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SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu 

ROK SZKOLNY 2014/2015 – 2016/2017(trzyletni cykl kształcenia)  

zmodyfikowany w r. szk. 2015/2016 

Zadanie Odbiorcy Forma realizacji Odpowiedzialni 
Sposoby ewaluacji,  

termin 

 

I. 

Integrowanie 

społeczności 

uczniowskiej 

Uczniowie  

klas I LO 

Rajd sportowo – integracyjny  (w zależności od możliwości – 

inne). 

Nauczyciele wych. fiz., 

Wychowawcy klas I LO, 

Obserwacja 

 

wrzesień / październik Zajęcia integracyjno – poznawcze „Ja i moja klasa – tworzymy 

zespół”. 

Wychowawcy klas I LO, 

Pedagog szkolny 

Uczniowie  

klas I - III LO 

Wyjazdy i uczestnictwo młodzieży w imprezach kulturalnych 

(kino, teatr, muzeum itp.). 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 
Cały rok szkolny 

II. 

Profilaktyka 

uzależnień 

Uczniowie  

klas I LO 

 

Godziny wychowawcze z wykorzystaniem filmów edukacyjnych 

„Lekcje przestrogi”: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, leków. 

Zajęcia z wykorzystaniem elementów programu profilaktyczne-

go „TAK czy NIE”. 

Zajęcia z wykorzystaniem programu profilaktycznego „ARS, 

czyli jak dbać o miłość”. 

Wychowawcy klas I LO 

 

 

Pedagog szkolny 

 

Obserwacja 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Edukacja prozdrowotna wspierająca profilaktykę uzależnień: 

zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „Zagrożenia związane  

z używaniem substancji psychoaktywnych”, prowadzone przez 

zaproszonego specjalistę Miejskiego Ośrodka Zapobiegania 

Uzależnieniom w Przemyślu. 

Wychowawcy klas I LO, 

Pedagog szkolny, 

Zaproszony specjalista 

listopad  – styczeń 
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Uczniowie  

klas II LO 

Diagnoza – skala zjawiska uzależniania się młodzieży od alko-

holu, narkotyków, dopalaczy, leków. 

Koordynator 

ds. bezpieczeństwa  

przy wsparciu pedagoga 

szkolnego 

 

Badanie ankietowe 

styczeń / luty 

Godziny wychowawcze z wykorzystaniem pakietu filmowego 

wyd. Rubikon: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopala-

czy, leków. 

Wychowawcy klas II LO Cały rok szkolny 

II. 

Profilaktyka 

uzależnień 

Uczniowie  

klas III LO 

Godziny wychowawcze: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, leków. 
Wychowawcy klas III LO Cały rok szkolny 

Rada  

Pedagogiczna 

Przedstawienie analizy sytuacji wychowawczej szkoły. 

Szkolenie RP w ramach WDN (obszar profilaktyki uzależnień) 

Dyrekcja, 

Koordynator  

ds. bezpieczeństwa 

Pedagog szkolny 

Lider WDN 

czerwiec 

Rodzice 

uczniów I klas 

Spotkanie pedagogizujące dla rodziców na temat reakcji na sy-

gnały ostrzegawcze związane z uzależnianiem się młodzieży  

od substancji psychoaktywnych (MOZU w P-ślu). 

Dyrekcja, 

Pedagog szkolny 
Termin do uzgodnienia 

III.  

Rozwijanie 

umiejętności 

psychospo-

łecznych;  

Uczniowie  

klas II LO 

Warsztaty rozwijające umiejętności autoprezentacji i radzenia 

sobie ze stresem i przykrym napięciem emocjonalnym; komuni-

kacja interpersonalna (współpraca z pracownikami PPP). 

Psycholog szkolny, 

Wychowawcy klas II LO 

Obserwacja 

marzec – czerwiec 

(w zależności od potrzeb) 

Rozwijanie kompetencji psychospołecznych: zajęcia profilak-

tyczno – edukacyjne „Jak radzić sobie ze stresem?” 

