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Motto: 

“Chodzi nam o to, aby sob� by� i zdrowo �y�.” 

 
I. AUTORZY  PROGRAMU 
1. Dyrektor szkoły mgr in�. Krzysztof Szkudlarek i pedagog mgr El�bieta Postawa, którzy s� 

pomysłodawcami opracowania i realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Uzale�nie� od nikotyny, 
alkoholu i narkotyków.  

2. Wy�ej wymienieni opracowali plan pracy nad programem profilaktyki uzale�nie�, opracowali                         
i przeprowadzili ankiet� skierowan� do nauczycieli i higienistki szkolnej oraz  s� autorami 
opracowania niniejszego programu.  

3. Nauczyciele Gimnazjum Publicznego w Kłodzku, którzy poprzez ankiet� i konsultacje z pedagogiem, 
zgłosili propozycje tre�ci stanowi�cych program i zobowi�zali si�, w miar� ich realizacji, zał�czy� 
scenariusze, regulaminy konkursów, itd.  

4. Jako �e dewiz� dyrekcji i pedagogów Gimnazjum jest hasło: "Nic dla uczniów i rodziców                          
bez uczniów i rodziców", do opracowania programu wł�czona została społeczno�� uczniowska                    
i rodzice. Wychowawcy klas przeprowadzili konsultacje z uczniami i rodzicami, a ich propozycje 
zawarli w ankiecie skierowanej do nauczycieli.  

 
II. REALIZATORZY PROGRAMU 
1. Do realizacji zada� zawartych w programie, zgodnie z zało�eniami okre�lonymi w planie pracy                

nad programem profilaktyki uzale�nie�, zobowi�zali si� autorzy propozycji do programu zawartych     
w ankiecie.   

2. Wychowawcy klas I - III, wezm� udział w realizacji zada� przypisanych im w programie. 
3. Szkolna słu�ba zdrowia, która we współpracy z pedagogiem i wychowawcami klas, zrealizuje 

przypisane jej w programie zadania. 
4. Sami uczniowie, poprzez zaanga�owanie w sprawy organizacyjne, udział w konkursach, wkład pracy 

wykraczaj�cy poza ramy zaj�� i zada� obowi�zkowych. 
5. Liczymy na wsparcie działa� szkoły i współprac� z rodzicami: udział w pedagogizacji, umo�liwienie 

dziecku wzi�cia udziału w profesjonalnych programach profilaktyczno-artystycznych, wykazywanie 
zainteresowania wydarzeniami w szkole i tym, co dla dziecka wa�ne, trudne. 

6. Realizacja przyj�tych na siebie zada� mo�e odbywa� si� we współpracy z innymi nauczycielami, 
podmiotami w szkole, a tak�e z udziałem zaproszonych go�ci.  

 
III. ZAŁO�ENIA PROGRAMU I OKRE�LENIE PROBLEMU 
�wiadomi zagro�e� uzale�nieniami zdecydowali�my o opracowaniu i realizowaniu Szkolnego Programu 
Profilaktyki Uzale�nie�, w którym zgromadzone zostały nasze dotychczasowe działania w tym zakresie               
i wprowadzone nowe propozycje zawarte we wspomnianych wcze�niej  ankietach.  
Program niniejszy podyktowany jest trosk� o dobro naszych uczniów, którym chcemy ze wszech miar 
pomóc ustrzec si� przed uzale�nieniami i konsekwencjami z nich wynikaj�cymi. Zale�y nam na tym,             
aby �aden z gimnazjalistów nie padł ofiar� własnej naiwno�ci, braku krytycyzmu w my�leniu, niewiedzy                 
o skutkach palenia, picia, czy "brania". Aby nie próbował topi� problemów w alkoholu, ucieka� od tego 
co trudne w narkotyki,  "nie szpanował" paleniem papierosów.  Jeste�my przekonani, �e realizowany                    
w szkole program profilaktyki uzale�nie�, ale te� Program Wychowawczy pomog� naszym uczniom 
dokona� wła�ciwych w �yciu wyborów, podj�� słuszne decyzje i powiedzie� "Nie!", gdy ich własne 
dobro b�dzie tego wymagało.  
Szkolny Program Profilaktyki Uzale�nie� opracowany dla uczniów Gimnazjum Publicznego w Kłodzku, 
uwzgl�dnia specyficzne warunki pracy szkoły, zwi�zane z dojazdami uczniów i ograniczonymi 
mo�liwo�ciami organizowania zaj�� w szkole i pozaszkolnych w godzinach pozalekcyjnych. 
Program zawiera cztery działy z których pierwszy dotyczy wspólnych tre�ci dla programu profilaktyki 
uzale�nie� od nikotyny, alkoholu i narkotyków, a trzy kolejne działy s� programem działa� 
profilaktycznych, charakterystycznych dla ka�dego rodzaju uzale�nienia.  Do programu, w miar� 



