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PREAMBUŁA 

 

 

 

 

W TROSCE O PEŁNY I HARMONIJNY ROZWÓJ NASZYCH UCZNIÓW SZKOŁA REALIZUJE 

ZADANIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE – WYPOSAŻA MŁODEGO CZŁOWIEKA  

W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, BUDZI AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNĄ, ROZWIJA POSTAWY  

I ZACHOWANIA CENIONE I POŻĄDANE  W SPOŁECZEŃSTWIE. 

         POGŁĘBIAJĄCY SIĘ KRYZYS WARTOŚCI, BRAK IDEAŁÓW I AUTORYTETÓW POWODUJE 

JEDNAK WZRASTAJĄCE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY TENDENCJE DO ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH                          

I NIEZGODNYCH  PRZYJĘTYMI NORMAMI I ZASADAMI. 

DLATEGO ZADANIEM SZKOŁY JEST OPRACOWANIE PROGRAMU PROFILAKTYKI,                          

KTÓRY WESPRZE UCZNIA W BUDOWANIU DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI, NAUCZY POSTAW 

ASERTYWNYCH W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ I ZACHĘCI DO TWORZENIA I REALIZOWANIA 

WZORCÓW KONSTRUKTYWNEGO, ZDROWEGO ŻYCIA. 
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AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 
Ogólną podstawę prawną dla podejmowania działań profilaktycznych w systemie oświaty dają liczne akty prawne: 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art.72), 

 Konwencja o Prawach Dziecka (art.3, 19, 33), 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,  

 Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,    

 Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 Rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku,  

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku,  

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 roku, 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 roku,  

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982, 

 Rozporządzenie  z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI powstał na podstawie: 

  

            

 wytycznych zawartych w aktach prawa oświatowego, 

 statutów Zespołu Szkół w Ciosańcu – Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum, 

 zdiagnozowanych zagrożeń i problemów szkolnych oraz potrzeb środowiska lokalnego. 

 

 
STANDARDY ETYCZNE W PROFILAKTYCE: 

 

Ważne jest, aby propozycje działań profilaktycznych ujętych w szkolnym programie profilaktyki były podyktowane 

dobrem uczniów. 

 

Dlatego zadania Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Szkół w Ciosańcu: 

 uwzględniają wiek i poziom rozwoju uczniów; ich potrzeby, możliwości i system wartości, 

 nie naruszają godności i indywidualności uczniów, 

 biorą pod uwagę aktualną sytuację ich życia (dom rodzinny, szkoła, kontakty rówieśnicze), 

 respektują podmiotowość uczestników w trakcie podejmowanych działań i zajęć psychoedukacyjnych, 

 zapewniają bezpieczeństwo, dyskrecję i ochronę prywatności. 
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ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
Priorytet: 

Ochrona przed zagrożeniami rozwoju – profilaktyka w zakresie niepowodzeń w nauce oraz przemocy i uzależnień 

psychicznych, fizycznych i elektronicznych. 

 

I i II etap edukacyjny – SZKOŁA PODSTAWOWA 

CEL GŁÓWNY: 
Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie właściwego zachowania się wobec zagrożeń dla zdrowia i rozwoju. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Rozwijanie zainteresowań własnym zdrowiem i rozwojem. 

2. Dostrzeganie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz kształcenie umiejętności                       

reagowania  na nie. 

3. Kształcenie kompetencji społecznych służących nawiązywaniu pozytywnych relacji w różnych środowiskach życia 

dziecka – ucznia. 

4. Pozyskiwanie społeczności szkolnej, rodziców i środowiska do aktywnego uczestnictwa w działaniach 

profilaktycznych. 

5. Pogłębianie wiedzy na temat przemocy i uzależnień psychicznych, fizycznych i elektronicznych.  

6. Działania zmierzające do przeciwdziałania narkomanii, lekomanii, alkoholizmowi, zażywaniu dopalaczy. 

 

III etap edukacyjny – GIMNAZJUM 

CEL GŁÓWNY: 

Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia i własny, harmonijny rozwój.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Rozpoznawanie zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. 

2. Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach ryzykownych. 

3. Zdobywanie wiedzy na temat zagrożeń rozwoju i możliwości przeciwdziałania im. 
4. Propagowanie prawidłowych zachowań żywieniowych; problematyka zaburzeń odżywiania  
5. Przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym w zespołach klasowych. 
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6. Zachęcanie młodzieży, rodziców, środowiska do podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju                         

oraz tworzenia wzorców konstruktywnego życia. 

7. Pogłębianie wiedzy nt. potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz nabywanie kompetencji w zakresie profilaktyki              

(nauczyciele, rodzice). 

8. Pogłębianie wiedzy na temat przemocy i uzależnień psychicznych, fizycznych i elektronicznych. 

9. Działania zmierzające do przeciwdziałania narkomanii, lekomanii, alkoholizmowi, zażywaniu dopalaczy. 
 

CZYNNIKI RYZYKA:  

 

 kontakt z wulgaryzmami jako przejaw agresji słownej, brak kultury osobistej, 

 przemoc w kontaktach rówieśniczych, 

 palenie papierosów,  

 spożywanie niskoprocentowych alkoholi (głównie piwa), 

 nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć szkolnych,  

 długotrwałe niepowodzenia w nauce, 

 brak zainteresowania nauką, 

 cyberprzemoc, 

 uzależnienia od urządzeń multimedialnych i technologii komputerowej 

 wykluczenie przez grupę rówieśniczą, 

 eurosieroctwo, 

 przemoc w rodzinie (Niebieska Karta) 
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ZASADY POSTĘPOWANIA W IDENTYFIKACJI  CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ: 

 

 analiza prawidłowości rozwoju ucznia – ciągłość, systematyczność, konstruktywność, adekwatność zmian do wieku 

ucznia w podstawowych wymiarach (fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym), 

 oszacowanie jakości funkcjonowania ucznia, 

 identyfikacja niepokojących objawów, 

 traktowanie objawów jako zewnętrznego przejawu trudności ucznia, 

 zwerbalizowanie problemu, 

 koncentracja na mechanizmie dysfunkcji, 

 określenie kontekstu teoretycznego rozumienia problemu (koncepcja psychologiczna), 

 poszukiwanie potencjalnych możliwości przeciwdziałania, 

 wdrożenie zaplanowanych działań do realizacji. 
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CZYNNIKI CHRONIĄCE:  

 

1. W postawach uczniów: 

 

 podejmowanie różnorodnych działań na rzecz ochrony szeroko rozumianego zdrowia, 

 rozróżnianie czynników ryzyka (negatywnie) oraz czynników chroniących,(pozytywnie) wpływających na zdrowie                  

i rozwój, 

 rozpoznawanie zagrożeń oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi,  

 poznanie konsekwencji zachowań ryzykownych, 

 właściwe reagowanie oraz umiejętność przeciwstawiania się presji rówieśników i środowiska, 

 umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami, które sprzyjają zachowaniom agresywnym, 

 rzetelna i adekwatna wiedza na temat uzależnień, 

 odważne korzystanie z pomocy i wsparcia osób oraz instytucji w sytuacji zagrożenia rozwoju, zdrowia i życia, 

 wzrost poczucia własnej wartości; ugruntowywanie swojej pozycji w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, 

 współdziałanie w grupie, integrowanie się zespołów klasowych, 

 jakość relacji interpersonalnych - umiejętność dawania i przyjmowania wsparcia, poszanowanie własnych i cudzych 

granic -  asertywność i empatia we wzajemnych kontaktach, 

 budowanie właściwej hierarchii wartości – ukierunkowanie w dążeniach i realizacji celów życiowych (nauka, praca, 

rodzina…), 

 podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia, 

 wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne, 

 zna zagrożenia wynikające z uzależnienia ( narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, leki). 

