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Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 jest nieodłącznym elementem statutu 
Szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze 
oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana 
działalność Szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w 
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sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania 
uczniów. Realizacja  programu profilaktyki  jest przewidziana na trzy lata. 

 Wstęp 

W edukacji młodego pokolenia Polaków szczególną rolę odgrywa wychowanie. Właściwie 
pojmowane otwiera ucznia na szeroko pojęte dobro, pomaga w osiągnięciu dojrzałości 
emocjonalnej, nabywaniu hartu ducha w zmaganiach z przeciwnościami losu, przygotowuje 
do brania na siebie odpowiedzialności oraz wyboru właściwej drogi życiowej.  

Z procesem efektywnego wychowania związane są też różnego rodzaju działania opiekuńcze 
i profilaktyczne podejmowane przez szkołę, która obok rodziny stanowi drugie ważne 
ogniwo w tym procesie.  

Proponowany program profilaktyczny uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z 
dziećmi, kładąc nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. 
Wynika to z założenia, że jednym z podstawowych źródeł uzależnień są deficyty rozwoju 
emocjonalnego oraz zła adaptacja do ról i warunków życiowych. 

Młody człowiek o prawidłowo rozwijającej się osobowości będzie mniej skłonny zwracać się 
ku przemocy w rozwiązywaniu problemów życiowych. 

Proponowany program profilaktyczny ma na celu dostarczenie dzieciom informacji 
o  zagrożeniach czyhających na młodego człowieka w życiu codziennym, jak unikać zachowań 
ryzykownych. 

 II. Założenia szkolnego programu profilaktyki. 

1. Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń. 

2. Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu 
wydarzeń ż życia szkoły tj. imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.  

3. Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach 
zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i 
charytatywnych. 

4. Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych. 

5. Eliminacja zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych. 

6. Współdziałanie z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych. 

7. Promocja szkoły poprzez udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w 
środowisku lokalnym. 

8. Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
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9.  Diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń i aspiracji. 

10. Monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie przejawom niepożądanych zachowań. 

11. Wspieranie rozwoju społecznego dzieci 5- letnich w grupach zerowych i klasach 
pierwszych. 

12. Przygotowanie uczniów do przejścia na następny etap rozwoju - II etap edukacji. 

 

 III. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZGODNE Z KIERUNKAMI 

REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/17 ORAZ 

ZAŁOŻENIAMI KONCEPCJI SZKOŁY 

–         Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i dobro uczniów 

–         Dbanie o wysoki poziom nauczania  

–         Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez przeciwdziałanie niepowodzeniom 
szkolnym 

–         Współpraca szkoły z rodzicami 

–         Wspieranie uczniów niepełnosprawnych 

–         Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci 

–         Diagnozowanie problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne, 
emocjonalne i zdrowotne uczniów oraz eliminowanie tych problemów 

–         Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole 

–         Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów 

–         Wspieranie rozwoju uczniów 6 i 7– letnich rozpoczynających naukę  w szkole  

–         Zapobieganie uzależnieniom uczniów poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, 
informacyjną i profilaktyczną 

–         Zachęcanie i wymaganie od uczniów zachowań prospołecznych oraz kształtowanie 
norm społecznych 

–         Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
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–         Podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z zakresu 
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia 
–         Przeprowadzanie profilaktyki selektywnej mającej na celu pomoc uczniom, którzy mieli 
kontakt ze środkami psychoaktywnymi 

–         Dysponowanie bogatą ofertą edukacyjną szkoły 

–         Organizowanie imprez kulturalnych i konkursów 

–         Rozwijanie kondycji fizycznej uczniów 

–         Rozwój zawodowy nauczycieli 

–         Promocja szkoły 

–         Motywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów 

–         Wzmacnianie postawy uczniów w zakresie przestrzegania zasad i norm ustanowionych 
w szkole 

–         Diagnoza problemów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym  
prowadzących do zachowań agresywnych wśród uczniów oraz wzmacniających te 
zachowania 

