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2. Konwencja o Prawach Dziecka 

3. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich  

4. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów  

tytoniowych. 

5. Statut Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 

6. Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 

2.WSTĘP 
 

Profilaktyka, to całokształt działań mających na celu zapobiec patologiom 

społecznym głównie przez opóźnienie inicjacji zachowań patologicznych. Wczesna 

profilaktyka zaczyna się wtedy, kiedy nie ma jeszcze problemu, ale pojawiają się 

symptomy wskazujące na jego powstawanie.  Program profilaktyczny „Znajdź 

rozwiązanie-nie pal”    jest odpowiedzią na realne problemy i zagrożenia występujące w 

naszej szkole, ponieważ opracowany został na podstawie: 

- wyników  obserwacji nauczycieli, 

- analizy wniosków wynikających z ewaluacji Programu wychowawczego szkoły w 

roku szkolnym 2010/2011. 

Z  w/w opinii  wynika, że w szkole pojawiła się grupa uczniów (szczególnie klas I), 

którzy palą papierosy, dlatego chcemy poprzez zapisane w tym dokumencie działania 

zmienić ich negatywne zachowania.  

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź  rozwiązanie- nie pal” adresowany jest 

do uczniów klas pierwszych i został opracowany na postawie Programu profilaktyki 

palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum: „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” ( oprac. pod red. Janusza Szymborskiego ).  

Proponowane tematy : 

-- omawiają przebieg procesu uzależnienia od nikotyny, psychospołeczne czynniki 

ryzyka inicjacji palenia tytoniu, 



- przedstawiają zajęcia, w których położono nacisk na uczenie rozpoznania 

sytuacji usposabiających do podjęcia palenia, a przede wszystkim na rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie z okolicznościami zwiększającymi  ryzyko palenia tytoniu.  

 

                                              3.CELE PROGRAMU  

 
 

Cel główny: 
 
 

- zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów gimnazjum. 
 
 

Cele szczegółowe: 

I. Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie -

palenia  

II. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim 

konieczność odpowiedniego odżywiania czystego powietrza . 

III. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się 

rozpoznawania swoich zachowań oraz uświadamianie mechanizmów nacisku 

grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy. 

 

4. ZALECENIA PROGRAMU . 
 
 
Efektem realizacji programu powinno być: 

I. Przyswojenie wiedzy o tym, że: 

1. nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem, 

2. palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki 

fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne, 

3. oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla 

zdrowia, 



4. zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w 

przyszłości 

5. wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, 

rówieśnicy i środki masowego przekazu, 

6. większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali, 

7. reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i 

młodzież 

8. dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia 

9. sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym. 

II. Kształtowanie postaw: 

1. zobowiązujących do niepalenia, 

2. dumy z faktu niepalenia, 

3. wspierania innych osób decyzji nie podejmowania palenia, 

4. odpowiedzialności za własne zdrowie. 

III. Rozwini ęcie umiej ętności do :  

1. przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu, 

2. wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia, 

3. przeciwstawianiu się paleniu tytoniu, 

4. określenia korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, 

5. wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać nałogiem. 

5.REALIZACJA CELÓW SZCZEGOŁOWYCH 
 

Cel szczegółowy 
Programu 

 

Cel  zajęć 

 

Plan zajęć 

 

 

I .Integracja grupy  

 

 

 

Poznanie samego siebie i 
lepsze zrozumienie zachowania 
innych ludzi .  

 

Autoprezentacja 
 

Palenie nie jest normą 
obyczajową 

 



Wspólne analizowanie 
zachowań własnych i innych . 

Dlaczego ludzie palą ? 

 

Co wiemy na temat palenia 
tytoniu? 

 

 

 

 

II Funkcjonowania 
ludzkiego 

organizmu i jego 
potrzeb 

 

  

 

 

Poznanie właściwości i potrzeb 

ludzkiego organizmu. 

 

Laboratorium ciała: układ 
oddechowy 

 

Uczenie prawidłowego 
oddychania 

 

Co powinniśmy wiedzieć o 
paleniu tytoniu? 

