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Szkolny Program Profilaktyki koreluje z: 

 Programem Wychowawczym Szkoły, 

 Rządowym Programem "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2016, 

 Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007–2015; 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego; 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011–2016; 

 Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011–2015; 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

 Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013–2016; 

 Rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. 

Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu profilaktyki 

stanowią: 

 Uchwała Rady Ministrów z 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na lata 2014-2016 

"Bezpieczna i przyjazna szkoła" 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72 

 Konwencja o Prawach Dziecka – art. 3, 19, 33 

 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329  z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.30 kwietnia 2013r.  w sprawie zasad udzielania   i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 



nr 0 poz. 532 ) 

 Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490 z późniejszymi zmianami ) 

 Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z dn. 15 stycznia 2009 r. nr 4, poz. 17 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 22 

marca 2011r.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i 

Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U.nr 65, poz.331)  znowelizowane rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z 19 września 1 996r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U.nr 119, poz.562). Nowelizacja dotyczy wypadków 

uczniowskich. 

PROFILAKTYKA – to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w 

zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

Wstęp 

    W związku ze zwiększającymi się nieustannie potrzebami przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i co 

gorsza, bezpieczeństwu młodzieży istnieje konieczność podejmowania kompleksowych działań profilaktycznych na 

terenie szkoły. Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej 

celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Człowiek 



niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno 

wychowaniem, jak i profilaktyką. 

     Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. 

Jest to faza rozwoju, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości człowieka. 

Fazę tę najczęściej charakteryzuje brak integracji. Dlatego jest to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie 

działań ryzykownych. Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające 

prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji zaburzających prawidłowy rozwój. Należą do nich: 

1 Środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań. 

2 Modelowanie takich zachowań w domu i w szkole. 

3  Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne. 

4 Słabe wyniki w nauce. 

5 Brak celów życiowych. 

6 Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych. 

7 Wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych. 

     Niniejszy dokument stanowi całościowy (ogólnoszkolny) program profilaktyczny Zespołu Szkół Publicznych - 

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy zawierający zarówno czynniki ryzyka wpływające na powstawanie 

zachowań destrukcyjnych ,jak również czynniki chroniące i został przyjęty do realizacji przez radę pedagogiczną  w 

dniu 13.01.2016r. po zatwierdzeniu przez radę rodziców dniu 11.01.2016r. (uchwała nr 01/215/2016) .  

     Głównymi założeniami tego programu jest kreowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta 

profilaktyka uzależnień, zapobieganie zachowaniom agresywnym u uczniów naszej szkoły oraz bardzo szeroko 

rozumiana edukacja dzieci i młodzieży, niezbędna do wykształcenia właściwych postaw i zachowań. Program ten swym 

zakresem treści obejmuje wszystkie klasy na wszystkich poziomach edukacji, funkcjonujących w ramach Zespołu 

Szkół Publicznych -Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy. Przekazywane treści oraz sposób ich realizacji 

będą dostosowywane do potrzeb danej klasy z uwzględnieniem wieku uczniów. 

     Realizatorami programu są wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna, zapraszani terapeuci, 

którzy zajęcia profilaktyczne będą realizowali z zachowaniem pięciu strategii przypisanych programom 

profilaktycznym. Strategia pierwsza – informacyjna, strategia druga – edukacyjna, strategia trzecia – to strategia 



alternatyw, strategia piąta – interwencyjna, strategia piąta – zmniejszania szkód. 

      Program ten został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć 

ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie 

profilaktyki domowej. Jest skorelowany ze szkolnym programem nauczania i szkolnym programem wychowawczym. 

Jest zgodny z prawem oświatowym i prawem państwowym. Program Profilaktyki jest dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, wynika z diagnozy środowiska. W swoich oddziaływaniach jest 

skierowany na uczniów, nauczycieli i rodziców. 

1. Identyfikacja problemu. 

     Diagnozy dokonano zarówno w oparciu o obserwację środowiska szkolnego ,jak również na podstawie wyników 

badań prowadzonych przez pedagoga szkolnego wraz z ich szczegółową analizą. Zauważa się, iż występują 

następujące problemy: 

 niska motywacja do nauki (brak systematyczności i zła organizacja pracy),   

  zachowania agresywne uczniów (drobne bójki, zaczepki, wulgaryzmy), 

 nie konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego (nadmierne korzystanie z komputera i Internetu) 

 konflikty rówieśnicze 

 nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych oraz regulaminów szkoły. 

2. Psychologiczna i psychospołeczna diagnoza środowiska szkolnego uczniów. 

1 Diagnozowanie środowiska uczniów przez pedagoga szkolnego i wychowawców poszczególnych klas poprzez: 

2 ankiety dla uczniów 

3 ankiety i wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

4 systematyczna obserwacja zachowań uczniów 

5 systematyczna analiza absencji uczniów w szkole 

6 systematyczna analiza uwag o poszczególnych uczniach, które to uwagi nauczyciele wpisują do dzienników 

klasowych i ich wspólne omawianie na radach pedagogicznych  

7 systematyczna analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę 



8 wspólna analiza dokumentacji prowadzonej przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego (np. kontakty 

uczniów z policja, sądem). 

9 analiza wyników prowadzonej diagnozy. 

10 opracowanie form działalności profilaktycznej (z uwzględnieniem współpracy ze strukturami samorządowymi) 

dla całej szkoły. 

11 zespół złożony z wychowawców opracowuje programy działań profilaktycznych i interwencyjnych dla danej 

klasy. 