–         Wspieranie samorządności uczniów 

–         Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz szkoły 

–         Wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą i społecznością lokalną 

–         Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w budowaniu podmiotowych 
relacji z uczniami oraz ich rodzicami 

–         Remonty i baza lokalowa szkoły 

–         Komputeryzacja szkoły 

–         Realizacja programów autorskich  

–         Prowadzenie monitoringu działań w wyodrębnionych obszarach zagrożeń przez zespół 
ds. profilaktyki 

–         Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców 

–         Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu przez uczniów oraz zaangażowanie w 
działalność organizacji pozarządowych, w tym prowadzących działalność harcerską 
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–         Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 
modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych uczniów 

  

PRZEWIDZIANE EFEKTY 

–         Uczniowie otrzymują odpowiednie wsparcie w każdym aspekcie   rozwoju: 
emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym 
–         Uczniowie postrzegają, rozumieją i respektują normy społeczne 
–         Uczniowie coraz lepiej radzą sobie  z problemami, sprawiają w szkole coraz mniej 
trudności wychowawczych 

–         Uczniowie są świadomi niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potrafią im zapobiegać 

–         Uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój, dbają o dobro innych 

–         Uczniowie potrafią lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami, przez co poziom 
agresji i przemocy w szkole ulega zmniejszeniu 

–         Zwiększenie frekwencji uczniów w szkole 

–         Zmniejszenie drugoroczności oraz poprawa wyników w nauce dzięki uczestnictwu 
uczniów w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęciach dydaktyczno – 
wyrównawczych 

–         Wprowadzenie wśród uczniów mody na niepicie i niepalenie 

–         Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów przez uczniów 

–         Aktywny udział uczniów w imprezach prozdrowotnych, wykształcenie postaw 
prozdrowotnych przez wspomaganie ucznia w jego rozwoju, ukierunkowane na osiągnięcie 
pełnej dojrzałości 

–         Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zdrowego 
stylu życia i podejmowanie przez nich zachowań prozdrowotnych w sferze fizycznej, 
psychicznej, społecznej i aksjologicznej 

–         Uczniowie mają ukształtowany stabilny system wartości oraz poczucie sensu istnienia 

–         Uczniowie potrafią dokonywać samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych 

–         Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności informatyczne 

–         Uczniowie potrafią wypełniać role społeczne 

–         Uczniowie podejmują zachowania prozdrowotne, prowadzą zdrowy styl życia 
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–         Uczniowie wykazują się postawą odpowiedzialności za własne decyzje oraz 
równowagą i harmonią psychiczną 

–         Dobra adaptacja uczniów  rozpoczynających naukę w szkole oraz uczniów 
niepełnosprawnych dzięki edukacji włączającej 

–         Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i przyjazne otoczenie 

–         Korzystanie przez uczniów i ich rodziców ze wsparcia szkoły i  profesjonalnych 
instytucji 

–         Korzystanie przez uczniów z różnych form pomocy w szkole 

–         Poprawa wyników w nauce poprzez uczestnictwo uczniów w kółkach zainteresowań, 
konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych 

–         Przestrzeganie kultury słowa 

–         Wychowanie i edukacja uczniów odbywają się na wysokim poziomie 

 

 IV. Profilaktyka, jako istotny element wychowania. 

Profilaktykę rozumie się, jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez 
pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach oraz w nabywaniu 
umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

 

Szkoła realizuje przede wszystkim profilaktykę pierwszorzędową (zmniejszenia 
prawdopodobieostwa wystąpienia dysfunkcji) oraz współpracuje ze specjalistycznymi 
poradniami i instytucjami w zakresie realizacji działań  profilaktyki drugorzedowej 

(wykrycia wczesnych sygnałów negatywnych zjawisk i powstrzymania rozwoju dysfunkcji) 
oraz trzeciorzędowej (zapobieganie  

skutkom i minimalizowanie wtórnych uszkodzeń związanych z dysfunkcją oraz 
przeciwdziałanie nawrotom zaburzeń). 
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PROFILAKTYKA: 

Eliminacja (lub redukcja) niepożądanych zachowań 

Czynniki ryzyka:                                      

Cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań 
ryzykownych                                            

 Czynniki chroniące: 

Cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka 

Najpoważniejsze zachowania  

ryzykowne: 

Najważniejsze czynniki chroniące: 

- zachowania agresywne i przestępcze, 

- zagrożenia płynące z mediów (Internet) 

- silna więź emocjonalna z rodzicami, 

- zainteresowanie nauką szkolną, 

- poszanowanie prawa, norm, wartości 

i autorytetów społecznych, 

- przynależność do pozytywnej grupy. 