realizacji zada�, doł�czone zostan� scenariusze, opracowane przez wskazane w programie                         
"osoby odpowiedzialne". 
Program profilaktyki uzale�nie� jest �ci�le zwi�zany z realizowanym w gimnazjum                                
Programem Wychowawczym pod hasłem "Człowiek i jego emocje", który mo�na uzna�, w szerokim 
rozumieniu za profilaktyczny. Szczególn� rol� w tym wzgl�dzie z zało�enia spełni� maj� tematy                    
tzw. godzin wychowawczych realizowanych w klasach I - III w czterech działach: 
1. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczu�. 
2. Uczestnictwo w grupie. 
3. Rozwi�zywanie problemów.  
4. Dbanie o zdrowie. 
Realizacj� zada� wynikaj�cych z działu "Dbanie o zdrowie", obejmuj�cych problematyk� uzale�nie�                  
i profilaktyk�, wspomagamy poprzez tematy wychowawcze zawarte w  trzech pierwszych działach.   
Realizuj�c je stwarzamy uczniom podstawy do �wiadomego chronienia siebie przed uzale�nieniami, 
si�ganiem po papierosa, alkohol, czy narkotyk.   
Pomagamy gimnazjalistom pozna� swoje mocne i słabe strony. U�wiadamiamy potrzeb� opierania si�                   
w pracy na swoich mocnych stronach i rozwijania swojej osobowo�ci.  
Wypracowujemy z uczniami zdrowe sposoby radzenia sobie z trudnymi uczuciami, emocjami,                            
z sytuacjami stresuj�cymi, a tak�e �wiczymy odpowiadaj�ce im zachowania.  
Cykl zaj�� dotycz�cy uczestnictwa w grupie i rozwi�zywania problemów, ma na celu u�wiadomienie 
uczniom mo�liwo�ci i konsekwencji wpływu innych na jednostk�, a tak�e  znaczenia i mo�liwych 
sposobów pomagania innym.   
U�wiadamiamy uczniom, �e konflikty s� naturaln� cz��ci� naszego �ycia i nale�y je rozwi�zywa�                  
przy pomocy zdrowych sposobów, które wspólnie wypracowujemy.   
Uczniowie ucz� si� rozpoznawa� ró�ne formy namawiania i �wicz� zachowania asertywne.  
Przykładamy wag� do kształtowania w �wiadomo�ci uczniów poczucia odpowiedzialno�ci za siebie                     
i swoje decyzje.  
Pomagamy im budowa� marzenia o swojej przyszło�ci i planowa� drog� do realizacji tych�e marze�                  
i planów �yciowych. 
Wiemy, jak� sił� w wieku dorastania jest identyfikacja z normami, zwyczajami, warto�ciami 
propagowanymi przez rówie�ników   i dlatego te� zale�y nam na tym, aby nasi uczniowie  poprzez                                 
i w trakcie ró�nych zaj�� mogli wyra�a�, u�wiadamia� sobie i innym, lansowa�  i internalizowa�                        
te normy, warto�ci i zwyczaje, które b�d� podstaw� zdrowego stylu �ycia - wolnego od nałogów                           
i uzale�nie�. 
Realizuj�c zadania gimnazjum współpracujemy z rodzicami/opiekunami oraz wspieramy tych�e                         
w wychowaniu dzieci - o czym traktuje  dział Programu Wychowawczego Szkoły:                                 
"Współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów". Szereg naszych działa� skierowanych jest wprost                      
do tych, którzy matczyn� i ojcowsk� miło�ci�, swoimi postawami rodzicielskimi, wzorcami osobowymi, 
wpływaj� na kształtowanie si� osobowo�ci dziecka, jego obraz siebie, sposób widzenia �wiata i relacji                 
z otoczeniem, a przez to równie� nastawienia i postawy wobec nałogów i uzale�nie�.. Tak wiele przecie� 
zale�y od stworzonego dziecku ciepła ogniska rodzinnego, poprawnych relacji rodziców z córk�/synem.  
Prowadzona w szkole pedagogizacja przy okazji zebra� klasowych, konsultacji z nauczycielami, 
obejmuje: pogadanki, prelekcje, warsztaty dla rodziców, zorganizowane na szkolnych korytarzach tablice 
tematyczne, itd. w czasie których i za po�rednictwem których wzbogacamy wiedz� i umiej�tno�ci 
wychowawcze rodziców. Pomagamy rodzicom/opiekunom wesprze� dziecko w efektywnym uczeniu si�, 
a wi�c osi�ganiu sukcesu szkolnego, a tak�e ukazujemy istot� i sposoby rozmawiania dzieckiem                          
i słuchania tego, co ma dopowiedzenia, okazywania mu zainteresowania jego sprawami, docenienia               
jego indywidualno�ci, szanowania godno�ci osobistej itd. 
W niniejszym programie uwzgl�dnione zostały tematy pedagogizacji rodziców oraz inne działania 
skierowane do rodziców, a dotycz�ce profilaktyki uzale�nie�. 
 
 
 



IV. CELE PROGRAMU 
UCZNIOWIE: 
• Podnoszenie �wiadomo�ci uczniów dotycz�cej przyczyn si�gania po nikotyn�, alkohol i �rodki 

zmieniaj�ce �wiadomo�� oraz uzale�nie� od nich.. 
• Uwra�liwienie na zagro�enia wynikaj�ce ze sztucznego redukowania prze�ywanych uczu� i emocji.   
• Poznanie skali ryzyka zwi�zanego z paleniem papierosów, piciem alkoholu i podejmowaniem prób             

z narkotykami. 
• U�wiadamianie i propagowanie prawd o zagro�eniach jakie nios� ze sob� uzale�nienia od nikotyny, 

alkoholu i narkotyków. 
• Wytworzenie w �wiadomo�ci ucznia wła�ciwych postaw i nastawie� do papierosów, alkoholu                      

i �rodków zmieniaj�cych �wiadomo�� oraz osób pal�cych, pij�cych i "bior�cych". 
• Wyposa�enie ucznia w wiadomo�ci i umiej�tno�ci dotycz�ce  obrony przed uzale�nieniami                                        

- nauka i �wiczenie zachowa� asertywnych.  
• Odkrywanie i umiej�tne stosowanie własnych, ale te� sprawdzonych sposobów obrony siebie                   

przed uzale�nieniami.  
• Kształtowanie w �wiadomo�ci uczniów poczucia odpowiedzialno�ci za siebie i swoje decyzje. 
• Wspieranie innych w radzeniu sobie z problemem  alkoholowym, narkotykowym i  nikotynowym                    

- zasoby grupy, przyja��, kole�e�stwo. 
• Propagowanie zdrowego stylu �ycia.- bez nałogów i uzale�nie�. 
• Identyfikacja z człowiekiem wolnym od nałogów i uzale�nie�.  
• Lansowanie przez młodzie� i w�ród młodzie�y po��danych zachowa� i zdrowych sposobów radzenia 

sobie z trudnymi sytuacjami. 
• Kreowanie wzorców sp�dzania czasu wolnego. 
• Wskazanie, gdzie i kto mo�e pomóc osobom z problemem alkoholowym, narkotykowym, 

nikotynowym oraz uzale�nionym  i współuzale�nionym. 
 
NAUCZYCIELE I RODZICE: 
• Uwra�liwienie na specyfik� okresu dojrzewania i zagro�enia w zakłóceniu relacji ze �wiatem, rodzin� 

i samym sob�, np.: konflikt pokole�, upadek autorytetu dorosłych, próby z papierosami, alkoholem                
i narkotykami, skłonno�� do skrajnych reakcji w sytuacjach trudnych.  