4. Podejmowane działania interwencyjne i profilaktyczne powinny obejmować 

 Szczegółową analizę poprawności (trafności) i sposobów realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów 

prawnych, statutu szkoły i programu wychowawczego szkoły, celem dokonania ewentualnych korekt mających na 

celu intensyfikację i stałe podnoszenie skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych 

 Działalność szkoły we współpracy ze strukturami samorządowymi: 

1 współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

2 współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

3 współpraca z Policją, Kuratorem Sądowym 

4 cykliczne podnoszenie kwalifikacji grona pedagogicznego, a przede wszystkim pedagoga szkolnego i 

wychowawców klas w zakresie następującej tematyki: 

- szkolne programy profilaktyki 

- w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki 

- szkoła uczniowi przyjazna 

- uzależnienia i skuteczne przeciwdziałanie im 

- agresja w szkole 

 minimalizację absencji uczniów w szkole 

 zintegrowanie środowiska nauczycieli 

 systematyczne wzbogacanie zasobów gabinetu pedagoga szkolnego i biblioteki szkolnej w fachowe materiały i 

publikacje dotyczące profilaktyki. 

 poszerzenie pól aktywności przedstawicieli samorządu uczniowskiego do konkretnych działań (uczniowie powinni 



mieć prawo zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw, a także poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się w ich 

środowisku). 

 organizowanie systematycznych i profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach godzin z wychowawcą, zastępstw 

lub spotkań dodatkowych. 

 stałą współpracę z rodzicami w celu wymiany poglądów, uwrażliwienia, uczulania na problemy a także angażowanie 

ich w realizację zadań szkoły wynikających z planu profilaktyki. 

 organizowanie w szkole imprez tematycznych ( happeningi, konkursy, przedstawienia). 

 realizowanie programów profilaktycznych przez wychowawców, pedagoga i specjalistów z zewnątrz 

 systematyczne omawianie na radach pedagogicznych efektów realizacji programów profilaktycznych 

opracowanych dla szkoły i poszczególnych klas 

 starania w celu zapewnienia uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu (różnorodna atrakcyjna 

oferta zajęć pozalekcyjnych, aktywne formy spędzania wolnego czasu np. zajęcia rekreacyjno-sportowe). 

 promocję zdrowego stylu życia (kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów 

zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi). 

 tworzenie we współpracy z rodzicami i uczniami ciekawych i atrakcyjnych zajęć dających szansę na sukces 

każdemu uczniowi. 

 współudział szkoły w organizowaniu spotkań i imprez profilaktycznych na terenie gminy, powiatu. 

 ewaluację programów wychowawczych i profilaktycznych. 

5. Przewidywane rezultaty podejmowanych przez szkołę działań profilaktycznych. 

 Wykorzystywanie w pracy, samokształceniu nauczycieli i uczniów znajdujących się w bibliotece materiałów i 

publikacji dotyczących profilaktyki. Tworzony jest bank publikacji i scenariuszy wypracowanych przez nauczycieli 

naszej szkoły. 

 Nauczyciele wszystkich przedmiotów posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania 

(oraz współdziałania z innymi czynnikami, instytucjami) w konkretnych przypadkach i stosują różnorodne formy 

pomocy. Następuje poprawa w zakresie relacji uczeń - nauczyciel - rodzic. 

 Zmniejszy się wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia edukacyjne. 

 Coraz więcej uczniów radzi sobie ze stresem oraz innymi trudnymi sytuacjami. 



 Uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia instytucji profesjonalnych (MOPS, PPP, Centrum Pomocy Rodzinie, 

Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Posterunku Policji). 

 Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia (promowanie abstynencji tytoniowej, 

alkoholowej i narkotykowej; zanika moda na palenie, picie). 

 W szkole prowadzone są wartościowe programy profilaktyczne dla uczniów. 

 W szkole realizowany jest kalendarz imprez profilaktycznych i prozdrowotnych. 

 Nastąpi poprawa wyników w nauce (coraz więcej uczniów bierze udział w różnych konkursach, zawodach). 

 Stopniowo poprawia się aktywność i samorządność uczniów. Uczniowie czują się współgospodarzami szkoły. 

Uczniowie wspólnie z nauczycielami organizują wycieczki, dyskoteki, biwaki, wyjazdy do teatru. 

 Coraz więcej uczniów uprawia różne dyscypliny sportowe. Idą za tym sukcesy w zawodach międzyszkolnych. 

 Uczniowie posiadają odpowiedni poziom wiedzy o szkodliwości środków uzależniających. 

 Wszyscy w szkole przestrzegają kultury słowa. 

 Rodzice chętnie uczestniczą w oferowanych im programach, warsztatach. Stosują zasady profilaktyki domowej. 

Coraz więcej rodziców jest przekonanych, że profilaktyka i współdziałanie rodziców, uczniów i szkoły jest drogą do 

zapobiegania patologiom w rodzinie. 

 Dzięki atmosferze wytworzonej w szkole uczniowie klas pierwszych szybko adaptują się w nowym środowisku. 

 Wychowawcy i pedagog szkolny, prowadzą monitoring dotyczący działań w wyodrębnionych obszarach zagrożeń. 

Celem działań profilaktycznych jest wzmocnienie czynników chroniących przy jednoczesnej redukcji czynników 

ryzyka.  

STRATEGIE PROFILAKTYCZNE – metody działań (cele realizowane przez strategie) 

1. STRATEGIE INFORMACYJNE 

 przekazywanie informacji na temat konsekwencji zachowań ryzykownych 

 informacje powinny być rzetelne 

 informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego oraz  

możliwości percepcyjnych adresata 

 informacje powinny uwzględniać poziom posiadanej wiedzy przez adresata, gdyż wczesne wkraczanie z 

informacjami na temat zagrożeń może podsuwać  pomysły na niepożądane zachowania 



 informacje powinny być rzeczowe, bez odwoływania się do emocji adresata 

 informacje nie powinny być zbyt szczegółowe, aby nie stanowiły instruktażu do nieprawidłowych zachowań. 

2. STRATEGIE EDUKACYJNE 

 pomoc w rozwoju ważnych umiejętności życiowych, np. chronienia się przed presją otoczenia 

 skupienie się na kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności społecznych uczniów 

 uczenie tzw. sztuki życia, umiejętności radzenia sobie ze stresem, odmawiania, nieulegania manipulacjom. 

3. STRATEGIE ALTERNATYW 

 stwarzanie możliwości realizowania ważnych potrzeb społecznych poprzez pozytywną działalność, np. sport, 

działalność artystyczną czy społeczną – metoda ta umożliwia uczniom zaspokajanie potrzeb aktywności, 

osiąganie uznania, przynależności. 

4. STRATEGIE INTERWENCYJNE 

 pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów 

 udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

 konkretna pomoc specjalistyczna w indywidualnych przypadkach. 

Współczesne podejście do profilaktyki obejmuje trzy stopnie działań profilaktycznych: 

1. Profilaktyka I stopnia - skierowana do grup niskiego ryzyka, obejmująca szerokie i niezdiagnozowane grupy 

osób, której celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji zachowań ryzykownych. 

2. Profilaktyka II stopnia - adresowana do grup podwyższonego ryzyka i osób po inicjacji zachowań 

ryzykownych, której celem jest obniżenie czasu i głębokości dysfunkcji oraz wycofanie się z ryzykownego 

działania. 