 

2. W postawach rodziców (opiekunów) i nauczycieli 

 

 wiedza na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz wzrost kompetencji w zakresie prowadzenia 

profilaktyki szkolnej i domowej  (nauczyciele, rodzice), 

 wzrost kompetencji wychowawczych, 

 korzystna współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego, 

 korzystanie ze specjalistycznego wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych wychowawczo.  



 9 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ  

  w perspektywie roku szkolnego z uwzględnieniem etapów kształcenia 

 

Przedszkole, szkoła podstawowa kl. I – III  

 
Podejmowanie działań chroniących 

przed zagrożeniami rozwoju 

 

 

Sposoby realizacji 

 

 

Odpowiedzialni 

 

 

Terminy 

 

 

Uwagi 

 

treści 

 informacja, jak unikać 

potencjalnie niebezpiecznych 

przedmiotów, substancji  i osób, 

 poznanie zasad dotyczących 

postępowania wobec środków 

odurzających w szkole                              

i w domu, 

 unikanie zachowań 

agresywnych, 

 informowanie dorosłych               

o wszystkim, co zagraża 

zdrowiu   i bezpieczeństwu 

dzieci. 

 

Realizacja programów:  

 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

 „Czyste powietrze wokół nas” 

 Zajęcia na podstawie programu 

„Dziecko w sieci”                                                     

 

 
 pogadanka, ekspozycja, pokaz, gry 

symulacyjne, zabawy, 

 przestrogi Lupo – program lubuskiej 

policji, 

 autorskie scenariusze, 

 podejmowanie zagadnień w trakcie 

realizacji wybranego programu 

nauczania, 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 plenerowe zajęcia integracyjne 

 
nauczyciele  

kształcenia 

zintegrowanego 

 

policja 

 

pielęgniarka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny 

 
praca ciągła 

 

wg planów       

wynikowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praca ciągła 

 
Utrwalanie prawidłowych 

postaw. 

Respektowanie naturalnej 

bariery ochronnej 

dziecka. 
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Szkoła podstawowa kl.  IV – VI  
 

Podejmowanie działań chroniących 

przed zagrożeniami rozwoju 
Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

treści 

 promowanie zdrowego stylu 

życia: 

- wpływ zachowań 

ryzykownych na rozwój 

psychofizyczny (środki 

psychoaktywne, nadużywanie 

leków i inne nałogi – 

wyłącznie klasa VI), 

-  zasady moralne i prawne 

obowiązujące względem 

używania substancji 

psychoaktywnych, 

- zagrożenia płynące                         

z uzależnień(dopalacze, 

narkotyki, leki, alkohol) 

 sposoby reagowania na przejawy  

przemocy i agresji, 

 media i reklama – ich wpływ na 

zachowanie,   

 dokonywanie wyborów 

  techniki asertywnego            

zachowania się, 

 cyberprzemoc: uświadomienie 

uczniom, że sceny przemocy                

w grach komputerowych,                    

a także w środkach masowego 

przekazu w dużym stopniu 

przyczyniają się do wzrostu 

zachowań patologicznych. 

 

 

 
 realizacja zagadnień na godzinach 

wychowawczych i w ramach ścieżek 

edukacyjnych, 

 metody aktywizujące w realizacji 

treści profilaktycznych: prelekcje, 

filmy, dyskusje, foliogramy, plakaty, 

scenki, dramy, przedstawienia        

teatralne, prezentacje multimedialne, 

pogadanki, spotkania 

 

 monitorowanie środowiska szkolnego: 

1. tworzenie grup wsparcia i pomocy 

koleżeńskiej 

2. przekaz informacji 

 zorganizowanie SZKOLNEGO DNIA 

PROFILAKTYKI, 

 programy profilaktyczne                                   

i psychoedukacyjne skierowane do 

konkretnych grup - praca pedagoga            

z wyłonionymi grupami 

problemowymi (wagary, trudności 

wychowawcze i trudności w nauce, 

przemoc, uzależnienia, 

cyberprzemoc),  

 klasy pierwsze z kolejnych etapów 

edukacyjnych – inicjowanie pracy 

profilaktycznej, 

 plenerowe zajęcia integracyjne. 