• U�wiadomienie przyczyn si�gania po papierosy, alkohol i �rodki zmieniaj�ce �wiadomo��                          
oraz uzale�nie� w�ród młodzie�y. 

• Wzbogacenie wiedzy na temat �rodków zmieniaj�cych �wiadomo�� i narkomanii. 
• U�wiadomienie sytuacji członków rodziny w rodzinie z problemem alkoholowym                             

- uzale�nienie i współuzale�nienie.  
• Podnoszenie �wiadomo�ci roli rodziców w wychowaniu do �ycia wolnego od nałogów i uzale�nie�. 
• Poszerzanie przez nauczycieli wiedzy na temat metod i �rodków stosowanych w działaniach 

profilaktycznych. 
• Wypracowanie form i zakresu współpracy szkoły z rodzicami w przeciwdziałaniu uzale�nieniom,                 

w sytuacji zagro�enia uzale�nieniem i uzale�nienia dziecka. 
• Wskazanie, kto mo�e pomóc osobom uzale�nionym i współuzale�nionym i gdzie nale�y szuka� 

pomocy. 
 
V. ZADANIA PROGRAMU 
• Wypracowanie i wzmocnienie norm, warto�ci, znacze� wa�nych z punktu widzenia unikania                             

i obrony siebie (ucze�) oraz dziecka (rodzice i nauczyciele) przed uzale�nieniami.  
• Pogł�bianie �wiadomo�ci uczniów, rodziców, nauczycieli dotycz�cej przyczyn uzale�nie�,                             

zagro�e� z nich wynikaj�cych, obrony przed uzale�nieniami i mo�liwo�ci radzenia sobie                                                        
z problemem uzale�nie�, korzystania z pomocy i wsparcia innych.  

 
 



• Uczynienie z profilaktyki i wspierania potrzebuj�cych pomocy sprawy nas wszystkich (uczniowie, 
rodzice, nauczyciele).  

• Przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o mo�liwo�ciach korzystania z pomocy 
dla osób uzale�nionych i współuzale�nionych - adresy, telefony, osoby.  

• Motywowanie uczniów i stwarzanie mo�liwo�ci uczestnictwa w zadaniach pozaobowi�zkowych, 
konkursach, programach artystycznych, wykazania si� talentami, cechami przywódczymi, 
umiej�tno�ciami organizatorskimi, itd.. 

• Stwarzanie uczniom warunków do pozytywnych wra�e�, prze�y� i emocji zwi�zanych                                 
z uczestnictwem w programie profilaktycznym. 

 
VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY 
• Uczestnicy programu zgł�bili swoj� wiedz� w zakresie uzale�nie� i profilaktyki. 
• Uczniowie maj� �wiadomo�� tkwi�cych w sobie i w grupie mo�liwo�ci obrony siebie                                  

przed uzale�nieniami i wspierania w tym innych.  
• Uczniowie poczuwaj� si� do odpowiedzialno�ci za siebie i swoje decyzje. 
• Uczniowie s� pozytywnie zmotywowani do dbania o swoje zdrowie i do �wiadomego dokonywaniu 

wyboru �ycia wolnego od uzale�nie�.  
• Uczniowie znaj� i stosuj� zdrowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, prze�yciami, 

emocjami. 
• Rodzice s� �wiadomi specyfiki okresu dojrzewania i swojej roli w wychowaniu dziecka do �ycia                

bez nałogów i uzale�nie�.  
• Rodzice współpracuj� ze szkoł� i wspieraj� dziecko w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, 

emocjami i uczuciami.  
• Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dziecka, w tym do �ycia bez uzale�nie�. 
• Szkoła udziela wszelkiej pomocy uczniowi i jego rodzicom w sytuacjach zagro�enia uzale�nieniem 

lub uzale�nienia. 
 
�EBY SOB� BY� I ZDROWO �Y� - NIE PAL�! 
Skala problemu nikotynizmu w�ród uczniów, cz�sta bezradno�� rodziców "w walce" z paleniem 
papierosów przez dzieci, ale tak�e wypowiedzi rodziców �wiadcz�ce o bagatelizowaniu problemu palenia 
papierosów, a nawet ich przychylno�ci dla nałogu dziecka �wiadcz� o tym, �e problem jest powa�ny                  
i nale�y nim si� zaj��. 
Mo�na s�dzi�, �e w sytuacji zagro�enia narkomani�, nikotynizm w�ród dzieci przestał by� dla wielu 
rodziców problemem, a wi�c istnieje du�e prawdopodobie�stwo, �e i dzieciom wygodnie jest                             
nie dostrzega� i bagatelizowa� problemy i zagro�enia wynikaj�ce z palenia papierosów, zwłaszcza                                     
w ich wieku, gdy maj� po kilkana�cie lat.  
St�d te� decyzja opracowania programu profilaktyki uzale�nie� od nikotyny.  
 
CEL WYCHOWAWCZY 
•  Poznanie i u�wiadomienie sobie przez uczniów powodów palenia papierosów. 
•  Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat szkodliwo�ci palenia papierosów, 

zwłaszcza przez dzieci i młodzie�.  
• Wspieranie uczniów w uwolnieniu si� od palenia papierosów. 
• Kształtowanie wła�ciwych  nastawie� do palenia papierosów i postaw wobec "palaczy". 
• Obrona siebie przed skutkami bycia biernym palaczem. 
• Motywowanie uczniów i stwarzanie mo�liwo�ci uczestnictwa w zadaniach pozaobowi�zkowych, 

konkursach, programach artystycznych, wykazania si� talentami, cechami przywódczymi, 
umiej�tno�ciami organizatorskimi, itd. 

 
 
 



PRZEWIDYWANE EFEKYTY WYCHOWAWCZE 
• Uczniowie maj� �wiadomo�� powodów palenia papierosów i mitów z tym zwi�zanych. 
• Wiedza ucznia na temat szkodliwo�ci palenia papierosów i sposobów uwalniania si� od  nałogu, 

sprzyja  podejmowaniu decyzji - "Nie pal�!", a tak�e bronieniu siebie przed byciem biernym 
palaczem.  