Wychowawcy klas II LO, 

Psycholog szkolny 
styczeń - marzec 

Uczniowie  

klas III LO 

Godziny wychowawcze z wykorzystaniem filmów edukacyjnych 

„Lekcje przestrogi”: zagrożenia związane z działalnością sekt. 
Wychowawcy klas III LO Cały rok szkolny 
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przeciwdzia-

łanie  

negatywnym 

skutkom  

stresu 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego „Tworzenie planów 

edukacyjno – zawodowych”. 

Wychowawcy klas III LO 

przy wsparciu psychologa 

szkolnego  

listopad – styczeń 

Uczniowie klas 

I – III LO 

Zajęcia na temat metod relaksacyjnych, zapobiegania skutkom 

stresu. Wychowawcy klas I – III 

Psycholog 
Cały rok szkolny 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

Uczniowie klas 

I – III LO 

Nauczyciele 

Diagnoza poziomu stresu uczniów i nauczycieli. Psycholog 
Badanie ankietowe 

październik – listopad 

Rada  

Pedagogiczna 

Przedstawienie analizy poziomu stresu wśród uczniów i nauczy-

cieli. 
Psycholog styczeń 

 

IV. 

Prewencja  

zachowań 

aspołecznych 

(agresja 

i przemoc) 

 

Uczniowie  

klas I LO 

 

 

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne  „Odpowiedzialność praw-

na nieletnich”, prowadzone przez zaproszonych specjalistów: 

pracownicy Straży Miejskiej w Przemyślu oraz Komendy Miej-

skiej Policji (do uzgodnienia). 

Wychowawcy klas I LO 

Pedagog szkolny, 

Zaproszony specjalista 

Obserwacja 

grudzień – luty  

 

Uczniowie  

klas II LO 

 

Godziny wychowawcze z wykorzystaniem filmów edukacyjnych 

„Lekcje przestrogi” oraz pakietu filmowego wyd. Rubikon:  

profilaktyka przemocy. 

Wychowawcy klas II LO Cały rok szkolny 

Diagnoza – poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

Koordynator 

ds. bezpieczeństwa  

przy wsparciu pedagoga 

szkolnego 

Badanie ankietowe 

styczeń / luty 
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Rada  

Pedagogiczna 
Przedstawienie analizy sytuacji wychowawczej szkoły. 

Dyrekcja,  

Koordynator  

ds. bezpieczeństwa 

Pedagog szkolny 

czerwiec 

V. 

Edukacja 

prozdrowotna 

Uczniowie klas 

I – III LO 

Zajęcia wychowawczo – edukacyjno – profilaktyczne, zgodnie  

z tematyką godzin wychowawczych (załącznik). 
Wychowawcy klas I - III Cały rok szkolny 

Uczniowie  

klas I LO 

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne na temat zaburzeń jedzenia: 

anoreksja, bulimia. 

Pedagog szkolny, 

Zaproszony specjalista 

luty – kwiecień  

(w zależności od potrzeb) 

Uczniowie 

klas II LO 

Elementy programu edukacyjnego „Zapobieganie HIV/AIDS   

i chorobom przenoszonym drogą płciową”. 

Wychowawcy klas II, 

Pielęgniarka 
luty – kwiecień  

Uczniowie  

klas III LO 

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „Biorę odpowiedzialność” 

promujące trzeźwość w czasie ciąży (Alkoholowy zespół pło-

dowy FAS). 

Wychowawcy klas III 

(przy wsparciu pedagoga 

i psychologa) 

listopad  – luty 

(w zależności od potrzeb) 

*Szkolny Program Profilaktyki opracowany w oparciu o systematycznie dokonywaną analizę sytuacji wychowawczej szkoły w zakresie poczucia bezpieczeństwa 

uczniów w szkole oraz skali zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych (badanie ankietowe uczniów klas II). 