Centralne miejsce w budowaniu programu wychowawczego i szkolnego programu 
profilaktyki zajmuje uczeń. Na jego rozwój jest ukierunkowane działanie szkoły – każdego 
nauczyciela i pracownika. Działania objęte programem nakierowane są również na 
nauczycieli i rodziców. 

Profilaktyka w szkole nakierowana jest na: 

-        wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie, 

-        budowanie poczucia wartości, 

-        wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju, 

-        kształcenie umiejętności komunikacyjnych, 

-        wychowywanie do wartości i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, 

-        budowanie współpracy z rodzicami, 

-        wdrażanie do zdrowego stylu życia, 

-        minimalizowanie zachowań agresywnych, 

-        wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do grupy, 
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-        kształtowanie umiejętności społecznych chroniących przed zachowaniami 
ryzykownymi, 

Zadania wychowawcy: 

-        integracja zespołu klasowego, 

-        dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, 

-        współpraca z rodzicami, uwrażliwianie  ich na zjawisko cyberprzemocy, uświadamianie 
zagrożeń, 

-        wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

-  kształtowanie postaw, wychowanie do wartości, 

-  promowanie wolontariatu jako formy pomocy a jednocześnie sposobu na 
podnoszenie poczucia własnej wolności.   

 

Zadania rodziców: 

-          udział w realizacji programu, 

-          udział w edukacji dla rodziców 

-          podejmowanie wspólnych celów i zadań. 

Zadania pracowników szkoły: 

-          podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

-          dbanie o prawidłowy obieg informacji, 

-          czuwanie nad spójnością oddziaływań profilaktycznych 

 i wychowawczych wszystkich pracowników, 

-          konsekwentne przestrzeganie przyjętego programu. 

Zadania środowiska lokalnego: 

-          sygnalizowanie problemów, 

-          pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych. 
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 V. Podstawa prawna 

Program profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 2 kieruje się celami i zadaniami zawartymi w:  

 Konstytucji RP, 

 Rozporządzeniu MENiS w sprawie podstawy programowej z dnia 26.02.2002 r., 

 Rozporządzeniu MEN z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001 r., poz. 110), 

 Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 75,  poz. 
468), 

 Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996 r. (Dz. U. 
nr 127, poz.593), 

 Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 
stycznia, 18 lutego 2000 r. i 23 sierpnia 2001 r. (zapis postulujący wprowadzenie programów 
profilaktycznych), 

 Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 11, 
 poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732), 

 Ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz.55, z 1997 r. nr 88, poz. 554 i nr 
121, poz. 770 oraz z 1999 r. nr 96, poz. 1107),. 

 Ustawa z 24 kwietnia 2015 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
niektórych innych ustaw, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii, 

 Statucie szkoły 

 Programie Wychowawczym  
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 VI. Metody realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki 

 Program powstał na bazie:  

1. Środowiskowej diagnozy stanu i potrzeb,  

2. Analizy aktów prawnych,  

3. Analizy Programu Wychowawczego szkoły,  

4. Obserwacji zachowań uczniów. 

 

 Realizacja programu odbywać się będzie poprzez następujące formy: 

1. Programy informacyjno- edukacyjne, 

2. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

3. Programy profilaktyczne, 

4. Zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań, 

5. Pedagogizację rodziców w ramach wywiadówek ogólnoszkolnych oraz konsultacji z  
wychowawcami i pedagogiem szkolnym, 

7. Współpracę między instytucjami (szkoły, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Policja, 
Sąd Rodzinny, MOPS)  

8. Szkoleniowe rady pedagogiczne. 

 

 VII. Charakterystyka grupy wiekowej, do której kierowany jest program.  

Koniec wieku przedszkolnego i pierwsze lata pobytu w szkole są okresem szczególnie 
istotnym dla dalszego rozwoju dziecka. 