• Uczniowie propaguj� mod� na niepalenie oraz identyfikuj� si� z człowiekiem wolnym od nikotyny.  
• Uczniowie, rodzice i nauczyciele posiadaj� wiedz� na temat tego, co mo�e pomóc w walce                            

z uzale�nieniem od nikotyny i kto mo�e pomóc uwolni� si� od nałogu palenia papierosów.   
• Uczniowie do�wiadczaj� pozytywnych prze�y� i emocji zwi�zanych z uczestnictwem w programie 

profilaktycznym. 
 
 

Zadania Sposób 
realizacji 

Klasa/ 
Uczestnicy 

Rodzaj 
zaj�� 

dydaktycznych 

Rodzaj zaj�� 
pozalekcyjnych, 
inne działania 
(skierowane               

np. do rodziców) 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
realizacji 

I.  
Poznanie 
skali 
nikotynizm
u w�ród 
uczniów 
klas II 
 

1. 
Przeprowadzenie 
ankiety w�ród 
uczniów klas II 

klasa II - zaj�cia 
�wietlicowe 

higienistka, 
pedagog 

X 

1. Wykonanie 
plakatów na 
szkolny konkurs 
pod hasłem: np.: 
"Nie pal� i Ty 
te� nie pal!" 

ch�tni 
uczniowie 
klas  
I – III 

Zaj�cia ze 
sztuki, j�zyk 
niemiecki 

zaj�cia 
�wietlicowe, 
prace wykonane 
w czasie wolnym 
od zaj�� 
szkolnych 

wychowawcy, 
nauczyciel 
plastyki, 
nauczyciele 
j�zyka 
niemieckiego 

X / XI 

2. 
Rozstrzygni�cie 
konkursu                     
na plakat 
propaguj�cy 
zdrowy styl �ycia 
- wolny od 
nikotyny. 

- - - 
 

komisja pod 
przewodnictwe
m nauczyciela  
plastyki 

XI 

3. Oplakatowanie 
szkoły pracami 
uczniów. 

ch�tni 
uczniowie 
klas II 

zaj�cia ze 
sztuki 

- nauczyciel 
plastyki, 
pedagog,  

trzeci 
tydzie� 
listopada 

II.  
Udział                  
w ogólno-
polskiej 
akcji             
"Rzu� 
palenie 
razem                    
z nami" 

4. Udział                      
w konkursie 
plastycznym 
ogłoszonym 
przez SANEPID 
 

ch�tni 
uczniowie   

zaj�cia ze 
sztuki 

- nauczyciel 
plastyki 

XI 



 5. Wykonanie 
gazetek 
informacyjnych 
na szkolnych 
korytarzach, w 
auli szkolnej, 
zamieszczenie 
plakatów 
SANEPID -u, 
ZOZ-u,  
 

dla 
uczniów, 
rodziców, 
nauczycieli  

- w �wietlicy - w 
ramach zaj�� 
�wietlicowych z 
uczniami 

 pedagog, i 
higienistka, 
nauczyciel 
�wietlicy 

trzeci 
tydzie� 
listopada 

1.Ogl�danie na 
video filmu: 
"Nikotyna – 
legalny 
narkotyk” 

klasa II - zaj�cia 
�wietlicowe 

nauczyciele 
prowadz�cy 
zaj�cia 
�wietlicowe w 
klasie II, 
higienistka 

XI 

2  Temat:                      
O przyczynach                 
i szkodliwo�ci 
palenia 
papierosów. 
 
 

klasa II godzina 
wycho-
wawcza 

 
- 
 

nauczyciele 
prowadz�cy 
zaj�cia 
�wietlicowe w 
klasie I, 
pedagog 

XI 

3. Temat: 
:Higiena układu 
oddechowego. 
 

klasa I biologia - nauczyciel 
biologii 

I 

4. Temat: 
Zdrowie 
człowieka,                   
a �rodowiska 
uzale�nienia i ich 
konsekwencje. 
 

klasa III biologia - 
 
 

nauczyciel 
biologii 

VI 

5. Temat: 
Analiza dymu 
papierosowego. 

klasa II chemia - nauczyciel 
chemii 

I 

6. Temat: 
Nikotyna – 
magazyn 
zwi�zków 
organicznych, 
rakotwórczych 
 

klasa III chemia - nauczyciel 
chemii 

V 

 
III. 
Wyposa�e-
nie uczniów 
w wiedz� 
na temat 
szkodli-
wo�ci 
palenia 
papierosów 
 

 
 
 

 
 
 
 

7 Gazetka 
pogl�dowa                    
w gabinecie 
chemicznym: 
"Papieros, to 
trucizna!" 
 

klasa III dla 
klas I i II  

zaj�cia 
�wietlicowe 

- nauczyciel 
chemii 

I 
 



8. Zapoznanie si� 
ze słownictwem i 
piktogramami 
traktuj�cymi o 
szkodliwo�ci 
palenia 
papierosów w 
miejscach 
publicznych. 

klasa II j�zyk 
niemiecki 

- nauczyciele 
j�zyka 
niemieckiego 

X 

9. Rauchen 
Schadet der 
Gesundheit – 
Diskussion 

klasa III j�zyk 
niemiecki 

- nauczyciele 
j�zyka 
niemieckiego 

X 

 

10. Konkurs: Ich 
rauche nicht, 
Warum soll man 
nichtrauchen? 

ch�tni 
uczniowie  

 zaj�cia 
�wietlicowe 

nauczyciele 
j�zyka 
niemieckiego 

X 

1. Szkolny 
konkurs na hasło, 
fraszk�, 
krzy�ówk� o 
tematyce 
antynikotynowej. 

ch�tni 
uczniowie 
klas I – III 

 
- 

j�zyk polski, 
j�zyk obcy 

poloni�ci, 
nauczyciele 
j�zyków 
obcych 

 
X 

2. Inscenizacja: 
np.: 
"S�d nad 
papierosem"  

klasa II 
 

dla klasy I , 
rodziców                        
– w ramach 
zaj��                   
�wietli-
cowych 

 
- 

nauczyciel 
�wietlicy, 
poloni�ci 
ucz�cy w 
klasach II 

 
X  
lub V 

3. Temat: Pi�kny 
�wiat – dziwny 
�wiat 
 

klasa I - religia nauczyciel 
religii 

I semestr 

4. Trwajcie we 
mnie 

klasa I - religia nauczyciel 
religii 

II semestr 

5. Temat: Pokusy klasa II - religia nauczyciel 
religii 

III 

6. Temat: 
�wiatło i sól. 

klasa III - religia nauczyciel 
religii 

III 

7. Wystawa na 
szkolnym 
korytarzu: "Po 
owocach 
poznacie" 

uczestnicy 
Eucharysty
cznego 
Ruchu 
Młodych 

szkolny  
Euchary-
styczny Ruch 
Młodych 

- opiekunka 
ERM – 
katechetka 

X 

IV.  
Propago-
wanie 
zdrowego 
stylu �ycia         
- wolnego 
od 
nikotyny. 
 
 

8. Gromadzenie 
materiałów do 
kartoteki 
zagadnieniowej, 
tematycznie 
zwi�zanych z 
nikotynizmem, 
terapi� i 
profilaktyk�. 