3. Profilaktyka I stopnia - skierowana do grup wysokiego ryzyka obejmująca działania lecznicze, rehabilitacyjne 

oraz resocjalizacyjne, której celem jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się degradacji społecznej oraz powrót 

do normalnego funkcjonowania. 

 

POZIOMY PROFILAKTYKI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa niskiego ryzyka 
Grupa podwyższonego ryzyka Grupa najwyższego ryzyka 

PROFILAKTYKA 

PIERWSZORZĘDOWA 

PROFILAKTYKA 

DRUGORZĘDOWA 

PROFILAKTYKA 

TRZECIORZĘDOWA 

Odbiorcy: osoby niskiego 

ryzyka 

Odbiorcy: grupa podwyższonego 

ryzyka 

Odbiorcy: grupa najwyższego 

ryzyka 

Cele: 

 promocja zdrowego stylu 

życia 

 opóźnienie wieku inicjacji 

Cele: 

 ograniczenie głębokości i 

czasu trwania dysfunkcji 

 umożliwienie wycofania się z 

zachowań ryzykownych 

Cele: 

 przeciwdziałanie się pogłębianiu 

procesu chorobowego 

 umożliwienie powrotu do 

normalnego życia w 

społeczeństwie 

Strategie: 

 informacyjne – dostarczenie 

adekwatnych informacji na 

temat skutków zachowań 

ryzykownych i tym samym 

umożliwienie dokonywania 

racjonalnych wyborów 

 edukacyjne – pomoc w 

rozwijaniu ważnych 

umiejętności 

psychologicznych   i 

społecznych 

 alternatywne – pomoc  

w zaspokojeniu ważnych 

potrzeb oraz osiąganie 

satysfakcji życiowej przez 

stwarzanie możliwości 

zaangażowania się w 

działalność 

  artystyczną czy sportową 

Strategie: 

 informacyjne 

 edukacyjne 

 działań alternatywnych 

 interwencyjne – pomoc osobom 

mającym trudności w 

identyfikowaniu  i 

rozwiązywaniu ich   problemów 

oraz wspieranie  

w sytuacjach kryzysowych 

Strategie: 

 informacyjne 

 edukacyjne 

 działań alternatywnych 

 interwencyjne 

 zmniejszania szkód – mające na 

celu ochronę społeczeństwa   i 

samych uzależnionych przed 

skutkami ich ryzykownych 

zachowań 



Uwarunkowania formalne  

do Szkolnego Programu Profilaktyki 

1. Szkolny Program Wychowawczy – istotny dla określenia celu i zadań szkolnego programu profilaktyki. 

2. Szkolny Program Nauczania – istotny dla określenia struktury i zawartości treściowej szkolnego programu 

profilaktyki. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania – istotny dla określenia planowanych metod i form realizacji szkolnego 

programu profilaktyki. 

4. Roczny Program Pracy Szkoły. 

Zadania 

1. Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. 

2. Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju. 

3. Rozszerzanie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia. 

4. Wdrażanie metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

5. Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

6. Rozpoznawanie niepożądanych zjawisk na terenie szkoły. 

7. Rozszerzanie działań na rzecz profilaktyki uzależnień. 

8. Ograniczanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole. 

Cele i założenia działań profilaktycznych 

Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów naszego 

środowiska. Jest on zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym i ma na celu: 

1. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. 

 Doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z przejawami 

przemocy – eliminowanie zachowań agresywnych. 

 Wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo, w miejscach 

publicznych oraz w środowisku rodzinnym. 

 Dążenie do stworzenia modelu „człowieka szczęśliwego” – wszelkie nałogi są zazwyczaj rekompensatą 



dyskomfortu psychicznego. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia. 

 Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 Wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez kształcenie umiejętności i nawyków ruchowych. 

 Stwarzanie możliwości udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych. 

 Organizacji czasu wolnego. 

3. Kształtowanie ważnych psychologicznie i społecznie umiejętności. 

 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, 

doskonalenie technik asertywnych – umiejętność mówienia NIE. 

4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości. 

 Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. 

 Wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie. 

5. Przekazania dzieciom wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. 

6. Zapobieganie uzależnieniom. 

7. Wspieranie czynników chroniących: 

 Silna więź z rodzicami 

 Zainteresowanie nauką i własnych rozwojem 

 Podtrzymywanie tradycji i kształcenie szacunku dla jej norm 

 Konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety. 

Sposób realizacji programu 

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach: 

2. Zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli 

przedmiotu, realizacji ścieżek edukacyjnych, a także na wycieczkach , spotkaniach oraz imprezach 

okolicznościowych 

3. Zajęć pozalekcyjnych z dziećmi mających na celu; 

 Możliwość rozwijania przez uczniów własnych zainteresowań 

 Rozwiązywanie problemów oraz radzenie sobie z przejawami przemocy. 



 Umiejętność otwartego wyrażania myśli, uczuć i przekonań. 

6. Poświęcania szczególnej uwagi wychowawcy na wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanka poprzez: 

 Okazanie zainteresowania każdemu wychowankowi 

 Badanie środowiska domowego oraz indywidualne rozmowy z rodzicami lub opiekunami 

 Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych poruszanych przez wychowanków 

 Wspólne opracowywanie metod postępowania w sytuacjach konfliktowych 

 Dzielenie się z rodzicami pozytywnymi uwagami o dziecku 

7. Pedagogizacja rodziców w ramach: 

 Zebrań ogólnych, 

 Spotkań z wychowawcami, 

 Korespondencji z rodzicami oraz różnymi członkami społeczności szkolnej i pozaszkolnej. 

Metody realizacji programu 

2. Metody aktywizujące jednostkę i środowisko: quizy, konkursy plastyczne, muzyczne, literackie, apele, 

teatrzyki, działalność kół zainteresowań pomoc koleżeńska, szkolenia rodziców nauczycieli, dni otwarte, 

zawody sportowe, wycieczki, kuligi. 

3. Metody eksponujące: 

 Impresyjne – polegające na wywołaniu u uczniów określonych zachowań i zmian w postawach moralnych, 

przeżywanie głębokich emocji. 

 Ekspresyjne – stwarzanie sytuacji, w których uczeń nie tylko przeżywa, ale i tworzy np. drama, odgrywanie 

ról, inscenizacje, wystawy prac. 

