiki oddziaływania substancji psychoaktywnych na fizjologię i psychikę 
człowieka. 
- Wskazywanie na związek między używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniami      
behawioralnymi a innymi problemami  pojawiającymi się w życiu młodego człowieka. 
- Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za własne czyny. 
- Poznawanie prawa i konsekwencji jego łamania. 
- Poznawanie prawidłowych norm w dziedzinie zachowań społecznych. 
- Rozwijanie pozytywnych aspektów własnego dojrzewania i rozwoju. 
- Wzmacnianie poczucia integracji z grupą oraz porozumiewania się z innymi ludźmi. 
- Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz pozytywnej samooceny. 
- Kształtowanie umiejętności rozumienia swoich i cudzych uczuć. 
- Wdrażanie do zdrowego trybu życia. 
- Kształtowanie postaw asertywnych wobec uzależnień. 
- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
- Stwarzanie sytuacji zmierzających do przekonania ucznia, że mamy wpływ na własny rozwój . 
 

 
                  REALIZATORZY  PROGRAMU – ZADANIA: 

                                         DYREKTOR SZKOŁY: 

 

1. Posiada podstawową wiedzę w zakresie profilaktyki problemowej. 

2. Zakłada , że w szkole funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania. 

3. Wzmacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole. 

4. Zachęca dzieci i młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych. 

5. Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnego programu profilaktyki. 

6. Wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne. 

7. Wspiera i kontroluje przebieg realizacji programu profilaktyki. 

8. Mobilizuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych . 

 

 

                                                                 PEDAGOG / PSYCHOLOG : 

 

1. Integruje grono pedagogiczne do wspólnej pracy w planowaniu , opracowywaniu i realizacji 

działań profilaktycznych. 

2. Skutecznie organizuje pomoc zarówno dla indywidualnego ucznia , jak i zespołu klasowego. 

3. Systematycznie współpracuje z uczniami , ich rodzicami oraz nauczycielami. 

4. Współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie. wie 

gdzie szukać pomocy w szczególnych sytuacjach, kiedy i gdzie pokierować ucznia oraz 

rodziców. 

5. Jest modelem konstruktywnych zachowań. 

6. Koordynuje i monitoruje przebieg realizacji planu profilaktyki. 

7. Prowadzi przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym dla różnych grup odbiorców. 

8. Wspiera wychowawców i pozostałych pracowników w realizacji zadań profilaktych. 

 

 



 

                                                  NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA : 

 

1. Przykłada dużą wagę do podejmowania systemowych , spójnych oddziaływań 

profilaktycznych zarówno w odniesieniu do swoich uczniów , jak i rodziców. 

2. Utrzymuje pozytywne relacje osobowe z uczniami. 

3. Dostrzega indywidualność ucznia , indywidualizuje oddziaływania. 

4. Jest wzorem konstruktywnych zachowań. 

5. Doskonali się zawodowo. 

6. Konstruktywnie współpracuje z gronem pedagogicznym oraz pozostałymi pracownikami 

szkoły. 

7. Umiejętnie i efektywnie dostarcza rzetelnych informacji. 

                                                          

8. Uczy młodzież istotnych w  życiu umiejętności interpersonalnych, zwłaszcza w zakresie 

radzenia sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi. 

9. Promuje zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu. 

10. Ma pozytywne relacje z rodzicami , potrafi pozyskać rodziców do współpracy. 

11. Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie. 

 

 

                                                                                   RODZICE : 

 

1. Podejmują wspólne cele i zadania. 

2. Realizują różne formy współpracy indywidualnej wynikające z bieżących potrzeb. 

3. Mają dobry kontakt ze szkoła i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka. 

4. Aktywnie współpracują ze sobą , dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie 

      oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze. 

5. Potrafią zwracać się o pomoc. 

6. Dostarczają wzorców zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania czasu  ( np. 

rozwijanie zainteresowań dziecka). 

7. Dostarczają informacji oraz uczą swoje  dziecko ważnych umiejętności życiowych, w tym 

szczególnie obrony swojego zdania , radzenia sobie z presją rówieśników , podejmowania 

odpowiedzialnych  decyzji. 