- - - nauczycielki – 
bibliotekarki 

praca ci�gła 



9.  Opracowanie 
i wzbogacanie 
bibliografii 
zał�cznikowej 
dotycz�cej 
nikotynizmu, 
profilaktyki, 
terapii. 

- - - nauczycielki – 
bibliotekarki 

praca ci�gła 

10. 
Udost�pnianie 
zgromadzonej 
bibliografii 
zał�cznikowej i 
materiałów 
zwi�zanych z 
zagadnieniem 
nikotynizmu, 
profilaktyki, 
terapii, itd. 

zainteresow
ani 
uczniowie, 
rodzice, 
nauczyciele 

- - nauczycielki – 
bibliotekarki 

w miar� 
potrzeb 

11. Temat: 
Namawianie. 

klasa II - j�zyk polski poloni�ci 
ucz�cy w 
klasach II 

I 

 

12. Uczymy si� 
odmawia�-i 
�wiczymy 
zachowania 
asertywne. 

klasa II - j�zyk polski poloni�ci 
ucz�cy w 
klasach II 

I 

IV. 
Wł�czenie 
si� do akcji 
- "31 maja- 
Dzie� bez 
papierosa" 

 

13. Gazetki 
tematyczne w 
klasach pod 
hasłem: 
"Papierosom -
Nie!" 
 

klasy I –III zaj�cia 
�wietlicowe 
 

- wychowawcy 
klas 

V 

 
 

ABY SOB� BY� I ZDROWO �Y� - NIE PIJ� ALKOHOLU! 
Niepokoj�co rosn�ca liczba młodych ludzi pij�cych, upijaj�cych si� i uzale�nionych od alkoholu, si�ganie 
po "napoje wyskokowe" w coraz młodszym wieku, ale te� �wiadomo�� dramatów rodzinnych                   
i osobistych w rodzinach z problemem alkoholowym, społecznych kosztach alkoholizmu, sprawia,                     
�e czujemy si� zobowi�zani pomóc naszym uczniom pozna� prawd� o alkoholu i ustrzec siebie                    
przed konsekwencjami picia alkoholu w młodym wieku i uzale�nieniem.  
St�d te� autorzy programu zdecydowali, �e kolejnym jego elementem b�dzie profilaktyka uzale�nie�              
od alkoholu. 
 
CEL WYCHOWAWCZY 
• Poznanie i u�wiadomienie sobie przez uczniów powodów picia alkoholu w młodym wieku. 
• Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat szkodliwo�ci picia alkoholu  przez dzieci 

i młodzie�. 
• U�wiadomienie uczniom przyczyny i skutków uzale�nie� od alkoholu.  
• Poznanie mechanizmu i skutków współuzale�nienia.  
• Wspieranie uczniów z rodzin z problemem alkoholowym w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami                  

– współuzale�nieniem, kompleksami, itd.. 
• Kształtowanie wła�ciwych  nastawie� do picia alkoholu i postaw wobec pij�cych i nadu�ywaj�cych 

alkoholu, ale te� wobec członków ich rodzin, a zwłaszcza wobec dzieci i młodzie�y.  
• Obrona siebie przed skutkami picia alkoholu.  



• Motywowanie uczniów i stwarzanie mo�liwo�ci uczestnictwa w pozaobowi�zkowych zadaniach, 
konkursach, programach artystycznych, wykazania si� talentami, cechami  przywódczymi, 
umiej�tno�ciami organizatorskimi, itd.. 

• Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka do �ycia w trze�wo�ci - pedagogizacja. 
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZEJ 
• Uczniowie maj� �wiadomo�� powodów picia alkoholu przez dzieci i młodzie�. 
• Wiedza uczniów na temat przyczyn i szkodliwo�ci picia alkoholu przez dzieci i młodzie�                                          

oraz skutków jego nadu�ywania, sprzyja  podejmowaniu decyzji - "Nie pij�!" 
• Uczniowie znaj� problemy zwi�zane ze współuzaleznieniem. 
• Uczniowie z rodzin z problemem alkoholowym i ci, którzy maj� problemy z alkoholem wiedz�,           

gdzie mog� poszuka� pomocy. 
• Uczniowie prezentuj� wła�ciwe postawy wobec picia alkoholu i osób pij�cych, nadu�ywaj�cych 

alkoholu, a tak�e wobec kolegów, kole�anek z rodzin z problemem alkoholowym.  
• Uczniowie do�wiadczaj� pozytywnych prze�y� i emocji zwi�zanych z uczestnictwem w programie 

profilaktycznym.  
• Prowadzona w szkole pedagogizacja rodziców sprzyja wychowaniu dziecka do �ycia w trze�wo�ci. 
 