4. Metody podające: mini wykład, pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja. 

5. Metoda projektów. 

Adresaci programu i struktura oddziaływań profilaktycznych 

Niniejszy program skierowany jest do: uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Praca profilaktyczna w szkole została zaplanowana na trzech związanych ze 

sobą poziomach: 

1. Profilaktyka wśród dzieci i dla dzieci. 



2. Profilaktyka wśród nauczycieli. 

3. Profilaktyka wśród rodziców. 

Nauczyciele: 

1 Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych. 

2 Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP. 

3 Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych. 

Wychowawca klasy: 

1 Integruje zespół klasowy. 

2 Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie. 

3 Wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

4 Realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów. 

5 Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych. 

6  Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 

7 Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

8 Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu wychowawczego szkoły i Szkolnego 

Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 

9 Wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu Profilaktyki Szkolnej. 

Dyrektor: 

1 Monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki. 

2 Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki. 

3 Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki. 

4 Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym Programie Profilaktyki. 

Rada Rodziców: 

1 Opiniuje Szkolny Program Profilaktyki  

2 Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki. 



3 Współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim. 

Rodzice: 

1 Przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat profilaktyki. 

2  Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki. 

3 Wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania 

indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Przewidywane efekty planowanych działań profilaktycznych 

W wyniku zastosowania szkolnego programu profilaktyki: 

Uczniowie: 

1 Zmniejszy się wskaźnik występowania agresji i przemocy 

2 Posiądą wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków 

3 Będą dostrzegali swoje mocne strony 

4 Chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia 

Rodzice: 

8 Usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień, mechanizmów agresji i przemocy 

9 Zwiększy się świadomość na temat higienicznego trybu życia, racjonalnego odżywiania 

10 Korzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych 

Nauczyciele – wychowawcy: 

1 Podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne 

2 Wychowawca na każdy rok szkolny opracuje na podstawie SPP plan działań profilaktycznych dla swojej klasy, 

w którym uwzględni zadania, sposoby realizacji, formy i metody pracy. 

1. ZWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. 

 

Działania Oczekiwane efekty 

 

Formy i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi 

Tworzenie warunków 

do kształtowania 

zachowań 

 

 

 

 

Wychowanie komunikacyjne 

w szkole. 

 

 

 

 

 

 



sprzyjających zdrowiu 

i bezpieczeństwu 

dzieci na drodze i w 

szkole. 

 

Uczeń zna zasady 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.  

Dyżury nauczycieli. 

Dostępność i popularyzacja 

materiałów edukacyjnych. 

Współpraca z instytucjami 

wspierającymi rozwój 

dziecka. 

Prowadzenie zajęć 

specjalistycznych. 

- dyrektor,  

- pedagog, 

- wychowawcy,  

- nauczyciele,  

- instytucje 

wspomagające 

 

Programy profilaktyczne 

Policji  

Bezpieczeństwo 

uczniów podczas 

przerw i imprez 

szkolnych. 

 

Uczeń czuje się 

bezpiecznie w czasie 

przerw i imprez. 

Złe zachowanie 

wywołuje 

natychmiastową 

reakcję pracowników 

szkoły. 

 

Dyżury nauczycieli. 

Przypominanie zasad 

bezpiecznego spędzania 

przerw i zachowywania się 

w trakcie imprez szkolnych. 

 

 

 

- pracownicy szkoły 

 

Uwrażliwienie uczniów 

na zagrożenia podczas 

drogi do i ze szkoły. 

 

Uczeń stosuje w 

praktyce przepisy 

ruchu drogowego. 

 

Pogadanki na temat 

bezpiecznej drogi. 

 

- wychowawcy,  

- nauczyciele  

 

Współpraca z Policja, 

konkursy z zakresu 

ruchu drogowego i 

bezpiecznej drogi do i 

ze szkoły. 

 

Działania Oczekiwane efekty 

 

Formy i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi 

 

 

Systematyczne 

uwrażliwianie uczniów 

na sytuacje 

 

Uczeń odpowiednio 

zachowuje się 

podczas ewakuacji. 

Uczeń odpowiednio 

 

Próbna ewakuacja. 

Zapoznanie z zagrożeniami 

wynikającymi z kontaktu  

z przedmiotami i 

 

- dyrekcja, 

- nauczyciele,  

- pedagog,  

- koordynator ds.  

 



stwarzające 

zagrożenie. 

 

 

reaguje na 

przedmioty i 

substancje 

niebezpieczne. 

substancjami 

niebezpiecznymi. 

  bezpieczeństwa  

 

Uczenie zasad 

postępowania w 

sytuacjach zagrożenia:  

- powódź,  pożar,  

- zachowanie na 

szkolnym korytarzu, 

szatni, klasie szkolnej, 

sali gimnastycznej, 

boisku szkolnym 

 

Uczeń wie jak 

zachować się w 

sytuacji zagrożenia. 

 

Próbny alarm 

przeciwpożarowy 

 

- dyrektor, 

- nauczyciele,  

- wychowawcy, 

- pielęgniarka, 

- koordynator ds.  

   bezpieczeństwa 

 

 

Uwzględnienie 

profilaktyki uzależnień 

-problem narkotyków 

-palenie papierosów 

-picie alkoholu 

-zachowania 

agresywne 

 

Uczeń umie 

rozpoznać sytuacje  

 

Ulotki, plakaty, pogadanki, 

filmy o tematyce 

profilaktyki uzależnień; 

 

- wychowawcy,  

- nauczyciele,  

- pedagodzy,  

- pielęgniarka 

 

 

2. OGRANICZANIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCY W SZKOLE 

 

Działania Oczekiwane efekty 

 

Formy i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi 

Diagnoza poziomu 

bezpieczeństwa  

w szkole. 

Nauczyciele znają 

zagrożenia występujące 

wśród uczniów. 

 

Ankiety, rozmowy. 

 

 

- dyrekcja, 

- pedagog, 

- nauczyciele 

 



Uświadamianie uczniom, 

czym jest agresja i 

przemoc oraz jak sobie 

z nimi radzić. 

Uczeń wie, czym jest 

agresja. 

Uczeń umie 

przeciwstawić się 

zachowaniom 

agresywnym. 

Uczeń radzi sobie  

z własnymi emocjami. 

Uczeń wie, gdzie w razie 

potrzeby szukać pomocy. 

Pogadanki z wychowawcami, 

pedagogiem, psychologiem, 

policją. 

Realizacja programów 

profilaktycznych. 

Konkursy dotyczące 

tematyki agresji i 

przemocy. 

