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PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNO ŚCI PRACY SZKOŁY 
W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI 

W ZESPOLE  SZKÓŁ  EKONOMICZNYCH  
 im. JANA  PAWŁA  II  w STASZOWIE 

 
 
 

Podstawa prawna: rozporządzenie  MEN z dnia  21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 
61, poz. 62 oraz z 2002 r. Nr 10, poz.96, ramowy statut: § 2, ust.1 pkt.1) 
 

§ 1 
Program obejmuje działania szkoły o charakterze profilaktycznym w celu 
przeciwdziałania róŜnym zagroŜeniom występującym w środowisku młodzieŜy 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 
 

§ 2 
Celem działań wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców jest pełne 
włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze, aby prawidłowo: 
 
1/ zdiagnozować problemy młodzieŜy - Wychowawcy, Zespół Wychowawczy, 
Rodzice, 
2/ prowadzić profesjonalne działania wychowawczo- profilaktyczne 
wykorzystując : 
 a/ przedmioty, 
 b/ godziny z wychowawcą klasy, 
 c/ zajęcia pozalekcyjne, 
3/ tworzyć  bezpieczną, ciepłą atmosferę  w szkole przez wszystkich 
pracowników szkoły, 
4/ budować wzajemne zaufanie i poczucie własnej wartości kaŜdego ucznia, 
5/ pomagać uczniom w rozpoznawaniu stresu i radzeniu sobie z nim. 
 

§ 3 
Celem zdiagnozowania problemów uczniów naszej szkoły przeprowadzono 
ankiety, z których  wynika, Ŝe  najwaŜniejsze zagroŜenia to: 
 
1/  palenie papierosów, 
2/  alkohol, 
3/  zachowania agresywne, 
4/  narkotyki 
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§ 4 
Mając na uwadze powyŜsze, ustala się następujące cele i kierunki działań: 
 
1/ walka z nałogiem palenia, picia alkoholu oraz zaŜywania narkotyków mająca 
na celu zmniejszenie skali tego problemu w środowisku młodzieŜy szkolnej, 
2/ działalność pedagogiczno- wychowawcza w kierunku zmiany nastawienia 
młodzieŜy do  uŜywek 
3/ zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole, poprzez 
podniesienie wiedzy  na temat ich szkodliwości i konsekwencji dla zdrowia, 
4/ zwrócenie uwagi na kulturę osobistą w kontaktach między uczniami, a takŜe 
między uczniami i pracownikami szkoły. 

§ 5 
ZałoŜone cele i zadania szkoła winna realizować  poprzez: 
 
1/ ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatową 
     Komendą  Policji, Sanepidem, organizując spotkania, prelekcje itp., 
2/ zacieśnienie kontaktów z domem rodzinnym  uczniów,  wspólne 
poszukiwanie rozwiązań sytuacji  konfliktowych i trudnych, 
3/ propagowanie zdrowego trybu Ŝycia, z drugiej strony wskazywanie 
negatywnych dla zdrowia skutków niewłaściwego odŜywiania, stosowania 
uŜywek. 
4/ udział w nowych i kontynuowanie programów wspomagających działania 
wychowawcze i opiekuńcze szkoły (np. Szkoła bez przemocy)  
 

§ 6 
Szczegółowe zadania i kierunki działań, sposoby osiągania celów określa 
harmonogram  opracowywany przez szkołę na kaŜdy rok szkolny, stanowiący 
załącznik do niniejszego programu. 
 