 

Zadania Sposób 
realizacji 

Klasa/ 
Uczestnicy 

Rodzaj 
zaj�� 

dydaktycznych 

Rodzaj zaj�� 
pozalekcyjnych, 
inne działania 
(skierowane               

np. do rodziców) 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
reali-
zacji 

1. Wykonanie 
plakatów na szkolny 
konkurs pod hasłem 
w danym roku 
szkolnym 

Ch�tni 
uczniowie 
klas  
I – III 

Zaj�cia                  
ze sztuki 

Zaj�cia 
�wietlicowe, 
prace 
wykonane w 
czasie wolnym 
od zaj�� 
szkolnych 

wychowawcy, 
nauczyciel 
plastyki 

 X 

2..Rozstrzygni�cie 
konkursu na plakat 
propaguj�cy zdrowy 
styl �ycia - wolny od 
alkoholu 

- - - 
 

 
 

komisja pod 
przewod-
nictwem 
nauczyciela  
plastyki 

X 

3. Oplakatowanie 
szkoły pracami 
uczniów. 

Ch�tni 
uczniowie 
klas II 

zaj�cia ze 
sztuki 

- nauczyciel 
plastyki, 
pedagog,  

trzeci 
tydzie� 
pa�dzier
nika 

I.  
Udział              
w ogólno-
polskiej akcji: 
"Pa�dziernik 
miesi�cem 
trze�wo�ci" 

4.Tablica 
tematyczna na 
szkolnym korytarzu 
pod hasłem: 
"Alkohol kradnie 
wolno��" oraz inne 
na szkolnych 
korytarzach, w auli 
szkolnej, 
zamieszczenie 
plakatów SANEPID 
-u, ZOZ-u, td. 
 

Dla 
uczniów, 
rodziców, 
nauczycieli  

- pedagogizacja  pedagog,  
higienistka, 
nauczyciel 
�wietlicy 

trzeci 
tydzie� 
pa�dzier
nika 



 5. Stwarzanie 
uczniom mo�liwo�ci 
i motywowanie ich 
do uczestnictwa w 
pozaszkolnych 
konkursach 
zwi�zanych z 
profilaktyk� 
uzale�nienia od 
alkoholu. 

zgodnie z 
regulamine
m konkursu 

w zale�no�ci 
od 
wymaganej 
formy prac 
lub 
zaanga�owan
ia uczniów 

pozalekcyjne 
formy zaj�� i 
praca 
samodzielna 
uczniów w 
domu 

dyrektor, 
nauczyciele, 
pedagog, 
higienistka 

W miar� 
ofert               
i nadsy-
łanych 
do 
szkoły 
propo-
zycji 

1. Temat: Czy 
wolno�� bez granic? 
 

klasa I religia - nauczyciel 
religii 

I 
semestr 

2. Temat: 
Warunki prawdziwej 
wolno�ci. 

klasa I religia - nauczyciel 
religii 

I 
semestr 

3. Temat: Po co 
pustynia? 

klasa II religia - nauczyciel 
religii 

I 
semestr 

4. Temat: Nowy 
człowiek 

klasa III religia - nauczyciel 
religii 

I 
semestr 

5. Inscenizacja: pt.: 
"S�d nad 
alkoholem"lub inna.  

przygotowu
je klasa III 
dla klasy II  

j�zyk polski 
 

w ramach zaj�� 
�wietlicowych 

 

nauczyciel 
�wietlicy, 
poloni�ci 
ucz�cy w 
klasach III 

X lub V 

6. Temat: Higiena 
układu kr��enia 

uczniowie 
klas I 

biologia - nauczyciel 
biologii 

I 
semestr 

7 Temat:  
Namawianie. 
Uczymy si� 
odmawia�- 
�wiczymy 
zachowania 
asertywne. 

klasa II 
 

- j�zyk polski poloni�ci 
ucz�cy w 
klasach II 

I 

8. Zagro�enie 
wolno�ci człowieka 
– alkohol 

uczestnicy 
Eucharysty
cznego 
Ruchu 
Młodych 

- Szkolny  
Eucharystyczn
y Ruch 
Młodych 

opiekunka 
ERM - 
katechetka 

X 

9. Spektakl: 
"Wolno�� czy 
zniewolenie" – 
wycieczka do 
Wrocławia 

uczestnicy 
Eucharysty
cznego 
Ruchu 
Młodych 

- zkolny  
SEucharystycz
ny Ruch 
Młodych 

opiekunka 
ERM - 
katechetka 

Wielki 
Post 

10. Temat: Dlaczego 
młodzi ludzie pij� 
alkohol i dlaczego 
nie powinni pi� 
alkoholu? 

klasa II religia jako 
wsparcie 
�wietlicy 

zaj�cia 
�wietlicowe  

nauczyciele 
�wietlicy, 
katechetki, 
pedagog 

X 

11 Temat: Jak 
mo�na uzale�ni� si� 
od alkoholu? 

klasa II religia jako 
wsparcie 
�wietlicy 

zaj�cia 
�wietlicowe  

nauczyciele 
�wietlicy, 
katechetki, 
pedagog 

X 

II. 
Wzbogacenie 
wiedzy 
uczniów               
na temat 
przyczyn                
i skutków               
picia                 
alkoholu,  
propago-
wanie stylu 
�ycia 
wolnego            
od 
problemów 
z alkoholem  

12. Temat: 
Uzale�nienie od 
alkoholu wpływa na 
cał� rodzin� 

klasa II religia jako 
wsparcie 
�wietlicy 

zaj�cia 
�wietlicowe  

nauczyciele 
�wietlicy, 
katechetki, 
pedagog 

X 



13. Gromadzenie 
materiałów do 
kartoteki 
zagadnieniowej, 
tematycznie 
zwi�zanych z 
problemami 
uzale�nienia od 
alkoholu, terapi� i 
profilaktyk�. 

dla 
uczniów, 
rodziców i 
nauczycieli 

 
 

- - nauczycielki – 
bibliotekarki 

praca 
ci�gła 

14. Opracowanie i 
wzbogacanie 
bibliografii 
zał�cznikowej 
dotycz�cej 
uzale�nienia od 
alkoholu, 
profilaktyki, terapii. 

dla 
uczniów, 
rodziców i 
nauczycieli 

- - nauczycielki – 
bibliotekarki 

praca 
ci�gła 

15. Udost�pnianie 
zgromadzonej 
bibliografii 
zał�cznikowej i 
materiałów 
zwi�zanych z 
zagadnieniem 
uzale�nienia od 
alkoholu, 
profilaktyki, terapii, 
itd. 

dla 
uczniów, 
rodziców i 
nauczycieli 

- - nauczycielki – 
bibliotekarki 

zaintere
sowany
m 

16. Tablica 
informacyjna na 
szkolnym korytarzu: 
"Gdzie mo�na 
zwróci� si� o 
pomoc" 

dla 
uczniów, 
rodziców i 
nauczycieli 

- pedagogizacja 
 

pedagog IX - VI 

17. Udost�pnianie 
uczniom i rodzicom 
opracowanych 
informacji o 
uzale�nieniu, 
współuzale�nieniu 
od alkoholu, 
działaj�cych grupach 
AA, itd.  