- pedagog,  

- wychowawcy,  

- nauczyciele,  

Programy 

profilaktyczne 

 

 

Wdrażanie działań na 

rzecz ograniczania 

agresji i przemocy, 

kształtowanie 

umiejętności 

asertywnych. 

 

 

Uczeń czuje się 

bezpiecznie. 

Uczeń spędza przerwy 

bezpiecznie i aktywnie. 

Uczeń umie zachować się 

asertywnie.  

 

Aktywne dyżurowanie 

nauczycieli. 

Zaproponowanie 

bezpiecznych zabaw w 

czasie przerw. Warsztaty 

umiejętności asertywnych. 

Prowadzenie kół 

zainteresowań. Akcje, 

konkursy, imprezy 

organizowane przez 

Samorząd Uczniowski 

- nauczyciele,  

- wychowawcy,  

- pedagog,  

- pracownicy szkoły,  

- ochrona szkoły 

 

Działania Oczekiwane efekty 

 

Formy i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi 

Kształtowanie 

umiejętności 

zastępowania agresji, 

wnioskowania moralnego 

oraz kontroli emocji  

 

Uczeń nabywa 

umiejętności nie 

agresywnych reakcji 

oraz kontroluje swoje 

emocje. 

Zna i przestrzega normy 

moralne. 

 

Warsztaty umiejętności 

wychowawczych dla 

nauczycieli. 

Zajęcia w klasach. 

Indywidualne zajęć i 

spotkania z dziećmi. 

Zajęcia grupowe. 

 

- dyrektor,  

- instytucje 

wspierające,  

- wychowawcy,  

- nauczyciele,  

- pedagog, 

 

 

Współpraca ze z Policją 

Rządowy Program 

„Bezpieczna i przyjazna 

szkoła”. Zajęcia 

wyciszające z 

pedagogiem. 

 



Kształtowanie postaw 

troski o 

bezpieczeństwo własne i 

innych. 

Wzbudzanie empatii, 

tolerancji i zachowań 

prospołecznych. 

Uczeń zna i szanuje 

normy i wartości 

społecznych, kulturowe, 

rodzinne, szkolne. 

Uczeń ma poczucia 

własnej wartości  i 

skuteczności. 

Uczeń umie być 

tolerancyjny i ma 

świadomość zagrożeń 

płynących z braku 

tolerancji. 

 

Warsztaty. 

Zajęcia w klasach. 

Ćwiczenia afirmujące, 

podnoszące samoocenę, 

uczenie samoakceptacji. 

Kształtowanie pozytywnych 

relacji między 

rówieśnikami. 

- dyrektor,  

- wychowawcy,  

- nauczyciele,  

- pedagog,  

 

Pedagogizacja rodziców. 

Wzmocnienie więzi 

między rodzicami i 

dzieckiem. 

Rodzice zwracają uwagę 

na treści dostępne dla 

swych dzieci, filtrują je. 

Rodzice wspierają dzieci  

Pogadanki, warsztaty o 

tematyce przemocy i 

agresji w mediach, grach 

komputerowych, prasie 

młodzieżowej na 

spotkaniach z rodzicami. 

- pedagog,  

- wychowawcy 

 

 

3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO 

 

Działanie Oczekiwane efekty 

 

Forma i metody 

realizacji  

Koordynatorzy Uwagi 

 

 

 

 

Przedstawienie zasad  

i reguł współżycia  

w klasie i szkol 

Uczeń zna obowiązki  

i prawa wynikające ze 

Statutu Szkoły. 

Przestrzega je. 

Uczeń zna podstawowe 

zasady dobrego 

wychowania i stosuje 

Zapoznanie ze 

Statutem Szkoły. 

 

 

Pogadanki na temat 

zasad dobrego 

wychowania. 

- wychowawcy ,  

- nauczyciele,  

- pedagog 

 

 

 

 

 



się do nich. 

Uczeń ubiera się 

stosownie do 

okoliczności. 

Uczeń współtworzy i 

stosuje reguły ustalone 

w zespole klasowym. 

 

 

 

 

Ustalenie 

wewnętrznych zasad 

obowiązujących w 

klasie i szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwrażliwianie uczniów na 

potrzeby innych. 

 

 

 

 

 

Uczeń rozumie 

potrzebę pomagania 

innym. 

Uczeń respektuje 

potrzeby 

niepełnosprawnych 

uczniów. 

Uczeń angażuje się w 

akcje pomocy 

potrzebującym. 

Podejmowanie tematyki 

dotyczącej potrzeby 

pomagania innym. 

Uświadamianie potrzeb 

osób 

niepełnosprawnych. 

 

Udział w akcjach 

charytatywnych. 

 

Pomoc koleżeńska 

- wychowawcy  

-  nauczyciele 

- pedagog,  

- Samorząd Uczniowski,  

 

Akcje : Góra grosza 

Działanie 

 

Oczekiwane efekty Forma i metody 

realizacji  

Koordynatorzy Uwagi 

 

 

 

 

Integrowanie społeczności 

szkolnej. 

Uczeń zachowuje się 

stosownie do sytuacji. 

Uczeń czuje się 

odpowiedzialny za 

dobre imię szkoły. 

Uczniowie poznają 

swoje zainteresowania, 

uzdolnienia. 

Uczeń czuje się częścią 

zespołu i jest 

Organizowanie 

uroczystości  

i imprez szkolnych. 

Organizowanie 

wycieczek. 

 

Prezentowanie 

osiągnięć uczniowskich. 

Organizowanie zajęć 

otwartych. 

- dyrekcja,  

- nauczyciele,  

- wychowawcy,  

- pedagog, 

- Rada Rodziców 

 

 

 

 

 

 

Szkolne koła i kluby 

zainteresowań 



współodpowiedzialny za 

jego sukces. 

Szkoła cieszy się dobrą 

opinią. 

 

Zajęcia integracyjne 

dla klas 1 i 4 

 

4. ROZSZERZANIE DZIAŁAN NA RZECZ PROPAGOWANIA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 

 

Działanie Oczekiwane efekty 

 

Forma i metody 

realizacji  

Koordynatorzy Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie zdrowego 

trybu życia 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie. 

 

Uczeń zna i stosuje 

zasady zdrowego 

odżywiania. 

 

Uczeń rozumie wpływ 

reklamy na konsumenta. 

 

Kształtowanie nawyków 

zdrowego stylu życia. 

 

Uświadomienie 

rodzicom zagrożeń 

wynikających z wad 

postawy. 