8. Mają lub zdobywają wiedzę na temat prawidłowości i zaburzeń wieku dojrzewania. 

9. Aktywnie uczestniczą w pedagogizacji , szkoleniach i spotkaniach konsultacyjnych. 

 

 

                                                   ADMINISTRACJA I PERSONEL OBSŁUGI : 

 

1.   Podejmują wspólne cele i zadania. 

2.   Nawiązują pozytywne kontakty i relacje z uczniami i rodzicami. 

3..Reagują w sytuacjach trudnych , problemowych. 

4..Przekazują informacje. 

 

 

 

 



 

 

 

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU  PROFILAKTYKI 

  1.  Program profilaktyki stanowi integralną część statutu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17                                          

w     Gdyni . Realizowany będzie przez wszystkich pracowników placówki. Program skierowany jest 

jednocześnie do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Wyjściowe założenia programu mieszczą się w  : 

- szkolnym programie wychowania 

- szkolnym programie nauczania 

- szkolnym systemie oceniania 

- programie rozwoju szkoły. 

 

Program profilaktyki jest  spójny z programem wychowawczym, a treści w nich zawarte są   dostosowane do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich  środowiska rodzinnego i lokalnego 

 

 

2.Przyjęliśmy współczesny model oddziaływań profilaktycznych – ukierunkowany na różne obszary 

problemowe (tzw. zachowania ryzykowne ) , angażujący całe środowisko szkolne , szczególnie 

wychowawców klas. 

 

3. Program Profilaktyki  to kompleksowa interwencja obejmująca równolegle trzy nurty działania: 
- wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi  prawidłowemu rozwojowi                             

i zdrowemu życiu, 

-  ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy 

rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia, 

-  inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu . 

 

4. Kładziemy  duży nacisk na przygotowanie nauczycieli – wychowawców do stosowania 

aktywnych metod pracy z klasą. Przekonuje wychowawcę o konieczności nawiązania dobrych 

kontaktów z rodzicami, potrzebie pozyskania rodziców do współpracy i zwiększania ich 

kompetencji wychowawczych. 

 

5. Program zakłada realizację celów i zadań nie tylko w trakcie tradycyjnych godzin 

wychowawczych, ale uwzględnia oddziaływania profilaktyczne wszystkich nauczycieli w czasie 

lekcji przedmiotowych , zajęć pozalekcyjnych , wycieczek i uroczystości szkolnych. 

 
6. W programie , zgodnie z zasadami wielokierunkowej profilaktyki , główną uwagę kierujemy  na 

prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej ze szczególnym naciskiem na kształtowanie 

właściwych postaw wśród dzieci , młodzieży i rodziców oraz na wdrażanie strategii alternatywnej. 

 



 

 

7. Programem Profilaktyki objęci są wszyscy uczniowie placówki  

Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne w zakresie zapobiegania zachowaniom 
problemowym  dotyczą wszystkich uczniów  a nie tylko tych uznanych za zagrożonych tym zjawiskiem. Obejmują 
one zwłaszcza działania mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z 
używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji 
psychoaktywnych.  

8. Zakłada się szeroką współpracę ze środowiskiem  lokalnym , w tym m.in.: 

 policją, 

 poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi, 

 poradnią zdrowia psychicznego 

 ośrodkami ds. uzależnień, 

 lekarzami, 

 psychologami, 

 terapeutami, 

 stowarzyszeniami.. 

9.  Działania profilaktyczne mają charakter systematyczny i są spójne z działaniami wychowawczymi                                         
i edukacyjnymi,  

10. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców stanowi podstawę skutecznych działań  
profilaktycznych. 

11. Profilaktyką uniwersalną j w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych , oraz 
uzależnieniom behawioralnym-  obejmujące wszystkich uczniów, a nie tylko tych uznanych za zagrożonych, 

 



 

MONITORING I EWALUACJA  

         Realizując Szkolny Program Profilaktyki należy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące 

efektów i skuteczności podejmowanych strategii profilaktycznych. Zakładamy konieczność 

uzyskiwania informacji zwrotnych, które wskazują, na ile realizowane zadania pomagają uczniom 

w zdrowym, bezpiecznym i wolnym od uzależnień funkcjonowaniu. Nie są to proste pytania, gdyż 

skutki i efekty oddziaływań profilaktycznych ujawniają się często po latach. 