Istotny wpływ na rozwój ogólny dzieci, a w szczególności na sferę społeczno-moralną 
i intelektualną, oraz na karierę szkolną ma przede wszystkim środowisko rodzinne lub 
opiekuńcze. Na drugim miejscu znajdują się czynniki dydaktyczno-pedagogiczne: programy, 
treści i metody nauczania w szkole, następnie nauczyciel jako osoba znacząca oraz grupy 
rówieśnicze. 

Młodszy wiek  życia jest istotnym dla rozwoju dziecka. Można wyróżnić dwie fazy 
rozwojowe: 
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-    pierwsza faza  

 Okres ten wymaga dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. Bardzo intensywne są w tym 
okresie przeżycia natury społecznej. Młody człowiek obserwuje zachowanie i działanie osób 
dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nauczyciela-wychowawcy. 
Charakteryzują go złożone zjawiska związane z przekraczaniem progu szkoły, a następnie z 
adaptacją do środowiska szkolnego i jego wymagań, do nauczycieli i rówieśników. Bardzo 
intensywne są w tej fazie przeżycia dziecka natury społecznej. Szuka ono oparcia w osobach 
dorosłych, przy czym szczególnego znaczenia nabiera w jego oczach nauczyciel- 
wychowawca, którego autorytet w sprawach szkolnych przewyższa nawet autorytet 
rodziców. Miedzy sobą dzieci obcują na zasadzie kontaktów indywidualnych, stopniowo 
ucząc się współdziałania, współpracy i wspólnych zespołowych gier. Życie społeczne dzieci w 
tej fazie przebiega pod okiem i kierunkiem nauczyciela. 

-    druga faza 

 W tym okresie występują zmiany w sferze intelektualnej dziecka. Rozwija się intensywnie 
mowa i myślenie, następuje zwiększenie aktywności i samodzielności, rozwój umiejętności 
współżycia i współpracy w zespole. Zachodzą przeobrażenia w stosunkach dzieci z dorosłymi 
i rówieśnikami. Mimo wyraźnej potrzeby obcowania z dorosłymi i szukania u nich życzliwego 
oparcia i pomocy, dzieci nie uznają już ich autorytetu w sposób bezwarunkowy, skłaniając się 
do racjonalnej, rzeczowej, a częściowo nawet i krytycznej ich oceny. Następuje wzrost 
aktywności społecznej i rozwój umiejętności współżycia i współpracy w zespole. 

Potrzeba zabawy, radosnego ruchu i różnorodnej działalności stanowi nadal zdrową 
potrzebę dziecka. Charakterystyczną jednak cechą jest to, że w związku z rozpoczęciem nauki 
szkolnej i w związku z jego nową sytuacją społeczną także w rodzinie, występuje wyraźne 
rozgraniczenie zabawy i pracy. 

Praca szkolna, obfitująca w poważne obowiązki, wyraźnie zmienia osobowość dziecka. 
Zmienia także jego sytuację w rodzinie. Życie w rodzinie staje się tylko częścią jego 
codziennego życia. Obowiązki szkolne zmieniają postawę rodziców wobec dziecka. Rodzice 
szanują je i jednocześnie zwiększają wobec dziecka własne wymagania. 

Jeśli chodzi o warunki środowiskowe, to dla rozwoju społecznego dziecka istotne są: układ 
stosunków, atmosfera, postawy, przekonania i tryb życia w domu rodzinnym, zamierzone 
oddziaływania nauczycieli na terenie klasy i szkoły, swobodne obcowanie dziecka z 
rówieśnikami. 

