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Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów  

i zjawisk określanych jako przejawy patologii życia społecznego i jako system działań 

wzmacniających lub podtrzymujących różne, pozytywne społecznie postawy uczniów w toku 

wychowania, realizowana jest podczas działalności edukacyjnej i profilaktycznej szkoły, tj.   

w ramach godzin wychowawczych i w postaci różnych dodatkowych zajęć profilaktyczno-

edukacyjnych. 

 Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki zostało poprzedzone diagnozą uczniów, 

nauczycieli, rodziców, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia. 

 Profilaktyka w naszej szkole koncentruje się na wzmocnieniu czynników chroniących: 

rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym 

(zainteresowania nauką szkolną, zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych) 

wspomaganie rozwoju moralnego uczniów – poszanowanie norm, wartości i autorytetów 

(profilaktyka niepożądanych zachowań) stworzenie uczniom możliwości przynależenia do 

pozytywnych grup rówieśniczych wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez 

nich funkcji wychowawczych (silne więzi z rodzicami) ochrona zdrowia psychicznego. 

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością 

profilaktyczną w środowisku lokalnym. 

Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek Szkoła współpracuje z następującymi 

instytucjami: 

a) uczestnictwo w spektaklach teatralnych, imprezach środowiskowych  

o charakterze profilaktycznym 

• udział w konkursach, programach ogólnopolskich  

• uczestnictwo w seansach filmowych i teatralnych o charakterze profilaktycznym 

b) placówki opiekuńczo-wychowawcze (PPP, Poradnia Uzależnień, OPS, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, Dom Dziecka, itp.) 

• pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu, nauce  

i z problemami zdrowotnymi 

• udzielanie pomocy rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej 

• organizowanie prelekcji, warsztatów dla uczniów i rodziców prowadzonych przez 

psychologów, pedagogów, lekarzy i innych specjalistów  

c) instytucje porządku publicznego i sprawiedliwości (Sąd, kuratorzy, Policja, Straż Miejska) 

• współpraca z kuratorami (pisanie opinii, udzielanie informacji o uczniach  

i środowisku rodzinnym) 

• udział uczniów, rodziców w spotkaniach prowadzonych przez Policję na temat 

przeciwdziałania agresji i przestępczości) 

• kierowanie spraw do Sądu, pisanie opinii 

• zabezpieczanie imprez szkolnych (dyskoteki) – patrolowanie terenu szkoły 

d) służba zdrowia (współpraca z psychiatrą) 

e) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 
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Podstawa prawna programu profilaktyki: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 

526 i 527). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze 

zm.). 

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 

535 ze zm.). 

5. Ustawa 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). 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  

z 2003r. Nr 24, poz. 198). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – 

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2015r.  

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

11. Statut Szkoły. 

12. Program Wychowawczy Szkoły. 

13. Procedura Niebieskiej Karty 

 

CELE PROGRAMU 

CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:  

Szkoła bezpieczna, przyjazna uczniowi – wspomagająca jego rozwój psychiczny, fizyczny i 

emocjonalny. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE – OPERACYJNE: 

• dbałość o zdrowie psychiczne jako podstawa dobrego rozwoju i zachowania 

• reagowanie na wszelkie przejawy zagrożeń związane z rozwojem cywilizacji 

(cyberprzemoc), eliminowanie zachowań agresywnych 
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• kształtowanie właściwych zachowań uczniów i postaw życiowych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym 

 

Adresaci działań profilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętności w trakcie trwania 

programu: 

a) Uczniowie 

• nabywają praktyczne umiejętności umożliwiające znajomość własnych praw, 

obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem postaw asertywnych wynikających z 

ról i zadań społecznych, odpowiednie reagowanie  

w sytuacjach zagrożenia i przymusu 

• uczniowie integrują się, potrafią współdziałać zarówno z rówieśnikami  

i osobami dorosłymi 

• uczniowie zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności dotyczące zdrowia fizycznego i 

psychicznego 

• uczniowie rozwijają takie umiejętności interpersonalne jak: chronienie siebie w 

sytuacjach nacisku grupowego, otwartości, empatii, odreagowania napięć  

i budowania prawidłowych relacji z ludźmi 

• uczniowie są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego 

oraz w dorosłym życiu 

• szkoła podnosi świadomość młodzieży na temat praw i obowiązków, skutków łamania 

prawa, skutków używania środków odurzających i podejmowania racjonalnych 

decyzji 

• szkoła propaguje zdrowy styl życia, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, 

zachęca do aktywnego uczestnictwa  

w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego 

• uczniowie uczą się umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami 

oraz stresem 

b) Rodzice 

• Pedagog szkolny i wychowawcy klas organizują spotkania ze specjalistami na 

których: 