§ 7 
Spodziewane efekty działań profilaktycznych: 
 
1/ zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej kaŜdemu  uczniowi, 
2/ wzrost wiedzy i świadomości uczniów i ich rodziców na temat przemocy, 
uzaleŜnień oraz  przeciwdziałania  im, umiejętne radzenie sobie w sytuacjach 
zetknięcia się z przemocą  i uzaleŜnieniami, 
3/ zmniejszenie zjawiska przemocy wśród uczniów,  
4/ nauczenie się pozytywnych zachowań  oraz właściwego postrzegania i 
rozumienia ludzi, 
5/ osiągnięcie umiejętności  dokonywania wartościowych i sensownych 
wyborów w Ŝyciu. 
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§ 8 
Ewaluacja programu   : 
 
1/  ankiety, 
2/  obserwacja zachowań uczniów, 
3/ rozmowy z rodzicami. 
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Załącznik 
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁA Ń 
PROFILAKTYCZNYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. JANA PAWŁA II W 
2007/2008 

 
Kierunek 
działania 

Sposób osiągnięcia celu 
 

 

Termin 
realizacji  

 

Odpowiedzialny 
 

 
∗ prowadzenie zajęć 
integracyjnych, 
 

wrzesień w kl. I, 
w pozostałych 
oddziałach w 
miarę potrzeb 

Wszyscy nauczyciele 

∗ pogadanka na temat 
zachowania się w szkole: 
 
- zapoznanie się z regulaminem 
szkoły, 
- rozmowa na temat zasad 
zachowania bezpieczeństwa w 
szkole 

Wrzesień/ 
październik 

Wychowawcy klas 
Pedagog 

* pogadanka na temat przemocy 
i bezpieczeństwa młodzieŜy w 
szkole  

w kaŜdej klasie Wychowawcy klas, 
Dzielnicowy 

∗ ograniczenie skutków 
trudności materialnych uczniów 
(podniesienie bezpieczeństwa 
socjalnego) poprzez współpracę 
z: 
- z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Staszowie  
 - EFS (stypendia), 
- z Radą Rodziców   działająca 
w naszej szkole  

Cały rok szkolny Wychowawcy we 
współpracy z rodzicami, 
Komisja stypendialna, 
MOPS. 

∗ spotkanie z psychologiem- 
rozmowa na temat sposobów 
rozwiązywania konfliktów, 
 

Styczeń 2008 Pedagog 

∗ inspirowanie rodziców 
uczniów do kontaktów z 
poradnią psychologiczną 
w przypadku nasilających się 
problemów w nauce i w 
kontaktach z rówieśnikami, 
 

Cały rok Rodzice przy wsparciu 
wychowawcy, 
Pedagog. 
 

Zwiększenie 
poziomu 

bezpieczeństwa 
uczniów w 

naszej szkole 

∗ zaprezentowanie rodzicom 
wyników ankiety. 
 

Styczeń 2008 Wychowawcy  
Pedagog 
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∗ projekcja filmu „ Nikotyna – 
legalny narkotyk”, 
 
∗ zorganizowanie dyskusji 
panelowej nad problemem. 
 

wrzesień 2007 Wychowawcy klas we 
współpracy 
z bibliotekarzem,   
KsięŜa, ,Pielęgniarka, 
Pedagog,  
 

wrzesień 2007 Pielęgniarka szkolna ∗ spotkanie z pielęgniarką – 
pogadanka na temat 
szkodliwości nikotyny, 
 
∗ szkolny konkurs plastyczny na 
najlepszy plakat zniechęcający 
do palenia, 

 
październik 2007 

 
Opiekun SU 

Działania  
w celu 

zmniejszenia 
liczby osób 
palących 

∗ przygotowanie i 
przeprowadzenie ankiety 
dotyczącej profilaktyki 
uzaleŜnień 
* prezentacja wyników ankiety 
rodzicom 
* ustalenie z rodzicami na 
zebraniach ich roli  w walce z 
nałogiem palenia w domu 
rodzinnym, 
∗prezentacja efektów dyskusji w 
formie gazetkowej, plakatowej, 
na stronie internetowej szkoły  

wrzesień 2007 
 
 
 
styczeń 2008 
 
 
 
 
 
Marzec 2008 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatyk, Opiekun SU 

∗ projekcja filmu poświęconego 
problematyce alkoholizmu, 

Cały rok Wychowawcy klas we 
współpracy 
z bibliotekarzem  
 

∗ spotkanie z lekarzem 
rodzinnym – rozmowa na temat 
wpływu alkoholizmu na zdrowie 
człowieka i relacje 
interpersonalne, 