Rola i siła oddziaływania tych środowisk bywa różna w różnych okresach życia. W miarę 
wzrastania dziecka, zmieniają się wymagania stawiane mu przez te środowiska i odwrotnie, z 
wiekiem zmieniają się potrzeby dziecka i jego stosunek do grup społecznych, w których życiu 
uczestniczą oraz do członków tych grup. 

Dom rodzinny jest pierwszym środowiskiem, w którym dziecko przebywa do czasu 
rozpoczęcia nauki w szkole. Stosunek dziecka do szkoły i nauczycieli, jego samopoczucie w 
grupie rówieśników w dużej mierze zależą od cech osobowości, postaw i nawyków 
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zaszczepionych w domu rodzinnym. Szczególną rolę odgrywa w kształtowaniu postaw 
społecznych i moralnych, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i oparcia uczuciowego w 
sytuacjach nowych i trudnych. 

Szkoła i nauczyciel najlepiej oddziałują na uspołecznienie swoich uczniów. Wprowadzając w 
kulturę kraju, w którym żyją, przekazując określoną sumę wiedzy, wskazuje społeczne i 
moralne normy postępowania oraz ideały. W ten sposób szkoła przygotowuje młodych  ludzi 
do współżycia i współdziałania w społeczeństwie. Dziecko stara się jak najściślej 
przystosować do stawianych przed nim w klasie zadań i współdziałać z nauczycielem,  staje 
się świadomym członkiem społeczności szkolnej. 

  

 VIII.  Harmonogram działań profilaktycznych. 

L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin 
Osoby odpowiedzialne 

i współpracujące 

1.  Propagowanie wśród 
uczniów i rodziców 
znajomości 
dokumentów szkolnych 
określających prawa 
i obowiązki ucznia 
w szkole.  

Zapoznanie uczniów i rodziców 
z dokumentami określającymi 
pracę szkoły:  
- statutem,  
- regulaminem szkoły,  
- programem wychowawczym  
- programem profilaktycznym 
-strategią działań 
wychowawczych   

IX, X  Dyrektor 
Wychowawcy 
Pedagog 
 

2.  Współpraca 
z rodzicami. 

 Szkolenia rodziców poprzez: 
- indywidualne rozmowy, 
- pogadanki, prelekcje, 
- spotkania z gośćmi, 
- współpraca z  Radą Rodziców, 
- tablice informacyjne dla 
rodziców, gazetki ścienne 
-strona internetowa szkoły  

Na bieżąco, 
w zależności 
od potrzeb 

Wychowawcy, pedagog, 
pielęgniarka, zaproszeni 
goście (policjant, strażnik 
miejski, terapeuci) 

3  Integracja klasowa 
i szkolna. 

Uroczystości i imprezy klasowe z 
udziałem rodziców. 
Zajęcia integracyjne w klasach. 
Organizowanie uroczystości 
szkolnych. 
 

Według 
Kalendarza 
Imprez 

Wychowawcy, wyznaczeni 
nauczyciele, pedagog, 
rodzice 
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 Rozwijanie 
umiejętności 
komunikacji 
interpersonalnej, 
empatii, zachowań 
asertywnych. 

Prowadzenie godzin 
wychowawczych na temat  zasad 
komunikowania się werbalnego i 
pozawerbalnego asertywności. 

Cały rok 
szkolny  

Wszyscy wychowawcy  

4 Bezpieczna droga do 
szkoły, bezpieczeństwo 
w życiu codziennym. 
Ochrona przed 
cyberprzemocą.  
 
 
 
Udzielanie pierwszej 
pomocy. 

Zajęcia według planu pracy 
wychowawcy. 
Zajęcia dotyczące 
przeciwdziałania przemocy 
realizowane w każdej klasie. 
Spotkania z Policją kl. O – VI. 
Pogadanki na godz. 
wychowawczej I –VI, 
- praktyczna nauka resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej 
Pokaz apteczki pierwszej 
pomocy, nazywanie 
poszczególnych elementów jej 
zawartości 

Na bieżąco 
Po ustaleniu  
Cały rok  
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, 
rodzice, zaproszeni goście 
(policjant, strażnik miejski) 
 
 
 
Pielęgniarka, 
Pani A.Czeluśniak 

5. 
 