• rodzice informowani są na temat: „Skutków łamania prawa przez nieletnich, 

odpowiedzialności prawnej rodziców” 

• rodzicom przekazywane są rzetelne informacje o uzależnieniach i ich wpływie na 

organizm człowieka, o sposobie ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego 

• rodzice poznają możliwości i miejsca pomocy dla osób uzależnionych,  

z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania i emocji 

• rodzice są wspomagani przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, pracowników 

PPP w procesie wychowania dzieci (spotkania z rodzicami, wywiadówki, warsztaty) 

c) Nauczyciele 

• nauczyciel stanowi swój osobisty przykład dla uczniów 
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• nauczyciel potrafi postępować w kontaktach z uczniami w taki sposób aby nie 

wyzwalać agresji, a proszony jest mediatorem, negocjatorem  

w rozwiązywaniu problemów, trudnych sytuacji na terenie klasy 

• nauczyciel doskonali się 

• nauczyciel zna sposoby interwencji i postępowania w sytuacjach zagrożeń 

• nauczyciel zna swój zespół klasowy 

 

STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU 

A. Strategie informacyjne (metody): 

❖ pogadanki 

❖ spotkania ze specjalistami (prelekcje, warsztaty) 

❖ prezentacje na lekcjach filmów  

❖ prace w oparciu o tekst 

❖ prezentacje teatralne, multimedialne 

 

B. Strategie edukacyjne (metody): 

❖ realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych (elementy) 

❖ drama  

❖ przedstawienia  

❖ burza mózgów 

❖ dyskusja 

❖ gry i zabawy dydaktyczne 

❖ symulacja różnych sytuacji życiowych np. rozwiązywanie wymyślonego konfliktu itp. 

❖ technika uzupełnień zdań 

❖ praca w grupach 

❖ uroczystości szkolne 

C. Strategie działań alternatywnych (metody): 

❖ koła zainteresowań 

❖ wycieczki 

❖ zajęcia i zawody sportowe 

D. Strategie interwencyjne (metody): 

❖ interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego, problemów zdrowotnych (prowadzona 

przez specjalistę) 

❖ interwencja w środowisku szkolnym ucznia 

❖ terapia indywidualna, grupowa, rodzinna (prowadzona przez specjalistę) 

 

DIAGNOZA PROBLEMÓW WYMAGAJĄCYCH DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH 



6 
 

Prowadzenie działań profilaktycznych w szkole zostało poprzedzone diagnozą- rozpoznaniem 

obecnego stanu zagrożenia niepożądanymi zjawiskami w rozwoju uczniów szkoły. 

1. Diagnozę opracowano w oparciu o analizę: 

• dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, świetlicy,  zeszytów uwag, 

dokumentacji pedagoga szkolnego 

• informacji  od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły  

o bieżących problemach wychowawczych 

• informacji z instytucji współpracujących ze szkołą 

• obserwacji zachowań uczniów 

• frekwencji w dziennikach lekcyjnych 

• rozmów, wywiadów z nauczycielami, rodzicami i uczniami, opinii uczniów 

wyrażanych m.in. przez członków Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Powyższa diagnoza pozwoliła nam dostrzec i określić główne problemy  

oddziaływań profilaktycznych. 

Zdiagnozowane problemy i potrzeby środowiska: 

• zachowania agresywne wśród uczniów, przemoc istnieje w świadomości uczniów jako 

element rozwiązywania konfliktów  

• brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne 

• brak umiejętności zachowań asertywnych 

• zbyt rzadkie wybieranie alternatywnych sposobów wybierania czasu 

• brak wzorców rodzinnych w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia, niska 

świadomość zagrożenia uzależnieniami  

• spostrzeganie ryzykownych zachowań starszych kolegów jako atrakcyjne, brak 

dyscypliny i niska kultura języka 

• nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 
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CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE 

W celu zmniejszenia zakłóceń w rozwoju naszych uczniów, wyodrębniono czynniki 

chroniące, które będziemy wzmacniać, jak i czynniki ryzyka, które chcemy minimalizować. 