Źródłem informacji będą : 
 
- obserwacja zachowań uczniów w różnych aspektach ich funkcjonowania, 
- analiza trudnych sytuacji problemowych i podejmowanych działań zaradczych,  
- rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 
- dyskusje z nauczycielami na forum rady pedagogicznej, 
- dyskusje z uczniami i ich rodzicami, 
- ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli  i rodziców. 
 
 
 
 

WSKAŹNIKI  SKUTECZNOŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI 
 

1. Pozytywne zmiany w zakresie samooceny. 
2. Nabycie umiejętności przeciwstawiania się presji społecznej. 
3. Zachowanie abstynencji od środków psychoaktywnych.  
4. Nabycie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 
5. Zdobycie rzetelnej wiedzy o skutkach picia alkoholu i szkodliwości innych środków    
    odurzających. 
6. Zrozumienie istoty presji społecznej. 
7. Uczestniczenie w formach aktywności wykluczających używanie środków odurzających.  
8. Wzrost osiągnięć szkolnych. 
9. Wysoka frekwencja szkolna.  
10. Spadek aktów agresji i przemocy.  
11. Spadek interwencji policji i sądu w sprawach indywidualnych ucznia.  
 
 
 

   
 

 

 

      



 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W  DZIAŁANIACH 
PROFILAKTYCZNYCH 

 
 
 
                                    
                                     Nazwa instytucji 
                                       

     
       Telefon 

 
Poradnia Zdrowia Psychicznego  w Gdyni , 

ul. Traugutta 9 

 
058 620-81-70 

 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1w Gdyni , 

ul. Bpa. Dominika 25 

 
058 622-09-42 

 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Gdyni , 

ul. Wójta Radtkiego 23 

 
058 623-31-39 

 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 Gdyni , 

ul. Adm. Unruga 76 

 
058 625-35-02 

 
Sąd Rejonowy  - Wydział Rodzinny i Nieletnich  w Gdyni , 

ul.Pl. Konstytucji 5 

 
058 699-61-00 

 
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni , 

ul. Reja 2 a 

 
058 621-61-35 

 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową 
i Ich Rodzinom „ Pomost” w Gdyni ,                            ul. 3 Maja 27 / 31 

 
058 661-80-98 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni ,                                                   

ul Leszczyki 177 

 
058 622-22-22 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ,                                   ul. 

Armii Krajowej 44 

 
058 782-01-20 

 
Placówka Interwencyjna przy Domu Dziecka w Gdyni ,                               

ul Wejherowska 65 

 
058 664-33-66 

 

 
Gdyńskie Centrum „ ARRUPE”. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców i 

Młodzieży w Gdyni ,  ul. Tatrzańska 33 

 
058 620-66-90 

 
 
 
 
 



 

 
 

                                                 SAMOEDUKACJA NAUCZYCIELI 
 
1.  Uzależnienia behawioralne. 
Mirosław Kowalski :  Wydawnictwo Aspra , Waszawa 2015  
Omawiane w publikacji uzależnienia określane są jako behawioralne, a więc inne niż znane 
powszechnie uzależnienia chemiczne (np. narkotyki, dopalacze, alkohol, leki, nikotyna) i najczęściej 
zalicza się do nich: zaburzenia jedzenia (bulimia, anoreksja), zakupoholizm, seksoholizm, hazard, 
uzależnienie od technologii cyfrowych.  
2.Metody twórczej resocjalizacji.Teoria i praktyka wychowawcza. 
Marek Konopczyński . Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 
Pierwsza w Polsce monografia alternatywnego podejścia do resocjalizacji. Aktualne tendencje w 
kryminologii humanistycznej. Konkretne zastosowania i scenariusze praktyk z nieletnimi 
przestępcami. 
 
3.Motywowanie uczniów do nauki. 
Jere Broph . Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 
Zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do nauki. Wykorzystanie motywacji 
wewnętrznej ucznia oraz nagród zewnętrznych. Książka znanego profesora psychologii i edukacji. 
 
4.Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. 
Bronisław Urban. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 
Książka przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, 
które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania 
społecznego. 
 