 

Korygowanie wad 

postawy. 

 

Dostawanie sprzętu 

szkolnego do wzrostu 

uczniów. Stosowanie 

przerw śródlekcyjnych. 

(Kl. 1-3) 

 

Pogadanki w klasach na 

temat zdrowego 

żywienia. 

Akcje promocyjne 

 

Wyjaśnianie roli 

reklamy 

 

Wyjazdy na basen, 

wycieczki, biwaki, 

zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

Przeprowadzanie zajęć 

otwartych dla 

rodziców, ukazujących 

sposoby zapobiegania i 

- dyrektor,  

- pedagog,  

- wychowawcy,  

- nauczyciele,  

 -instytucje 

wspomagające,  

- nauczyciele świetlicy, 

- pielęgniarka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcje „Mleko w 

szkole”, „Owoc w 

szkole” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uwrażliwienie uczniów 

na skutki różnych 

niebezpiecznych 

sytuacji. 

korekcji wad postawy. 

Zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej 

Konsultacja    z 

lekarzem, pielęgniarką. 

 

Pogadanki , spotkania z 

policjantem, 

pielęgniarką 

Działanie Oczekiwane efekty 

 

Forma i metody 

realizacji  

Koordynatorzy Uwagi 

 

 

Popularyzacja 

aktywnych sposobów 

spędzania wolnego 

czasu. 

Uczeń umie rozsądnie 

gospodarować czasem 

wolnym. 

Zna sposoby aktywnego 

spędzania czasu. 

 

Pogadanki. 

Organizowanie imprez 

sportowych, gier i 

zabaw ruchowych. 

Wycieczki szkolne 

- wychowawcy,  

- nauczyciele 

Dzień Sportu,  zawody 

sportowe 

 

 

 

 

Uświadomienie 

konieczności 

zachowania higieny  

i ergonomii pracy. 

 

Uczeń wie w jakiej 

pozycji powinien spać, 

jeść, odrabiać lekcje, 

czytać itp. 

Pogadanki, rozmowy na 

temat higieny pracy. 

Zwracanie uwagi na 

właściwą postawę ciała.  

Stosowanie przerw 

śródlekcyjnych. 

Dbanie o właściwy 

odpoczynek podczas 

przerw zgodny  

z rozwojem 

psychofizycznym 

(bezpieczne gry, 

zabawy, walka z 

hałasem). 

- wychowawcy, 

- nauczyciele 

dyżurujący,  

- pielęgniarka 

 



 

 

Kształtowanie nawyków 

dbania o zdrowie  

i higienę osobistą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna i stosuje 

zasady higieny 

osobistej. 

Rozmowa z pielęgniarką 

Kontrole higieny 

uczniów. 

Pogadanki na temat 

fizycznego rozwoju 

człowieka.  

Przeprowadzenie 

fluoryzacji i zachęcanie 

do dbania o higienę 

jamy ustnej. 

Zwracanie uwagi na 

odpowiedni ubiór 

- wychowawcy, 

- pielęgniarka 

fluoryzacja 

Działanie 

 

Oczekiwane efekty Forma i metody 

realizacji 

Koordynatorzy Uwagi 

 

Poszerzanie 

zainteresowań i wiedzy 

ucznia 

 

Uczeń chętnie bierze 

udział i wykazuje się 

umiejętnościami 

wykraczającymi poza 

program nauczania. 

 

Wewnątrzszkolne 

konkursy  

Zawody dla klas 1 – 3  

 

 

- nauczyciele w-f 

 

 

5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WZMOCNIENIE MOTYWACJI DO WŁASNEGO 

ROZWOJU 

WYSOKIE POPTRZEBY EDUKACYJNE 

 

Działanie Oczekiwane efekty 

 

Forma i metody 

realizacji  

Koordynatorzy Uwagi 

 

 

Uświadomienie uczniowi 

jego mocnych stron i 

Uczeń lepiej zna siebie. 

 

Uczeń zna swoje 

zalety. 

Zdiagnozowanie 

każdego ucznia pod 

kątem jego możliwości. 

Podkreślanie mocnych 

- wychowawcy, 

- pedagog, 

 

 



możliwości. 

 

 

 

 

Uczeń dostrzega 

możliwości osiągnięcia 

sukcesu. 

stron każdego dziecka. 

Ukazanie perspektyw 

rozwoju. 

 

Rozwijanie 

indywidualnych 

zainteresowań uczniów. 

 

Organizowanie kół 

zainteresowań. 

Angażowanie uczniów 

do udziału w 

konkursach. 

Organizowanie różnych 

form przeglądu 

twórczości dzieci. 

 

Uczeń rozwija swoje 

zainteresowania. 

Uczeń bierze udział w 

konkursach i 

przeglądach 

twórczości. 

- wychowawcy,  

- nauczyciele 

Szkolne koła 

zainteresowań 

 

Wskazywanie 

pożądanych wzorców 

zachowań. 

 

 

Uczeń rozumie i 

dostrzega sens bycia 

wartościowym 

człowiekiem. 

 

Prezentowanie 

sylwetek 

wartościowych postaci  

i Wielkich Polaków. 

- wychowawcy,  

- nauczyciele 

 

Działanie 

 

Oczekiwane efekty Forma realizacji Koordynatorzy Uwagi 

 

 

 

Pomoc uczniom  

w przezwyciężaniu 

własnych trudności  

i ograniczeń. 

Organizowanie 

zespołów 

wyrównawczych. 

Objęcie uczniów opieką 

logopedyczną, i 

pedagogiczną . 

Prowadzenie 

indywidualnych rozmów 

z rodzicami uczniów 

Uczeń uzupełnia braki  

w wiadomościach  

i umiejętnościach. 

Uczeń korzysta z 

pomocy logopedy, 

pedagoga.  

Rodzice współpracują  

z nauczycielami  

w przezwyciężaniu 

indywidualnych 

trudności uczniów. 

 

- dyrekcja,  

- nauczyciele 

prowadzący 

  zespoły, 

- logopeda, 

- pedagog,  

- rodzice 

 



 

Zapoznanie uczniów z 

ustaloną wcześniej 

ujednoliconą procedurą 

poprawiania ocen 

niedostatecznych i 

włączenie jej do 

Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania 

Omówienie WSO. 

Przedstawienie uczniom 

wymagań edukacyjnych 

z poszczególnych 

przedmiotów. 