 Kwiecień 2008 Pielęgniarka szkolna 

∗ konkurs plastyczny na plakat 
ostrzegający przed skutkami 
alkoholizmu, 

Maj 2008 Opiekun SU oraz 
wychowawcy klas 

∗ współpraca z poradnią 
psychologiczną w sytuacjach 
zagroŜenia nałogiem, 

Cały rok szkolny 
2007/08 

Wychowawcy klas 

Działanie w 
kierunku 

zmniejszenia 
liczby osób 
pij ących 
alkohol 

∗ współpraca z rodzicami – 
rozmowa na temat sposobów 
przeciwdziałania nałogowi 
alkoholowemu  oraz roli 
rodziców w walce z tym 
nałogiem w domu rodzinnym, 

Cały rok szkolny 
2007/08 

Wychowawcy klas 
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∗ projekcja filmu 
przestrzegającego przed 
skutkami zaŜywania 
narkotyków, 
 
 
 

Luty marzec 
2008 

Wychowawcy klas 
i bibliotekarz  
 

* przygotowanie teatrzyku 
dotyczącego profilaktyki 
narkomanii 

Kwiecień 2008 p. Cepil, p. Darowska, 
 p. Jońca 

∗ spotkanie z policją  na temat 
metod przeciwdziałania 
narkomanii i sposobów 
współpracy szkoły i policji w 
tym kierunku, 

Wrzesień 2007 p. Dzielnicowy 

Przeciwdziałamy 
narkomanii 

∗ pogadanka z psychologiem, Wrzesień 2008 Dyrekcja szkoły, 
Pedagog 

 

 

∗ propagowanie aktywnych 
form spędzania wolnego czasu: 
- rozwijanie talentów poprzez 
organizację zajęć kółek 
zainteresowań (kawiarenka 
internetowa, kółko 
matematyczne, polonistyczne, 
teatralne, sportowe, 
rachunkowości) 
- organizowanie wycieczek, 
biwaków, dyskotek, 
- udział w zawodach 
sportowych 

Cały rok szkolny 
2007/08 

p. Andrzejczuk, p. Cepil, 
p. Ciepiela, 
p. Łukaszek, 
p. Jabłoński, 
p. Wyszyńska,  
wychowawcy klas 

Zwrócenie 
szczególnej 
uwagi na 

kultur ę osobistą 
w kontaktach 

uczeń – uczeń i 
uczeń – 

pracownik 
szkoły 

∗ pogadanka dotycząca 
zachowania porządku w szkole 
i wokół niej, 
 
∗ przeprowadzenie zajęć w 
ramach lekcji wychowawczych, 
lekcji języka polskiego i wiedzy 
o kulturze na temat kultury 
języka i zachowania, 
 
∗ uczenie szacunku dla pracy 
całego personelu szkoły 
poprzez: 
- aktywny udział 
w porządkowaniu terenu szkoły 
( akcja Sprzątanie Świata, 
Dzień Ziemi), 
 
- zaangaŜowanie wszystkich 

Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy klas 
 
 
 
Wychowawcy klas oraz 
nauczyciele j. polskiego – 
p. J. Mazur, 
 p. A. Marszalska 
Wychowawcy 
 
 
 
 
 
p. Tomkiewicz 
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klas w systematyczne 
aktualizowanie gablotek 
przedmiotowych, 
 
- zachęcenie do prezentowania 
pomocy naukowych 
przygotowanych podczas lekcji, 

 
- zorganizowanie Tygodnia 
śyczliwości, 
 
- aktywny udział 
w uroczystościach szkolnych i 
róŜnego rodzaju konkursach, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marzec 2008 
 
 
Cały rok szkolny 
2007/08 

Wychowawcy klas  
Opiekunowie pracowni i 
gablotek 
 
 
Wszyscy nauczyciele 
 
 
Pedagog, Przewodniczący 
Komisji Przedmiotowych 

 