5.Bon czy ton -savoir-vivre dla dzieci. 
Kasdepke Grzegorz. LITERATURA, 2010 
Co to jest savoir-vivre? Mniej więcej to samo co bon ton, tylko że trudniej to się wymawia. No 
dobrze, a co to jest bon ton? Wiedza o tym, jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w 
różnych sytuacjach. 
 
6.Wychowanie Profilaktyka Terapia. 
Szanse i zagrożenia. Impuls, 2012 
Prezentowana monografia stanowi próbę refleksyjnego ujęcia zagadnień związanych z 
wychowaniem, profilaktyką oraz terapią, wchodzących w zakres badawczy nauk pedagogicznych, a 
w szczególności  pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia, a także pedagogiki resocjalizacyjnej. 
 
7.Profilaktyka społeczna i resocjalizacji . 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2013 
8.Odrzucenie rówieśnicze .Profilaktyka i terapia. 
Maria Deptuła. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 
Książka pozwala zrozumieć przyczyny odrzucenia rówieśniczego i jego przejawy. Zwraca uwagę na 
zapobieganie odrzuceniu przez wspomaganie rodziców w wypełnianiu ich opiekuńczej i 
wychowawczej roli. 
  
9.Psychologia dziecka. 
H. Rudolph Schaffer. Redakcja naukowa: Anna Brzezińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013  

http://www.gandalf.com.pl/w/aspra-jr-fhu/


 

Podręcznik prezentuje kluczowe zjawiska rozwojowe charakterystyczne dla okresu dzieciństwa. 
Omawia rozwój emocjonalny, poznawczy i poznawczo-społeczny oraz ich znaczenie dla 
funkcjonowania dziecka. 
 
10.Mosty zamiast murów .Podręcznik komunikacji interpersonalnej. 
Redakcja naukowa: John Stewart. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 
Kompendium wiedzy o komunikowaniu się między ludźmi, pisane z perspektywy psychologii, 
socjologii, filozofii i medycyny. Komunikacja werbalna i niewerbalna, rola dotyku, mowa ciała 
 
11.Efekt Lucyfera  .Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?. 
Philip G. Zimbardo. Redakcja naukowa: Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012  
Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor w swojej książce przedstawia 
mechanizmy, które czynią ze zwykłego człowieka oprawcę lub ofiarę systemu. 
 
12.Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia. 
Redakcja naukowa: Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013  
Książka omawia zagadnienia neuropsychologii klinicznej dzieci: powstawanie zaburzeń 
rozwojowych, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia językowe, 
trudności w uczeniu się. 
 
13.Dziecko własnym terapeutą. 
Hanna Olechnowicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006) 
Oryginalna interdyscyplinarna koncepcja terapii z dziećmi, odwołująca się do antropologii, ekologii, 
psychoanalizy, psycholingwistyki oraz neuropsychologii. Dla terapeutów, rodziców, 
wychowawców. 
 
14.Rehabilitacja neuropsychologiczna.Podstawowe zasady i kierunki oddziaływań terapeuty. 
George P. Prigatano. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 
Podręcznik jest autorską propozycją teorii i praktyki rehabilitacji neuropsychologicznej. Autor 
dokonuje analizy zaburzeń, niepełnosprawności i ograniczeń osób z nabytą patologią mózgowia. 
 
15.Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia. 
Richard A. Bryant, Allison G. Harvey. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 
Pierwszy na rynku polskim podręcznik o zespole ostrego stresu traumatycznego! Zawiera 
szczegółowe opisy dostępnych środków diagnostycznych i zapoznaje z technikami terapii stresu 
pourazowego. 
 
16.Porozumienie bez przemocy Ćwiczenia. 
Holler Ingrid .CZARNA OWCA, 2011 
Porozumienia bez przemocy można się nauczyć. Wreszcie w Polsce! Ta praktyczna książka, dzięki 
zabawnym przykładom pozwala w łatwy sposób wprowadzić w życie codzienne Porozumienie Bez 
Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga, stanowiąc cenny materiał do pracy indywidualnej, dla 
grup, jak również osób prowadzących warsztaty. 
 
17.Czujesz tak, jak myślisz. 
Praktyczne zastosowania terapii poznawczo behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą 
Stallard Paul. ZYSK I S-KA, 2011 
Czujesz tak, jak myślisz to pasjonujące i odkrywcze źródło materiałów do praktycznego 
wykorzystania w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. 
 