Uczeń zna WSO oraz 

poszczególne 

wymagania edukacyjne 

z poszczególnych 

przedmiotów 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

 

 

Wyrabianie nawyku 

systematyczności 

 

Systematyczne 

kontrolowanie postępów 

uczniów w nauce.  

Systematyczne 

odpytywanie, 

przeprowadzanie 

sprawdzianów, 

kartkówek. 

 

Uczeń systematycznie 

przygotowuje się do 

zajęć lekcyjnych.  

- wychowawcy 

- nauczyciele 

 

Mobilizacja zespołów 

klasowych celem 

pomocy słabszym w 

nauce koleżankom i 

kolegom 

Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej, 

wolontariat. 

Uczeń otrzymuje 

pomoc w nauce i 

niweluje swoje 

zaległości w programie 

nauczania. 

- wychowawcy klas 

- pedagog  

- Samorząd Szkolny 

- Samorządy klasowe 

 

Profilaktyka 

niepowodzeń szkolnych.  

Diagnoza trudności 

szkolnych uczniów – 

wczesne wykrywanie 

dysfunkcji 

rozwojowych. 

 

Analiza informacji na 

temat ucznia 

uzyskanych na 

podstawie opinii 

poradni psychologiczno 

- pedagogicznych 

oraz wywiadu z 

rodzicami. 

Stosowanie zaleceń PPP 

do pracy z uczniem. 

 

 

- nauczyciele 

prowadzący 

  zespoły, 

- logopeda, 

- pedagog,  

- terapeuci 

Współpraca z 

Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną w 

Żarach 



Zapewnienie pomocy 

uczniom z trudnościami 

szkolnymi. 

Organizowanie zajęć 

korekcyjno – 

kompensacyjnych 

uczniom z dysfunkcjami 

rozwojowymi na 

podstawie opinii PPP. 

Pomoc dla uczniów z 

dysfunkcjami 

- zajęcia wyrównawcze, 

- pomoc koleżeńska 

- zajęcia terapii 

pedagogicznej 

 

 

Uczeń ma zapewnioną 

pomoc w nauce oraz ma 

szansę do harmonijnego 

rozwoju.  

- dyrekcja 

- wychowawcy klas 

- pedagog  

- terapeuci 

- Samorząd Szkolny 

- Samorządy klasowe 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania  

i ujawniania swoich 

uczuć i emocji. 

Realizowanie tematyki 

dotyczącej uczuć, 

asertywności, emocji, 

empatii. 

Kształcenie 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem. 

 

Uczeń umie wyrazić  

i nazwać uczucia i 

emocje. 

 

Uczeń radzi sobie ze 

stresem. 

 

- wychowawcy,  

- pedagog, 

 

 

 

6. WDRAŻANIE METOD RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH 

Działanie Oczekiwane efekty 

 

Forma realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

 

Poszerzenie wiedzy 

dotyczącej sytuacji 

trudnych. 

 

 

Uczeń zauważa 

symptomy trudnych 

sytuacji. 

Nazywa swój problem 

 

Podejmowanie tematyki 

dotyczącej sytuacji 

trudnych  

i niebezpiecznych. 

 

- wychowawcy,  

- pedagog,  

 

 

 

 

Wdrażanie metod 

asertywnych. 

 

 

Uczeń zachowuje się 

odpowiednio do 

sytuacji. 

 

Ćwiczenia w 

umiejętności 

odmawiania i wyrażania 

swego zdania. 

 

- wychowawcy,  

- pedagog,  

 

 

     



Umiejętne szukanie 

pomocy. 

Uczeń aktywnie 

reaguje na sytuacje 

trudne  

i niebezpieczne. 

Wie, do kogo zwrócić 

się  

o pomoc w razie 

potrzeby. 

Informowanie o 

osobach  

i instytucjach 

niosących pomoc. 

- dyrekcja,  

- wychowawcy,  

- nauczyciele,  

- pedagog,  

 

Skrzynka internetowa, 

stowarzyszenia, 

poradnie, fundacja min. 

„Dzieci Niczyje” 

 

7. ROZPOZNAWANIE NIEPOŻĄDANYCH ZJAWISK NA TERENIE SZKOŁY 

 

Działanie Oczekiwane efekty Forma realizacji  

 

Odpowiedzialni Uwagi 

 

 

Dokładne zapoznanie 

uczniów z regulaminem 

szkoły oraz 

szczegółowymi 

kryteriami ocen 

zachowania. 

Uczeń zna regulamin 

szkoły. 

Uczeń stosuje zasady 

wynikające z 

regulaminu szkoły. 

Uczeń zna 

konsekwencje 

wynikające  

z nieprzestrzegania 

regulaminu szkoły. 

Uczeń zna kryteria 

ocen zachowania. 

Uczeń stosuje się do 

nich. 

 

Lekcje wychowawcze 

dotyczące regulaminu 

szkoły  

i kryteriów ocen 

zachowania. 

Apele szkolne 

dotyczące spraw 

porządkowych. 

 

- wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

Uczeń systematycznie 

uczęszcza na zajęcia. 

Uczeń przestrzega 

punktualności. 

Kontrolowanie 

nieobecności na 

lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych. 

 

- wychowawcy,  

- nauczyciele,  

- pedagog 

 



 

 

 

Zapobieganie 

nadmiernej absencji 

uczniów. 

Nauczyciele eliminują 

przypadki wagarów. 

Rodzice mają 

świadomość 

konsekwencji 

wynikających z 

nierealizowania 

obowiązku szkolnego 

przez dziecko 

Systematyczne 

zaznaczanie spóźnień w 

dziennikach. 

Restrykcyjne 

egzekwowanie 

usprawiedliwień. 

Pedagogizacja 

rodziców dotycząca 

systematycznego 

uczęszczania dziecka 

do szkoły.. 

 

8. ROZSZERZANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

 

Działanie Oczekiwane efekty Forma realizacji  

 

Odpowiedzialni Uwagi 

 

 

Rozpoznawanie sytuacji 

domowej wychowanków. 

Wychowawca zna 

sytuację rodzinną 

swoich wychowanków. 

Zwraca szczególną 

uwagę na uczniów z 

rodzin dysfunkcyjnych. 

Rozmowa wychowawców  

z pedagogiem 

 

- wychowawcy,  

- pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie programów 

profilaktycznych. 

Uczeń rozumie 

zagrożenia wynikające 

ze stosowania używek.  

Potrafi odmówić. 

W razie potrzeby 

zwraca się o pomoc do 

dorosłych. 