 

 
nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

 

 

SK PCK wraz                         

z opiekunem 

 

 

realizujący 

programy 

profilaktyczne                    

i psychoedukacyjne 

 

pracownik  

Gminnej Komisji 

Profilaktyki                        

i Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej                      

w Sławie 

 

pedagog szkolny 

 

policja 

pielęgniarka 

 

 

 

 

 
praca ciągła - ujęta 

w planie 

wychowawcy 

klasowego 

 

 

marzec 

 

terminy wg 

uzgodnień 

 

 

praca ciągła 

 
Uwzględnianie wieku            

i poziomu rozwoju 

uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respektowanie 

podmiotowości 

uczestników                             

w podejmowanych 

działaniach oraz zajęciach                                

psychoedukacyjnych 
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Realizacja programów:  

 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

 „Wojewódzki program 

profilaktyki rakowej” – szkoła 

promująca europejski kodeks 

walki z rakiem 

 „Trzymaj formę” 

 Program Przeciwdziałania 

Przyjmowaniu Substancji 

Uzależniających przez Uczniów 

„Unplugged” 

 

Zajęcia na podstawie programu 

„Dziecko w sieci” 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa VI 

 
 

 

Gimnazjum  kl.  I – III  

 
Podejmowanie działań chroniących 

przed zagrożeniami rozwoju 

 

Sposoby realizacji 

 

 

Odpowiedzialni 

 

 

Terminy 

 

 

Uwagi 

 

treści 

 promowanie zdrowego stylu 

życia: 

- zachowania zagrażające 

zdrowiu, 

- odpowiedzialność a swoboda, 

- przyczyny i skutki używania 

środków psychoaktywnych, 

- wiedza o mechanizmach                  

i następstwach uzależnień, 

- formy pomocy dla osób 

 

 realizacja zagadnień na godzinach 

wychowawczych i w ramach ścieżek 

edukacyjnych, 

 metody aktywizujące w realizacji 

treści profilaktycznych: prelekcje, 

filmy, dyskusje, foliogramy, plakaty, 

scenki, dramy, przedstawienia         

teatralne, prezentacje multimedialne, 

pogadanki, spotkania 

  

 

nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

 

pielęgniarka 

 

SK PCK wraz               

z opiekunem 

 

 

praca ciągła - ujęta 

w planie 

wychowawcy 

klasowego 

 

 

marzec 

 

 

 

 

Uwzględnianie wieku            

i poziomu rozwoju 

uczniów 

 

 

 

 

 

Respektowanie 

podmiotowości 
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eksperymentujących                              

i uzależnionych, 

- media i reklama, a używanie 

środków psychoaktywnych                      

i zachowania przemocowe, 

 obowiązujące prawo                           

i konsekwencje jego łamania, 

 formy pomocy dla ofiar 

przemocy i agresorów, 

sposoby radzenia sobie                        

w sytuacjach trudnych, 

 cyberprzemoc: 

- uświadomienie uczniom,                 

że sceny okrucieństwa                      

i przemocy uwidaczniane  

w grach komputerowych,             

a także w środkach masowego 

przekazu w dużym stopniu 

przyczyniają się do wzrostu 

zachowań patologicznych. 