 

18.Dzieci ulicy ? Profilaktyka zagrożeń. 
Anna Kurzeja. IMPULS, 2010 
Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej perspektywy – zarówno teoretycznej, jak i 
praktycznej. W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na ten 
temat. Pokazano problem dzieci ulicy na świecie: w krajach pozaeuropejskich, w Europie, w Polsce, 
a także różne formy pomocy udzielanej tym dzieciom. Oprócz tego przedstawiono zagrożenia, 
wobec których stają współcześnie młodzi ludzie, a które sprzyjają powstawaniu zjawiska dzieci 
ulicy i ich marginalizacji.Przedstawiono kształtowanie się oddziaływań pedagogicznych 
podejmowanych względem dzieci ulicy. 
 
19.Uwierz w siebie. Program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 
Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Szczepańska Krystyna.  HARMONIA, 2010 
"Uwierz w siebie" to program wychodzący naprzeciw problemom w nauce czytania i pisania 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Odbiorca (terapeuta, logopeda, 
oligofrenopedagog) znajdzie tu szczegółowy program postępowania i pracy z dziećmi. Program ten 
został skonstruowany tak, aby w przyjętych w nim założeniach, celach, treściach nauczania oraz 
metodach ich realizacji uwzględnione były potrzeby intelektualne dziecka, a także aby sprzyjał 
wyrównywaniu braków edukacyjnych. 
 
20.Sposób na trudne dziecko .Przyjazna terapia behawioralna. 
Kołakowski Artur. Pisula Agnieszka.GWP, 2011 
Co zrobić, gdy dziecko na odmowę kupna zabawki reaguje wybuchem złości? Jak wydawać 
polecenia, by przyniosły pożądany skutek? W jaki sposób chwalić i nagradzać pozytywne 
zachowania? Jak ma postąpić ma nauczyciel, gdy uczniowie spóźniają się na lekcje, a na zajęciach 
zachowują się nieodpowiednio? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w niniejszej 
książce. Autorzy, mający bogate doświadczenie w pracy z dziećmi sprawiającymi problemy 
wychowawcze, przedstawiają proste, lecz skuteczne metody radzenia sobie z trudnymi i 
niepożądanymi zachowaniami. Omawiają najczęstsze błędy popełniane przez rodziców i 
nauczycieli oraz podpowiadają, jak się z nimi uporać. 
 
21.Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. 
GWP, 2013 
Książka w ciekawy sposób podejmuje bardzo trudną tematykę, jaką jest agresja i zaburzenia 
zachowania u dzieci. Całość opiera się na założeniu, że dzieci nie rodzą się złe i możemy je ochronić 
przed różnymi życiowymi konsekwencjami. Przedstawiono tu nie tylko wyniki badań nad agresją, 
ale także opisano praktyczne, realizowane programy terapeutyczne. 
 
22. Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? 
Izabela Fornalik .Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa. 
Poradnik na temat edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Autorka opisuje 
oddziaływania edukacyjnezwiązane z seksualnością człowieka, które nakierowane są na dzieci , 
młodzież i dorosłych.       
 
23.Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. 

Profilaktyka. Terapia 

Jolanta Jarczyńska  ,Bydgoszcz 2014, 
Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady 
„dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego  
 



 

 

 

                                                    Kodeks ZSS Nr 17 w Gdyni 

1. Szkoła jest wspólnotą.  
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz 
pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm. 
 
2. Wszyscy się szanujemy.  
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia 
pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy 
społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie. 
 
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.  
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, 
procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania 
konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują 
wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników 
niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły. 
 
4. Niczego nie ukrywamy.  
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu 
przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji. 
 
5. Zawsze reagujemy.  
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią 
pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy. 
 
6. Nauczyciel nie jest sam.  
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu 
rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy. 
 
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.  
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności 
psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą. 
 
8. Rodzice są z nami.  
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu 
przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi. 
 
9. Mamy sojuszników.  
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i 
interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub 
kompetencje szkoły. 
 