Nauczyciele posiadają 

wiedzę na temat 

Realizowanie 

programów 

profilaktycznych. 

Udział w konkursach  

i przedstawieniach 

dotyczących 

profilaktyki uzależnień. 

Szkolenia nauczycieli  

w zakresie profilaktyki 

 

- wychowawcy,  

- nauczyciele,  

- pedagog 

Programy 

profilaktyczne, 

współpraca z 

instytucjami 

zewnętrznymi 

 



profilaktyki uzależnień. 

Większa grupa 

nauczycieli jest 

przygotowana do 

realizowania 

programów 

profilaktycznych. 

oraz realizacji 

programów 

profilaktycznych. 

 realizowania 

programów 

profilaktycznych. 

 

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki 

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy będzie ulegał modyfikacji (ewaluacji) w zależności od 

sytuacji i potrzeb grup tworzących społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli.  Metody tj. np.: ankiety, 

rozmowy, obserwacje, wykorzystane w ewaluacji wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności w 

których te działania są realizowane.  

Ewaluację formatywną (ewaluacja formatywna– jest to zbieranie danych jeszcze w trakcie wdrażania nowych 

rozwiązań, które mogą służyć do modyfikacji podjętych działań) – przeprowadza ją zespół d/s profilaktyki poprzez 

ułożenie szeregu pytań ewaluacyjnych w czasie realizacji programu, jak i po zakończeniu określonych działań 

(etapów). Odpowiedzi na te pytania dostarczą badania przeprowadzone za pomocą metod jakościowych, tj. ankieta, 

wywiad, obserwacja. 

Tematyka spotkań nauczyciela pełniącego rolę wychowawcy klasy 

KLASA I 

1. Ja i moi koledzy. Jesteśmy jedną klasą. 

2. Bezpieczna droga do i ze szkoły. 

3. Agresji mówimy „nie” – zajęcia integracyjne i warsztatowe. 

4.  Kultura żywego słowa – pogadanki dramy. 

5. Propagowanie zdrowej żywności i zdrowego stylu życia. 

6. Jestem czysty i zadbany – propagowanie higieny osobistej. 

7. Bezpieczeństwo podczas przerw międzylekcyjnych. 



8. Jak się uczyć, aby osiągnąć sukcesy? 

9. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji. 

10. Zasady i sposób komunikowania się i rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. 

11. Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia. 

KLASA II 

1. ,,Nie agresji”– zajęcia warsztatowe. 

2. Powiedz „nie” obcemu. 

3. Nazywamy i rozróżniamy uczucia – zajęcia warsztatowe. 

4. Nie jesteś sam. Spotkania z udziałem pedagoga szkolnego i przedstawiciela policji. 

5. Bezpieczeństwo podczas drogi do i ze szkoły. 

6. Promocja zdrowego żywienia. 

7. Respektowanie ustalonych norm postępowania. 

8. Stop agresji – zajęcia warsztatowe. 

9. Każdy z nas ma wielką wartość. 

10. Szanujmy się! 

KLASA III 

2. Jacy jesteśmy – cykl zajęć. 

3. Pięknie żyć to nie tylko brać, ale dawać – cykl zajęć. 

4. Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do i ze szkoły. 

5. Nie jesteś sam, zdrowe odżywianie. 

6. Komunikowanie się. 

7. Wygląd i higiena osobista. 

8. Przemoc – jak na nią reagować, jak zapobiegać i kogo powiadomić. 

9. Jak zachować się w różnych sytuacjach – zasady dobrego zachowania. 

10. Moje prawa i obowiązki. 

11. Zasady prawidłowego odżywiania  

 



KLASA IV 

2. Nauczanie wartości: np. odpowiedzialność – cykl lekcji. 

3. Co wypada, a co nie – zasady kultury osobistej. 

4. Niebezpieczeństwa grożące dzieciom (także Internet). 

5. Ja wśród innych, inni wokół mnie – asertywność, tolerancja. 

6. Zachowanie podczas wspólnych wyjść. 

7. Prawa i obowiązki w rodzinie. 

8. Jak powiedzieć „nie” i nikogo nie urazić – asertywność. 

9. Jak uczyć się skutecznie, organizacja czasu wolnego. 

10. Zagrożenia współczesnego świata – narkotyki, alkohol – profilaktyka 

11. Prawa i obowiązki dziecka. 

KLASA V 

2. Promocja zdrowego stylu życia – aktywność fizyczna.  

3. Zasady udzielania pierwszej pomocy. 

4. Czy stanowimy zgrany zespół klasowy. 

5. Każdy powinien umieć powiedzieć „nie”. 

6. Pamiętamy o świętach i tradycjach narodowych. 

7. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. 

8. Kiedy, dlaczego i jak należy mówić „nie”. 

9. Walka z chorobami zakaźnymi. 

10. Rodzaje uzależnień. 

11.  O szkodliwości nałogów. 

KLASA VI 

1. Wdrażanie do współodpowiedzialności za środowisko. 

2. Profilaktyka uzależnień.  

3. Współodpowiedzialność za bezpieczeństwo w szkole. 

4. Zapobieganie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu. 



5. Czy wiesz, co jesz. 

6. Moje prawa i obowiązki w rodzinie. 

7. Kultura języka, stroju, zachowania. 

8. Poznaję siebie. 

9. Mój szacunek do pracy i obowiązków rodziców i opiekunów. 

10.  Sport to zdrowie. 

Tematyka wychowawcza spotkań wychowawcy z rodzicami. 

Działania profilaktyczne a środowisko rodzinne ucznia 

1. Integracja rodziców. 

2. Wpływ rodziców na tworzenie prawa szkolnego. 

3. Zapoznanie ze statutem szkoły. 

4. Działalność Rady Rodziców. 

5. Prawa i obowiązki rodziców dziecka uczącego się w naszej szkole. 

6. Pedagogizacja rodziców – tematy ustalane na podstawie przeprowadzonych  

    ankiet. 

7. Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących profilaktyki uzależnień. 

8. Zaproszenie psychologa na spotkanie z rodzicami poruszające różne tematy.  

9. Pomoc pedagogiczna udzielana uczniom w szkole. 

10. Pomoc materialna dla potrzebujących uczniów. 

11. Przemoc w środowisku rówieśniczym, w domu rodzinnym i szkole. 

12. Bieżąca informacja o postępach dydaktycznych i wychowawczych wobec 

    dziecka w szkole. 


