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Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Pedagogicznej  
Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Starogardzie Gdańskim  
z dnia 13 września 2007r 
 
 

Rozdział XV 
 

Program profilaktyki Zespołu 
 

§ 1 Cele programu 
 

 1. Cel  programu profilaktyki jest  „Ochrona ucznia przed zagroŜeniami rozwoju, 
zaspokajaniu potrzeb psychicznych, pomocy w realizowaniu celów rozwojowych i 
uczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w Ŝyciu.” 
2. Cele szczegółowe: 

1) UwraŜliwianie młodych ludzi na cierpienie innych. 
2) Wychowanie w duchu tolerancji i szacunku wobec innych ludzi. 
3) Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. 
4) Motywowanie uczniów do solidnej pracy i regularnego uczęszczania na zajęcia 

lekcyjne.  
5) Promowanie zdrowego stylu Ŝycia – poszerzanie wiedzy dotyczących zagadnień 

związanych ze zdrowiem. 
6) WdraŜanie młodzieŜy do alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 
7) Kształtowanie właściwej postawy wobec oddziaływań negatywnych środowiska i 

destruktywnych grup. 
8) Profilaktyka w zakresie uŜywania substancji psychoaktywnych. 

§ 2   Działania 

1. Działania szczegółowe obejmują: 

1) działania psychoedukacyjne - przeznaczone dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomicznych. Ich celem jest zapoznanie młodzieŜy z bezpieczeństwem jakie 
stanowią środki psychoaktywne oraz wskazanie problemu przemocy.  

2) wspomaganie wychowania w rodzinie - trudny okres dojrzewania i związane z tym 
problemy wychowawcze, zwiększająca się liczba rodzin dysfunkcyjnych, w tym 
niezaradnych wychowawczo wymaga ze strony szkoły pomocy, wsparcia. 
Działania te realizowane będą poprzez indywidualny kontakt z rodzicami, 
opiekunami prawnymi.  

3) działania wspierające pracę nauczyciela - coraz bardziej widoczny kryzys wartości 
wśród młodzieŜy, brak ideałów, autorytetów oraz szerzący się problem 
narkomanii, alkoholizmu, przemocy . 
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§ 3    Zadania programu 

1. Główne zadania programu to: 

1) analiza problemów środowiska szkolnego. 
2) wypracowanie przez nauczycieli wspólnego modelu wymagań i postępowania 

wobec uczniów. 
3) podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców. 
4) propagowanie zdrowego stylu Ŝycia. 
5) motywowanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu. 
6) dostarczenie wiedzy o sposobach i metodach unikania zagroŜeń i zachowanie 

się w sytuacjach trudnych. 
7) kształtowanie umiejętności respektowania reguł w relacjach szkolnych. 
8) wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u dzieci poprzez zajęcia integracyjne i 

budowanie pozytywnych relacji. 
9) przeciwdziałanie przemocy i agresji. 
10) przeciwdziałanie nikotynizmowi, alkoholizmowi i narkomani. 
11) przeciwdziałanie nie wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego 
12) wyrównywanie szans, opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. 
13) wspomaganie uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia. 

2. W celu usystematyzowania i ujednolicenia działań profilaktycznych szkoły, tworzy się 
na kaŜdy rok szkolny, plan pracy do programu profilaktycznego szkoły. 

 