10. Nagradzamy dobre przykłady.  
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka. 

 
 



 

 
 
 

   Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania Ucznia 

 
                                                              BĄDŹ UPRZEJMY A ŚWIAT 
                                                                   BĘDZIE PIĘKNIEJSZY!! 

      
 

• OKAZUJ WSZYSTKIM  ŻYCZLIWOŚĆ I SZACUNEK . 
• MÓW JĘZYKIEM WOLNYM OD WULGARYZMÓW. 
• SZANUJ GODNOŚĆ IINNYCH. 
• PRZYZNAWAJ SIĘ DO BŁĘDU . 
• PAMIĘTAJ OOBOWIĄZKACH UCZNIA. 
• BĄDŹ KULTURALNY –UŻYWAJ SŁÓW : PROSZĘ, DZIĘKUJĘ ,PRZEPRASZAM. 
• POMAGAJ INNYM. 
• PANUJ NAD SWOIMI  EMOCJAMI  W KONTAKTACH Z INNYMI LUDŹMI. 
• STARAJ SIĘ MÓWIĆ PRAWDĘ. 
• NIE ŚMIEJ SIĘ Z INNYCH, TY TEZ MIEWASZ TRUDNE CHWILE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ 
NAUCZYCIELA 

    W  ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 
 

W trosce o najwyższą jakość oddziaływań profilaktycznych , wychowawczych                                                  
i opiekuńczych  w naszej placówce – praca wszystkich nauczycieli opiera się o zbiór 

fundamentalnych zasad dotyczących etyki postępowania zawodowego .    
   

1. Nauczyciel respektuje prawa ucznia jako osoby ludzkiej wyrażone w Konwencji Praw 
Dziecka i innych aktach obowiązujących w Rzeczpospolitej Polsce i dokłada starań, aby 
były one znane oraz właściwie chronione i realizowane w jego miejscu pracy.  
W szczególności nauczyciel respektuje i chroni prawa ucznia i jego rodziców lub 
opiekunów do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych 
wyborów, oraz prawo do intymności. 
 
2.  
Nauczyciel w swoim postępowaniu wobec ucznia i jego rodziców (opiekunów) kieruje się  
zasadą niezbywalności ich praw, co oznacza, że nikomu nie wolno ich 
zawiesić,unieważnić lub uzależniać ich stosowania od postaw i zachowań ucznia lub 
jakichkolwiek innych okoliczności. 
 
3.                                                                                                                                                       
Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na  
jakiekolwiek indywidualne cechy uczniów i ich rodziców czy też na jego osobisty do nich  
stosunek. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby cechy różnicujące 
odbiorców jego działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd i system wartości, 
pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, a także stosunek do szkoły                     
i edukacji oraz charakter problemów wychowawczych –w żaden sposób nie pociągały za 
sobą dyskryminacji tych osób w środowisku szkoły i w dostępie do dóbr edukacyjnych.  
 

4. 
W pracy z uczniem małoletnim nauczyciel kieruje się przede wszystkim zasadą jego 
dobra.  
Współpracując z instytucjami lub osobami dorosłymi decydującymi o małoletnim uczniu,  
nauczyciel nie powinien podejmować działań wbrew tej zasadzie. W przypadku  
naruszenia przez instytucję lub osoby dorosłe praw lub dóbr małoletniego  
nauczyciel powinien odstąpić od współpracy z tymi instytucjami i osobami i bronić praw                                       
i dóbr małoletniego. 
 
5. 
Nauczyciel dokłada starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne  
uwarunkowania ucznia, i aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody 
swoich działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.  
Nauczyciel nie może dopuszczać do dyskryminowania ucznia w jego dostępie do dóbr 
edukacyjnych z powodu jego indywidualnych uwarunkowań.  
 
 
 
 
 
 



 

6. 
Nauczyciel powinien zrozumiale przekazywać uczniowi i jego rodzicom lub opiekunom  
wiedzę o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informować 
o celach swoich działań wychowawczych i dydaktycznych, stosowanych metodach, 
wynikach i ocenach uzyskiwanych przez ucznia oraz sposobach ich udostępnienia. 
Nauczyciel stara się uzyskać zrozumienie odbiorców dla przekazywanych informacji i 
akceptację dla planowanych działań. 
 