Czynniki zostały uporządkowane wg następujących kategorii: 

• związane z sytuacją rodzinną 

• związane z grupą rówieśniczą 

• związane z sytuacją szkolną 

• czynniki osobowościowe 

CZYNNIKI RYZYKA: 

Związane z sytuacją rodzinną: 

• trudna sytuacja materialna 

• środowiska promujące negatywne wzorce zachowań 

• niewłaściwe postawy rodzicielskie 

Związane z grupą rówieśniczą: 

• podatność na wpływy innych osób 

• kontakt z grupami, w których nie przestrzegane są normy prospołeczne 

Związane z sytuacją szkolną: 

• niska motywacja do nauki 

• opuszczanie zajęć dydaktycznych 

• brak integracji w zespole klasowym i społeczności szkolnej 

Czynniki osobowościowe: 

• trudności w radzeniu sobie ze stresem 

• niska odporność emocjonalna w sytuacjach trudnych 

CZYNNIKI CHRONIĄCE: 

Związane z sytuacją rodzinną: 

• zainteresowanie rodziców sytuacją i problemami dziecka 

• konsekwencja w działaniach wychowawczych 

• rodzice przekazujący właściwe wzorce i wartości 

• kształtowanie przez rodziców stylu życia wolnego od nałogów 

• stawianie dziecku wymagań i granic adekwatnych do jego możliwości  

i rozwoju 

• prawidłowa pozycja dziecka w rodzinie 

Związane z grupą rówieśniczą: 

• świadomość zagrożeń społecznych 

• umiejętność odpierania presji i nacisków ze strony grupy rówieśniczej 

• przynależność do grupy przestrzegającej zasady i normy społeczne 
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Związane z sytuacją szkolną: 

• jasno sprecyzowane normy postępowania uczniów 

• poczucie bezpieczeństwa w szkole 

• prawidłowe relacje między uczniami 

• życzliwi i wspierający nauczyciele 

• ciekawa i urozmaicona oferta zajęć pozalekcyjnych 

Czynniki osobowościowe: 

• asertywna postawa 

• poczucie własnej wartości, wiara w swoje możliwości 

• umiejętność radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami 

• zdolność do empatii 

Potrzeby rozwojowe uczniów w wieku szkolnym 

 

 

Potrzeby rozwojowe dzieci 

 

Problemy wynikające z niezaspokojenia 

potrzeb 

- potrzeba bliskiego związku; 

- potrzeba bezpieczeństwa; 

- potrzeba kontaktów społecznych; 

- potrzeba przynależności grupowej, 

akceptacji; 

- potrzeba własnego działania; 

- potrzeba pozytywnych wzorów; 

- potrzeby estetyczne i poznawcze – kontakt 

z wytworami kultury; 

- potrzeba nowych przeżyć 

 

- skłonności agresywne, tendencje 

aspołeczne; skłonności do izolacji  

i unikania kontaktów z otoczeniem; 

 

- brak pewności siebie, nadmierna 

nieśmiałość, przejawianie skłonności 

nerwicowych przyjmujących formę 

nieuzasadnionych obaw i lęków; 

 

- rozkapryszenie, skłonności do narzucania 

swojej woli otoczeniu; 

 

Potrzeby rozwojowe młodzieży  

 

Potrzeby rozwojowe młodzieży 

 

Problemy wynikające z niezaspokojenia 

potrzeb 

- potrzeba samoakceptacji; 

- potrzeba rzetelnych informacji na temat 

dojrzewania; 

- potrzeba poczucia bezpieczeństwa  

i własnej wartości 

1.Problemy okresu dojrzewania: 

- biologiczne np. zmiany w wyglądzie; 

-społeczne np. kłopoty w kontaktach 

interpersonalnych; 

- psychiczne np. duże napięcie wewnętrzne, 

niepokój. 

- potrzeba konstruktywnych wzorców; 

-potrzeba autonomii  

i samodzielności; 

2. Słaby system kontroli wewnętrznej, 

podejmowanie działań nieprzemyślanych i 

ryzykownych 
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- potrzeba radzenia sobie w trudnych, 

stresujących sytuacjach; 

- potrzeba akceptacji; 

3. Problemy związane z wysokim poziomem 

neurotyzmu 

- niska tolerancja na frustracje; 

- problemy adaptacyjne; 

 

Neurotyczność – w psychologii oznacza cechę osobowości polegającą na silnym 

niezrównoważeniu emocjonalnym o charakterze nerwicowym, niskiej odporności na stres, 

skłonności do popadania w stany lekowe. Neurotyczność składa się  

z następujących cech: lęk przygnębienie, poczucie winy, niska samoocena, napięcie. 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

Program profilaktyczny poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowaniu wg 

potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie 

każdego roku szkolnego. 