w 
uzasadnion
ych 
sytuacjach 

- - pedagog w miar� 
potrzeb 

 

18. Udział uczniów i 
rodziców w 
programach 
profilaktycznych, 
np. "NOE", 
korzystanie z ofert 
np. Teatru 
Profilaktycznego w 
Krakowie. 

klasy 
 I – III, 
nauczyciele 
i w miar� 
mo�liwo�ci 
rodzice 

zgodnie z 
ustaleniami  

- dyrektor, 
pedagog, 
wychowawcy 
klas 

korzysta
nie z 
ofert w 
danym 
roku 
szkolny
m 



19. Udzielanie 
uczniom i rodzicom 
uczniów 
zagro�onych 
uzale�nieniem 
wszelkiej pomocy w 
zapobieganiu 
uzale�nieniu i 
uwalnianiu si� od 
problemów z 
alkoholem i 
współuzale�nienia, a 
tak�e w sytuacjach 
problemów 
wychowawczych w 
domu, w szkole i 
dysfunkcji w 
rodzinie.. 

uczniowie z  
problemem 
nikotynizm
u i rodzice 
uczniów 
zagro�onyc
h 
uzale�nieni
em od 
alkoholu 

- poradnictwo, 
doradztwo, 
współpraca z 
policj�, S�dem 
Rodzinnym i 
Nieletnich, 
kuratorami, 
KRPA 

dyrektor, 
pedagog 

w miar� 
potrzeb 

 

20. Pedagogizacja 
rodziców uczniów 
klas II – Temat: 
Rola i zadania 
rodziców w 
wychowaniu dziecka 
do �ycia w 
trze�wo�ci. 

rodzice/ 
opieku-
nowie 
uczniów 
klas II 

- klasowe 
zebrania z 
rodzicami/opie
kunami 
uczniów klas II 

pedagog, 
wychowawcy, 
klas II 

IV 

 
ABY SOB� BY� I ZDROWO �Y� - NIE BIOR� I NIE PODAJ� NARKOTYKÓW! 
Mity o narkotykach, cz��ciowo i wybiórczo znana młodzie�y, ale te� dorosłym prawda o skutkach 
podejmowania prób z narkotykami i koszmarze skutków uzale�nienia, przy zalewaniu �wiata od wieków 
znanymi, a i nowymi substancjami uzale�niaj�cymi, a przez to wyniszczaj�cymi tak organizm jak                           
i psychik� człowieka sprawiaj�, �e w zastraszaj�cym tempie przybywa "odwa�nych",                                        
a przede wszystkimi nie�wiadomych ofiar narkotyków. 
Młodzie� nie mo�e, w �rodkach zmieniaj�cych �wiadomo��, szuka� pocieszenia i pomocy w poradzeniu 
sobie z trudnymi sytuacjami, uczuciami i emocjami. Musi zna� cen� ryzyka nowych dozna�, ulegania 
namowom itd. Otwarte i szczere rozmowy oparte na rzetelnej wiedzy i samej tylko i wył�cznie prawdzie 
o narkotykach mog� przyczyni� si� do minimalizowania skutków prób ze �rodkami zmieniaj�cymi 
�wiadomo�� i podejmowania decyzji uczniów o �yciu wolnym od narkotyków. 
Pomóc uczniom w podejmowaniu takiej decyzji winien te� realizowany w szkole program profilaktyczny. 
 
CEL WYCHOWAWCZY 
• Poznanie i u�wiadomienie sobie przez uczniów powodów si�gania po �rodki zmieniaj�ce 
�wiadomo��. 

• Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat skutków podejmowania prób                               
z narkotykami i uzale�nienia od �rodków zmieniaj�cych �wiadomo��. 

• Obrona siebie przed skutkami podejmowania prób ze �rodkami zmieniaj�cymi �wiadomo��.  
• Kształtowanie wła�ciwych  nastawie� do �rodków zmieniaj�cych �wiadomo�� i postaw wobec osób 

podejmuj�cych próby z narkotykami i uzale�nionych.  
• Motywowanie uczniów i stwarzanie im mo�liwo�ci uczestnictwa w pozaobowi�zkowych zadaniach, 

konkursach, programach artystycznych, wykazania si� talentami, cechami  przywódczymi, 
umiej�tno�ciami organizatorskimi, itd.. 

• Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka do �ycia wolnego od �rodków zmieniaj�cych 
�wiadomo��.  

 
 



PRZEWIDYWANE EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZEJ 
• Uczniowie maj� �wiadomo�� powodów si�gania po �rodki zmieniaj�ce �wiadomo�� i uzale�nie�                

od nich.  
• Wiedza uczniów na temat przyczyn i skutków prób z narkotykami i uzale�nienia sprzyja  

podejmowaniu decyzji - "Nie bior� i nie podaj�!" 
• Uczniowie znaj� problemy zwi�zane z uzale�nieniem. 
• Uczniowie, rodzice i nauczyciele wiedz� gdzie i do kogo mo�na zwróci� si� o pomoc. 
• Uczniowie do�wiadczaj� pozytywnych prze�y� i emocji zwi�zanych z uczestnictwem w programie 

profilaktycznym. 
• Prowadzona w szkole pedagogizacja rodziców wspiera rodziców w wychowaniu dziecka do �ycia 

wolnego od �rodków zmieniaj�cych �wiadomo��.  
 