7. 
Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem ucznia i jego  
rodziców lub opiekunów korzyści osobistych. W trosce o godność zawodu nauczyciel  
jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, 
które mogą być przez ucznia lub inne osoby interpretowane jako korupcyjne. 
 
8. 
Dla utrzymania właściwego poziomu swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej 
nauczyciel staje niekiedy przed koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji 
dotyczących jego odbiorców. Nauczyciel jest świadom szczególnej odpowiedzialności 
wynikających z posiadania tego rodzaju wiedzy i dąży do jej uzyskania jedynie w takim 
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania jego czynności zawodowych. 
 
9.                                                                                                                                                         
Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej obejmującej informacje o  
osobistych sprawach jego odbiorców. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą 
zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy:  
a) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia  
czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych; 
b) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa; 
c) ujawnienie poufnych informacji innemu nauczycielowi lub zespołowi nauczycielskiemu 
jest niezbędne dla zapewniania odpowiedniej skuteczności oddziaływań dydaktyczno 
-wychowawczych 
d) ujawnienie poufnych informacji innemu specjaliście spoza zawodu nauczycielskiego 
umożliwi świadczenie uczniowi niezbędnej mu profesjonalnej pomocy. 
 
10.                                                                                                                                                                
Nauczyciel jest odpowiedzialny za kształtowanie konstruktywnych, umożliwiających  
systematyczną współpracę relacji z rodzicami ucznia, respektuje ich prawa rodzicielskie 
określone w Konstytucji RP i innych aktach prawnych oraz ich prawo do informacji                                 
i konsultacji. 
 
11.                                                                                                                                                                     
W trosce o prestiż i profesjonalny poziom środowiska nauczycielskiego nauczyciel dokłada  
starań o przejrzystość działań i procedur środowiska nauczycielskiego i zespołu  
nauczycielskiego w swoim miejscu pracy wobec otoczenia społecznego.  
 
12.                                                                                                                                                                                                                                                
Nauczyciel rozumie znaczenie pracy zespołowej dla skuteczności i spójności oddziaływań  
wychowawczo-dydaktycznych, bierze na siebie odpowiedzialność za właściwą organizację 
i poziom tej pracy, przestrzega norm i standardów zespołu, w którym pracuje. 
 
 
 
 



 

13. 
W relacjach ze współpracownikami nauczyciel kieruje się zasadą, że ocenianie i 
konstruktywna krytyka pracy i postępowania każdego nauczycielajest ważnym narzędziem  
podwyższenia profesjonalnego poziomu  
całego środowiska. W swoich ocenach jest jednak zobowiązany powstrzymywać się od 
deprecjonowania kogokolwiek jako osoby i od używanie  
profesjonalnych ocen do 
rozgrywek osobistych. Dbając o godność zawodu, nauczyciel powstrzymuje się od tego 
typu wypowiedzi w obecności osób postronnych. 
 
14. 
Nauczyciel, który naruszył zasady etyki zawodowej powinien podjąć niezwłocznie 
działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie 
powstałych szkód. 
 
15. 
 Nauczyciel powinien wymagać od innych nauczycieli nienagannego zachowania                                       
i kierowania się zasadami etyki zawodowej. 
 
16. 
Nauczyciel ma obowiązek reagować na znane sobie fakty odstępstwa od zasad etyki  
zawodowej ze strony innych nauczycieli. 
W takich sytuacjach nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać 
współpracownika do zmiany postępowania poprzez interwencję osobistą, odwoływanie się 
do pomocy innych nauczycieli, zespołu nauczycielskiego lub, gdy to nie przyniesie efektu, 
do działających na jego terenie organizacji zawodowych nauczycieli.  
 
17.  
Nauczyciel nie może akceptować warunków pracy, które ograniczają lub uniemożliwiają  
stosowanie zasad etyki zawodowej i ma obowiązek reagować, jeśli warunki pracy 
ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej przez niego lub  
jego współpracowników. 
 
18.                                                                                                                                                   
Nauczyciel powinien odstępować od działań zawodowych, jeżeli jego osobista sytuacja  
psychiczna lub fizyczna lub inne okoliczności mogą istotnie obniżyć jakość wykonywanej 
pracy. 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                   