 

Skutki palenia tytoniu 

 
Co nam daje niepalenie? 

 
 

III. Zachowania 
asertywne, 
uczenie si ę 

rozpoznawania 
swoich zachowa ń 

oraz 
uświadamianie 
mechanizmów 

nacisku 
grupowego wraz z 

nauczeniem si ę 
sposobów 
odmowy  

 

Nauczenie się rozpoznawania 

swoich zachowań w pewnych 

sytuacjach , które sprawiają 

nam kłopoty. 

 

Problemy w komunikowaniu 
innym swoich życzeń i odczuć. 

 

Uświadomienie sobie przyczyn 
zachowań agresywnych, 
uległych i stanowczych. 

 
Odmawianie w sytuacjach 

nacisku grupowego. 

 
Czy zachowanie stanowcze 

sprawia trudności? 

 
Uczenie się zachowań 

stanowczych. 

 

 



 

6. PROPONOWANE FORMY, METODY I STRATEGIE REALIZACJI  

a) Realizacja Programu Profilaktycznego  odbywać się będzie zarówno w czasie 

lekcji jak i zajęć pozalekcyjnych.  

 

           Tematyka profilaktyczna prezentowana będzie w czasie godzin wychowawczych, 

warsztatów, zajęć świetlicowych, spotkań z rodzicami, apeli, kampanii tematycznych, 

gazetek. Ważnym elementem działań będzie prezentacja realizacji Programu... na 

stronie internetowej szkoły 

b) Strategie : 

- informacyjne  – ich celem jest dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków  

palenia tytoniu  i tym samym umożliwienia dokonywania racjonalnego wyboru, 

- edukacyjne  – ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych  

(umiejętność opierania się naciskom otoczenia),  

- sytuacyjne  – ich celem jest symulowanie lub wykorzystywanie już istniejących 

okoliczności, przypadków dla potrzeb wzbudzenia odpowiednich emocji, kształtowania 

empatii lub też skłaniania uczniów do refleksji. 

c) Można zastosować następujące metody: 

� „burza mózgów” 

wymyślamy różne sposoby, nie oceniając ich przydatności; im będzie ich więcej, 

lepiej; potem się zastanowimy nad ich przydatnością; 

� Zmiana punktu widzenia 

wyobraźmy sobie, że nie chodzi tu o nas, lecz mamy doradzać swojemu 

serdecznemu koledze czy koleżance, to powinno zmienić nasz stosunek do problemu 

i pomóc w znalezieniu nowych rozwiązań; 



� Wcześniej skuteczne rozwiązania dopasowujemy do obecnej sytuacji 

Próbujemy wykorzystać te sposoby radzenia sobie, które w przeszłości okazały się 

skuteczne. 

� metody aktywizuj ące :  quizy, konkursy, apele,  

� metody  podaj ące: mini wykład, pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja. 

 

7. EWALUACJA  

 

A )  Celem ewaluacji będzie sprawdzenie : 

- zmiany negatywnych zachowań młodzieży, 

- sprawdzenie funkcjonowania szkolnego programu profilaktyki, 

- korygowanie programu i podwyższanie jego efektywności, 

- informowanie zainteresowanych o wynikach programu, 

  

B)  Metody zbierania danych : 

- ankieta, 

- analiza opinii i oczekiwań (rodziców, uczniów i nauczycieli), 

- obserwacja, 

- analiza ilościowa i jakościowa wskaźników, np. uwag  w dzienniku 

 8. ZAKOŃCZENIE 

 , 

Program profilaktyczny „ Znajdź rozwiązanie-nie pal” realizowany jest przez 

wychowawców klas I w roku szkolnym 2011/12 w wymiarze co najmniej 5 godzin   w 

ciągu roku. Wychowawca może jednak zwiększyć lub zmniejszyć liczbę realizowanych 

godzin jeżeli uzna, że w danej klasie istnieje taka potrzeba. Brakujące godz. można 

zabrać z puli godzin  przeznaczonych na realizacje Programu Wychowawczego szkoły. 