 

Likwidowanie 
deficytów rozwojowych 
w szczególności u dzieci 
ze specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi. 
Wykorzystanie 
wolontariatu,  

Prace szkolnych zespołów do 
spraw pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej. 
Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb ucznia, u 
którego stwierdzono specyficzne 
trudności w nauce. 
Zajęcia terapii pedagogicznej. 
Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze. 
Zajęcia logopedyczne. 
Socjoterapia. 
Zajęcia wspierające rozwój. 
Pomoc w odrabianiu lekcji. 
Współpraca  z PPP 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 

Wychowawcy, pedagog, 
terapeuci pedagogiczni, 
logopeda, 
rodzice, wolontariusze 

6. Motywowanie uczniów 
do 
właściwego zachowania 
poprzez stosowanie 
systemu nagród i kar. 
Kształtowanie 
właściwych postaw.  

Monitorowanie niewłaściwych 
zachowań uczniów przez 
wszystkich pracowników szkoły . 
Stosowanie, na co dzień 
wewnątrzszkolnego 
systemu nagród i kar oraz 
klasowych reguł i ustaleń.  
Natychmiastowa reakcja na 
łamanie dyscypliny. 

Cały rok Dyrekcja, pedagog, 
wychowawcy, 
nauczyciele, rodzice 
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7 Przeciwdziałanie 
agresji, 
przemocy psychicznej, 
zachowaniom 
dyskryminacyjnym, 
wymuszeniom 
i kradzieżom. 
Spotkanie 
z psychologiem z PPP.  
 

Zajęcia dotyczące 
przeciwdziałania agresji 
i przemocy realizowane w każdej 
klasie. 
Spotkania uczniów z policją. 
Indywidualne rozmowy 
z uczniem. 
Diagnoza środowiska rodzinnego 
i wychowawczego uczniów. 
Udział klas VI  w zajęciach 
profilaktycznych  w SOIK.  

Na bieżąco, 
w zależności 
od potrzeb 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, 
rodzice, zaproszeni goście - 
policja, straż miejska  

8 Promowanie zdrowego 
stylu życia. 
Udział w programie 
"Szkoła Promująca 
zdrowie". 
 
 
 
 
 
 
Zasady prawidłowego 
odżywiania się  

 Organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych, konkursów, 
zawodów sportowych, kół 
zainteresowań, zielonych szkół. 
Aktywny udział uczniów w kołach 
zainteresowań.  
Konstruktywne planowanie czasu 
wolnego.  
 
 
 
Lekcje wychowawcze, pogadanki, 
współpraca z ajentem stołówki 
szkolnej  

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok  
 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, 
pielęgniarka, rodzice, 
zaproszeni goście 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, pielęgniarka 

9 Zapobieganie 
kontaktom 
z alkoholem, 
papierosami, 
narkotykami. 

Zajęcia dotyczące 
przeciwdziałania uzależnieniom 
realizowane w każdej klasie  IV- 
VI przez wychowawcę w ramach 
godzin  wychowawczych. 
Cykl spotkań dla uczniów 
mających na celu zapoznanie 
uczniów ze szkodliwością 
nadużywania alkoholu, nikotyny, 
lekarstw, przyczynami i skutkami 
sięgania po narkotyki, dopalaczy  
Udział w ogólnopolskich 
i regionalnych działaniach 
profilaktycznych. 

Cały rok Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, 
pielęgniarka, rodzice 

10 Ochrona uczniów przed 
niepożądanymi 
treściami w Internecie 
oraz brutalnymi 
programami i grami 
komputerowymi z 
jednoczesnym 

Zajęcia dotyczące 
przeciwdziałania cyberprzemocy  
i zagrożenia w sieci  
uzależnieniom od komputera,  
świadomego korzystania z 
komputera: 
Spotkania uczniów kl. IV -VI z 

Cały rok 
 
 
Cały rok  

Rodzice  
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciel informatyki, 
pedagog  
 



16 

 

wykorzystaniem 
kompetencji 
informatycznych. 

zaproszonymi gośćmi nt.  
zagrożeń w sieci . 
 