 

Realizacja programów:  

 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

 „Wojewódzki program 

profilaktyki rakowej” – szkoła 

promująca europejski kodeks 

walki z rakiem 

 „Trzymaj formę” 

 Program Przeciwdziałania 

Przyjmowaniu Substancji 

Uzależniających przez Uczniów 

„Unplugged” 

 „Czyste powietrze wokół nas” 

 

 

 

 monitorowanie środowiska szkolnego: 

1. tworzenie grup wsparcia i pomocy 

koleżeńskiej 

2. przekaz informacji 

 zorganizowanie SZKOLNEGO DNIA 

PROFILAKTYKI, 

 programy profilaktyczne                                         

i psychoedukacyjne skierowane do 

konkretnych grup - praca pedagoga               

z wyłonionymi grupami 

problemowymi (wagary, trudności 

wychowawcze i trudności w nauce, 

przemoc, uzależnienia), 

 klasy pierwsze z kolejnego etapu 

edukacyjnego - inicjowanie pracy 

profilaktycznej, 

 pedagogizacja rodziców,  

  zorganizowanie Szkolnego Dnia 

Przeciw Przemocy „Veto przeciw 

przemocy” -  przeprowadzenie 

konkursu plastycznego, 

 zorganizowanie Dnia Magicznych 

Słów: „Dziękuję, Proszę, 

Przepraszam”, 

 spektakl profilaktyczny zrealizowany 

w ramach projektu edukacyjnego, 

 konkurs plastyczny (plakat)                             

o tematyce antynikotynowej, 

antyalkoholowej, potępiającej 

cyberprzemoc i dopalacze 

 

 plenerowe zajęcia integracyjne. 

 

 

realizujący 

programy 

profilaktyczne 

 

pracownik  

Gminnej Komisji 

Profilaktyki                        

i Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej                      

w Sławie 

 

pedagog szkolny 

 

przedstawiciele 

środowiska 

lokalnego 

 

 
pedagog szkolny 

 

 

 

 

pedagog szkolny 

wychowawcy 

terminy wg 

uzgodnień 

 

 

praca ciągła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praca ciągła 

uczestników                             

w podejmowanych 

działaniach oraz zajęciach                                

psychoedukacyjnych 
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Nauczyciele 
 

Podejmowanie działań chroniących 

przed zagrożeniami rozwoju 

 

Sposoby realizacji 

 

 

Odpowiedzialni 

 

 

Terminy 

 

 

Uwagi 

 

Tematyka planowa i doraźna  współpraca z   instytucjami 

wspierającymi wychowanie                            

i profilaktykę, 

 udział w różnych formach 

doskonalenia; samokształcenie                  

w zakresie współczesnych 

koncepcji psychologicznych; 

opracowania w zakresie 

interesujących n- li zagadnień, 

 doskonalenie kompetencji                

w zakresie profilaktyki używania 

środków odurzających i substancji 

psychotropowych, 

 spotkania z psychologiem w 

ramach WDN, 

 organizacja i prowadzenie różnych 

form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów                    

i rodziców. 

 Kampania społeczna: 

    „Zachowaj trzeźwy umysł” 
 

   „Odwaga ratuje życie” 
 

   Organizacja dni szczególnych: 
 

 „ Dzień walki z AIDS” 

 „ Światowy dzień zdrowia” 

 „ Dzień bez papierosa” 

 „Dzień bezpiecznego Internetu” 

„Dzień bez wulgaryzmów” 

„Międzynarodowy Dzień bez Przemocy” 

nauczyciele 

 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

psycholog 

 

logopeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

według 

terminów ODN 

lub innych 

ośrodków 

 

 

terminarz 

rad  

pedagogicznych 
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Rodzice 
 

Podejmowanie działań chroniących 

przed zagrożeniami rozwoju 

 

Sposoby realizacji 

 

 

Odpowiedzialni 

 

 

Terminy 

 

 

Uwagi 

 

  

 rola rodziców w profilaktyce zagrożeń 

„Silna więź dziecka z rodzicami 

najważniejszym czynnikiem 

chroniącym”,  

 udział rodziców w kreatywnej 

profilaktyce -  działania na terenie 

domu, 

 praca pedagoga z grupami 

problemowymi utworzonymi przez 

rodziców oraz prelekcje ogólne dla 

rodziców, 

 współtworzenie programu 

profilaktyki,   

 pełna współpraca – szkoła – dom 

 prelekcje i warsztaty dla rodziców na 

temat zagrożeń związanych                         

z używaniem środków odurzających                   

i środków psychotropowych 

 