Zadania Sposób 
realizacji 

Klasa/ 
Uczestnicy 

Rodzaj 
zaj�� 

dydaktycznych 

Rodzaj zaj�� 
pozalekcyjnych, 
inne działania 
(skierowane               

np. do rodziców) 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
reali-
zacji 

1. Temat: Co 
uczniowie 
wiedz� i co 
chcieliby 
wiedzie� o 
narkotykach – 
przeprowadzenie 
ankiety 
(szkolnej!)                      
w klasach II. 

klasa II - godzina 
wychowawcza 

wychowawcy IV 
 
 
 
  

2. Opracowanie 
wyników ankiet 
– poznanie skali 
problemu w 
klasach, w 
szkole, stanu 
wiedzy uczniów, 
ich pyta�. 

- - - wychowawcy, 
pedagog,  

IV 

3. Odpowiedzi 
na pytania 
uczniów i 
zweryfikowanie 
ich wiedzy oraz 
opinii 
wyra�onych w 
ankiecie. 

klasa II - godzina 
wychowawcza 

wychowawcy, 
pedagog,  

IV 

I.  
Poznanie 
stanu wiedzy, 
do�wiadcze� 
uczniów z 
narkotykami,   
z podejmo-
wania prób                             
z 
narkotykami 
oraz propago-
wanie �ycia 
wolnego od 
narkotyków 

4. Temat: 
Dlaczego młodzi 
ludzie bior� 
narkotyki? 

klasa II - 
 

godzina 
wychowawcza 

wychowawcy,  V 
II. 
U�wiadomien
ie zagro�e� 
wynikaj�cych 
z si�gania po 
�rodki 
zmieniaj�ce 
�wiadomo�� 

5. Temat: Jak 
narkoty wpływa 
na organizm? 

klasa II - godzina 
wychowawcza 

wychowawcy,  VI 
 



6. Temat: Wpływ 
reklam na 
u�ywanie przez 
ludzi 
szkodliwych 
substancji. 

klasa III - godzina 
wychowawcza 

wychowawcy,  V 
 
 

7. Temat: Nasz 
nastrój, a �rodki 
zmieniaj�ce 
�wiadomo�� 

klasa III - 
 

godzina 
wychowawcza 

wychowawcy,  V 
 
 

8. Temat: 
Higiena układu 
nerwowego 

klasa I biologia - nauczyciel 
biologii 

I 
semestr 

9. Temat: Gdy 
�le pojmowana 
wolno�� 
prowadzi na 
manowce - na 
podstawie 
"Pami�tnika 
narkomanki:" B. 
Rosiek 

klasa II j�zyk polski  
- 

nauczyciele 
 j�zyka 
polskiego w 
klasach II 

I 
semestr 

10. Trwajcie we 
mnie 

klasa I religia - nauczycielki 
religii 

II 
semestr 

11. Dekalog i 
wolno�� 

klasa II religia - nauczycielki 
religii 

II 
semestr 

12. Inna droga klasa III religia - nauczycielki 
religii 

II 
semestr 

13. Tablica 
informacyjna na 
szkolnym 
korytarzu: 
"Gdzie i do kogo 
mo�na zwróci� 
si�  o pomoc?". 

dla 
uczniów, 
rodziców 
nauczycieli 

- pedagogizacja 
- 

pedagog  IX -VI 

14. Tablica 
tematyczna na 
szkolnym 
korytarzu: "Co o 
narkotykach i 
narkomanii 
wiedzie� warto!" 

dla 
uczniów, 
rodziców, 
nauczycieli 

- pedagogizacja 
 

pedagog IV/V 

15. Prace 
plastyczne -
zró�nicowane 
formy i hasło 
ogłaszane w 
danym roku 
szkolnym  

klasa I – III sztuka - zaj�cia 
plastyczne, 
j�zyk polski, 
j�zyki obce 

zaj�cia 
�wietlicowe, 
praca 
samodzielna 
uczniów w domu 

nauczyciele: 
sztuki - 
plastyka, 
j�zyka 
polskiego, 
j�zyków 
obcych 

IV 

�wiadomo�� 

16. Gromadzenie 
materiałów do 
kartoteki 
zagadnieniowej, 
tematycznie 
zwi�zanych z 
problemami 
narkomanii, 
terapi� i 
profilaktyk�. 

dla 
uczniów, 
rodziców i 
nauczycieli 

 
 

- - nauczycielki – 
bibliotekarki 

praca 
ci�gła 



17. Opracowanie 
i wzbogacanie 
bibliografii 
zał�cznikowej 
dotycz�cej 
problemów 
narkomanii, 
profilaktyki, 
terapii. 

dla 
uczniów, 
rodziców i 
nauczycieli 

- - nauczycielki – 
bibliotekarki 

praca 
ci�gła 

18. 
Udost�pnianie 
zgromadzonej 
bibliografii 
zał�cznikowej i 
materiałów 
zwi�zanych z 
narkomani�, 
profilaktyk�, 
terapi�, itd. 

dla 
uczniów, 
rodziców i 
nauczycieli 

- - nauczycielki – 
bibliotekarki 

zaintere
sowany
m 

19. Udział 
uczniów i 
rodziców w 
programach 
profilaktycznych, 
korzystanie z 
ofert np. Teatru 
Profilaktycznego 
w Krakowie. 

klasy I – 
III,  w 
miar� 
mo�liwo�ci 
rodzice 

zgodnie z 
ustaleniami  

- dyrektor, 
pedagog, 
wychowawcy 
klas 

korzysta
nie z 
ofert w 
danym 
roku 
szkolny
m 

 

20. Udzielanie 
uczniom i 
rodzicom 
uczniów 
zagro�onych 
uzale�nieniem 
wszelkiej 
pomocy w 
zapobieganiu 
uzale�nieniu i 
uwalnianiu si� od 
problemów z 
narkotykami, a 
tak�e w 
sytuacjach 
problemów 
wychowawczych 
w domu, w 
szkole i 
dysfunkcji w 
rodzinie.. 

uczniowie z  
problemem 
i rodzice 
uczniów 
zagro-
�onych 
uzale�nie-
niem od 
narkotyków 

 
- 

poradnictwo, 
doradztwo, 
współpraca z 
policj�, S�dem 
Rodzinnym i 
Nieletnich, 
kuratorami, 
PCPR, PPP, 
organizacjami, 
np."Powrót z U" 

dyrektor, 
pedagog 

w miar� 
potrzeb 

Pedagogi-
zacja 
rodziców 
uczniów  
klas I  

21. Temat 
prelekcji: Co 
rodzice powinni 
wiedzie� o 
narkotykach i 
narkomanii. 

rodzice/            
opieku-
nowie 
uczniów 
klas I 

- zebrania klasowe 
z rodzicami 

pedagog, 
wychowawcy 
klas I 

IV 

�

�
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