11. Wspieranie dzieci w 
trudnej sytuacji 
materialnej 
i zaniedbanych 
środowiskowo. 

Rozpoznawanie środowiska 
uczniów oraz problemów 
rodziny.  
Rozmowy indywidualne 
z wychowawcami, uczniami 
rodzicami (bezpłatne obiady, 
podręczniki szkolne) 
Współpraca z MOPS, Caritas, , 
świetlicami środowiskowymi.  
Współpraca z Radą Rodziców 

Na bieżąco, 
w zależności 
od potrzeb 

Dyrekcja, wychowawcy, 
pedagog, nauczyciele, 
rodzice 

12.  Realizacja Gminnego 
Programu 
Przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
2013-2016   

Organizacja spotkań 
edukacyjnych przybliżających 
zagadnienia związane z 
przemocą ( szkolenia 
pracowników)  
Upowszechnianie informacji o 
formach wsparcia oraz 
instytucjach udzielających 
pomocy w rodzinie (gazetki  
ścienne, informacja na stronie 
internetowej szkoły) 
Edukacja dzieci, młodzieży 
w zakresie konsekwencji 
wynikających ze stosowanie 
przemocy w rodzinie.   

Cały rok  Dyrekcja , pedagog, 
wychowawcy 

13 Organizacja różnych 
form spędzania czasu 
wolnego. 
Upowszechnianie 
czytelnictwa i 
rozwijanie kompetencji 
czytelniczych.  

Organizowanie wycieczek, 
dyskotek, imprez w ramach czasu 
wolnego od zajęć 
wychowawczych 
Odkrywanie i rozwijanie 
zdolności, talentów 
i predyspozycji. 

Na bieżąco, 
w zależności 
od potrzeb 

Wychowawcy, nauczyciele  

14 Stała współpraca 
z środowiskiem 
lokalnym 

Współpraca szkoły z Policją, 
Strażą Miejską, Sądem,  
MOPS-em, kuratorami 
sądowymi, Biblioteką 
Pedagogiczną, MOK, PPP, UM, 
Caritas  

Na bieżąco, 
w zależności 
od potrzeb 

Dyrekcja, pedagog, 
wychowawcy 
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Program profilaktyki realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami 
wspomagającymi dzieci i rodzinę. 

 - Szczegółowa strategię działań profilaktycznych zawiera „Harmonogram działań 
profilaktycznych”. 

- Program profilaktyki poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji wraz z programem 
wychowawczym szkoły w zależności od zaistniałych potrzeb. 

- Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach. 

  

 IX. Ewaluacja programu. 

Ewaluacja służy ocenie rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Dotyczy ona: 

 Znajomości programu wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i poziomu jego 
akceptowania, 

 Realizacji założonych celów i sposobów ich realizacji, 

 Uwzględnienia potrzeb uczniów. 
 

Metody ewaluacji: 

A. Ankiety, 

B. Wywiady, 

C. Obserwacje zajęć, 

D. Analiza dokumentów. 

 Monitoring 

Działania podejmowane w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego i efekty tych działań 
znajdują się w dokumentacji szkoły. Należą do nich w szczególności: 

A.   Badanie  – ankiety i ich analiza 

B.   Monitoring frekwencji uczniów 

 C.   Zapis w dokumentacji szkolnej 
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D.   Przygotowanie i przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
w informacji o nadzorze pedagogicznym wniosków z przebiegu realizacji Szkolnego Programu 
Profilaktycznego. 

  

 Przewidywane efekty działań profilaktycznych  

1. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętności dokonania samooceny, poprawa wyników 
w nauce 

2. Wyciszenie agresji 

3. Minimalizacja zachowań niepożądanych  

4. Integracja uczniów z klasą  

5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa, funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Program profilaktyki został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 

19..09.2016 r.  i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr .………………...  oraz 

przedstawiony Radzie Rodziców w dniu………………… i zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców. 

 