 

  

 

 

 

 
wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

według ustalonych 

terminów 
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CO ROBIĆ, BY CHRONIĆ UCZNIA PRZED ZAGROŻENIAMI   (wskazówki z literatury nt. profilaktyki): 

 

 promować zdrowie, 

 uczyć podejmowania rozsądnych decyzji, 

 ukazywać konsekwencje zachowań ryzykownych, 

 aktywizować czynniki chroniące przed zagrożeniami, 

 reagować na pojawiające się sytuacje problemowe, 

 uczyć odmawiania oraz poszanowania własnych i cudzych granic, 

 stwarzać atmosferę bezpieczeństwa, 

 obalać stereotypy, 

 uczyć krytycznego stosunku do mediów,  

 pokazywać, jak radzić sobie presją rówieśników,  

 poszukiwać alternatywnych sposobów przeżywania codzienności, 

 wspierać w rozwijaniu zainteresowań i działaniach pozalekcyjnych, 

 uczyć umiejętnego realizowania własnych potrzeb, 

 ukierunkowywać w dążeniach - budować właściwą hierarchię wartości, 

 wzajemne relacje nauczyciel - uczeń –rodzic opierać na szacunku, 

 współpracować z rodzicami i środowiskiem. 

 

 

 

 
Zespół Wychowawczy dokonał analizy i modyfikacji Szkolnego Programu Profilaktyki w dniach  6 – 7  września 2016r. 

 

Program został przyjęty do realizacji uchwałą  nr  ..........................   Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w dniu 13 września 2016r. 
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Placówki lecznictwa odwykowego w woj. lubuskim 

 Nazwa placówki Adres Kontakt 

NZOZ „Spec – Med.” 

Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej 

ul. Szeroka 18 

67-100 Nowa Sól 

68/ 387 30 40 

spec-med_ns@wp.pl 

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna 

ul. Lisia 2 

67-100 Nowa Sól 

660 724 055 

zanetagasior@o2.pl 

NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL 
ul. Jagiellońska 13 – 13a 

68-200 Żary 

68/ 363 48 73 

nzozotprofil@interia.pl 

NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL 
ul. Jana Pawła II   1/1 

68-100 Żagań 
68/ 444 85 33 

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, Uzależnienia od Alkoholu i 

Środków Psychoaktywnych 

ul. Skarbowa 2 

68-200 Żary 
68/ 374 38 05 

NZOZ Nowy Szpital we Wschowie 

Poradnia Terapii Uzależnień  

i Współuzależnienia od Alkoholu 

ul. Ks.Andrzeja Kostki 33 

67-400 Wschowa 
65/ 540 10 38 

Poradnia Terapii uzależnienia od Alkoholu przy WOTUW 

 

ul. Wazów 36                                     

65-044 Zielona Góra 

68/ 325 79 17                                 

wotuw@wotuw.zgora.pl 

Poradnia Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia od Alkoholu (filia Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Ciborzu) 

ul. Chopina 9 

65-001 Zielona Góra 
68/ 327 14 63 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
ul. Wazów 36 

65-044 Zielona Góra 
68/ 325 79 17 

SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych 

 

66-213 Cibórz 

 

68/ 341 94 55 

sekretariat@ciborz.eu 

 

mailto:spec-med_ns@wp.pl
mailto:zanetagasior@o2.pl
mailto:nzozprofil@interia.pl
mailto:wotuw@wotuw.zgora.pl
mailto:sekretariat@ciborz.eu
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SP Szpital dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych 

 

ul. Poznańska 109 

66-300 Międzyrzecz 

 

95/ 742 88 11 

sekretariat@obrzyce.eu 

 

SP Szpital Wojewódzki 

ul. Walczaka 42 

66-400 Gorzów Wlkp. 

95/ 733 18 39 

szpital@szpital.gorzow.pl 

 

  

mailto:sekretariat@obrzyce.eu
mailto:szpital@szpital.gorzow.pl