 

FORMY EWALUACJI: 

• obserwacja uczniów 

• rozmowy z uczniami 

• rozmowy z rodzicami 

• rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, pracownikami szkoły 

• analiza dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki pedagoga  

i psychologa szkolnego, dziennik świetlicy szkolnej, notatki służbowe, zeszyty uwag 

• obserwacja i ocena zachowań 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHdla Szkoły Podstawowej, 

Gimnazjum, SPdP 2016/2017 znajduje się w załączeniu. 

Projekt Szkolnego Programu PROFIALKTYCZNEGO przygotował zespół nauczycieli w 

składzie:mgr Krzysztof Samborski, mgr Beata Frycz, mgr Grzegorz Gajos, mgr Mariola 

Ogonowska, mgr Karina Tomasik, mgr Bogdan Burek, mgr Agnieszka Połednik 
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OGÓLNOSZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH 

 

ZADANIA 

 

FORMY REALIZACJI ZADAŃ 

 

1.Profilaktyka dydaktyczno-

wychowawcza 

* zapoznanie uczniów  z obowiązującymi regulaminami, 

Statutem, WO, Programem Profilaktycznym, 

Programem Wychowawczym; 

*zapoznanie uczniów z zasadami BHP (sposobami 

ewakuacji, procedurami postępowania, regulaminami 

pracowni) oraz adekwatne reagowanie w sytuacjach 

nieprzestrzegania regulaminów szkolnych; 

*informowanie uczniów o organizowanych 

konsultacjach z psychologiem i pedagogiem, a także  

w razie potrzeby kierowanie uczniów na badania do 

PPP, poradni specjalistycznych; 

* organizowanie spotkań dla uczniów z problemami  

w zachowaniu ze specjalistami, podejmowanie działań 

mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych oraz objęcie uczniów dysfunkcyjnych 

szczególna opieką; 

*zapewnienie uczniom pomocy w nauce oraz 

możliwości uczestniczenia w kołach zainteresowań; 

*współpraca z Kuratorami, Policją, Sądem, OPS-em 

(asystentem rodziny), Placówką Wsparcia Dziennego; 

PCPR-em (koordynatorem ds. rodzin zastępczych) 

2. Kształtowanie właściwych 

postaw społecznych. 

* prowadzenie pogadanek nt. obowiązujących zasad 

BHP, poszanowania mienia, agresji, przemocy, a także 

tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka; 

*prowadzenie pogadanek na temat odpowiedzialności 

karnej za zachowania agresywne;  

*prowadzenie zajęć poświęconych cyberprzemocy  

i zagrożeń związanych z korzystania z Internetu;- 

program „Bezpiecznie w szkole” 

*prowadzenie zajęć i spotkań na temat bezpiecznych 

zabaw podczas ferii, wakacji, dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych; 

*monitorowanie zachowań uczniów poza szkołą poprzez 

kontakt z kuratorami, asystentami rodzin, pracownikami 

socjalnymi, rodzicami;  

*gazetki tematyczne; 

*współorganizacja i udział w imprezach szkolnych  
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i klasowych; 

*udział w zawodach sportowych, konkursach wiedzy; 

*praca w organizacjach działających w szkole 

(Samorząd Uczniowski; Zespół Teatralny; Zespół 

Muzyczny, Zespół Taneczny) 

 

3. Budowanie dobrych relacji 

interpersonalnych między 

nauczycielami i uczniami. 

* rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji i potrzeb 

ucznia poprzez aktywne słuchanie i parafrazowanie 

wypowiedzi uczniowskich, umiejętne prowadzeniem  

z uczniami indywidualnych rozmów; 

* okazywanie zainteresowania i zaangażowania  

w sprawy uczniów, doskonalenie umiejętności radzenia 

sobie z sytuacja trudną w klasie poprzez udział  

w szkoleniach i zespołach nauczycielskich; 

* udzielanie przez specjalistów innych nauczycieli 

wsparcia, pomocy uczniom i nauczycielom  

w rozwiązywaniu problemów, budowaniu środowiska 

zaufania, tolerancji, przeciwdziałaniu dyskryminacji; 

* propagowanie kursów, szkoleń i literatury dotyczącej  

profilaktyki dla nauczycieli; 

4. Tworzenie bezpiecznego,  

a także wolnego od uzależnień 

środowiska wychowawczego 

ucznia i szkoły. 

*aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów 

nauczycielskich według grafiku, punktualne zaczynanie 

i kończenie lekcji; 

*włączenie woźnego i pomocy nauczyciela w pomoc 

przy dyżurach w czasie przerw; 

*kontrola bezpieczeństwa poprzez włączenie do 

obserwacji korytarzy w czasie lekcji woźnego, 

pedagoga; 

*egzekwowanie poprawnego zachowania na lekcjach  

i przerwach, przestrzeganie przez uczniów Karty Praw  

i Obowiązków; 

*poprawa bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie 

imprez szkolnych (wolontariat): 

*egzekwowanie zakazu używania telefonu 

komórkowego na lekcjach; 

* realizacja programu „Bezpiecznie w szkole”; 

*realizacja wychowania komunikacyjnego „Moja droga 

do i ze szkoły” 

*organizowanie spotkań z funkcjonariuszem do spraw 

nieletnich i ruchu drogowego oraz informowanie  

o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

5. Aktywna współpraca  

z rodzicami. 

* współtworzenie Programu Profilaktycznego  

i Programu Wychowawczego; 
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* zapoznanie ze Statutem Szkoły, WO, Programem 

Wychowawczym, Programem Profilaktycznym, 

regulaminami organizacyjnymi 

*włączenie w ustalanie praw ucznia i zakresu jego 

obowiązków klasowych i szkolnych; 

*uzyskiwanie rzetelnych informacji o formach  

i możliwościach pomocy specjalistycznej 

organizowanych w szkole i poza nią; 

*otrzymywanie systematycznych informacji o wynikach 

w nauce i zachowaniu dziecka; 

*uczestnictwo rodziców w zebraniach szkolnych  

i klasowych, indywidualnych spotkaniach  

z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem, 

specjalistami; 

*systematyczna wzajemna wymiana informacji o uczniu 

oraz zaangażowanie rodziców i pomoc w poszukiwaniu 

konstruktywnych rozwiązań i środków zaradczych; 

*pomoc w przygotowaniu i uczestnictwo  

w uroczystościach szkolnych i klasowych; 

* aktywny udział  rodziców w Klubie Rodzica oraz w 

organizowanych przez szkołę warsztatowych 

spotkaniach na wybrane tematy; 

*systematyczna współpraca szkoły z Radą Rodziców; 

*pedagogizacja rodziców 

 

 

 

 

PRIORYTET II : ZAPOBIEGANIE WAGAROM 

 

 

ZADANIA 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ 

 

1.Poprawienie frekwencji, 

zmniejszenie liczby uczniów 

nieklasyfikowanych, 

zapobieganie ucieczkom z lekcji, 

wagarom, stałe monitorowanie 

frekwencji uczniów. 

* systematyczna miesięczna kontrola i analiza 

frekwencji uczniów; 

* podejmowanie działań profilaktycznych w stosunku do 

uczniów wagarujących, analiza tych działań; 

*utrzymanie kontaktu wychowawcy, pedagoga  

z domem rodzinnym ucznia ; 

2. Organizowanie pomocy 

uczniom z niepowodzeniami 

szkolnymi oraz systematyczny 

monitoring zachowań tych 

* analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia we 

współpracy z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą, 

pedagogiem, psychologiem; 

* przekazywanie przez nauczyciela wskazań do zajęć 
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uczniów. dydaktyczno-wychowawczych, kompensacyjnych; 

* organizowanie badań, konsultacji; 

3. Organizowanie pomocy 

uczniom z problemami 

zdrowotnymi i systematyczne 

obserwowanie tych uczniów. 

* współpraca wychowawcy z pielęgniarką szkolną  

i rodzicami ucznia,  

* systematyczna wymiana informacji dotyczących 

funkcjonowania ucznia; 

* pogadanki, udział w konkursach szkolnych i poza 

szkolnych promujących zdrowie – Program „Trzymaj 

formę”; 

 

4. Integrowanie szkoły  

i poszczególnych klas 

* Organizowanie zajęć integrujące zespoły klasowe 

poprzez: 

- wspólne uroczystości szkolne; 

- uroczystości klasowe; 

-zajęcia psychoprofilaktyczne prowadzone przez 

specjalistów; 

- wyjazdy na wycieczki, zawody sportowe, konkursy; 

- wolontariat; 

- dyskoteki szkolne; 

 

 

PRIORYTET III: PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  

   I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 

 

 

ZADANIA 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ 

 

1.Przeciwdziałanie uzależnieniom * podejmowanie szkolnej interwencji profilaktycznej  

w zakresie profilaktyki używania środków, substancji 

uzależniających, dopalaczy  poprzez pogadanki, 

prelekcje, spotkania z specjalistami oraz osobami  

z organizacji przeciwdziałających uzależnieniom; 

 

*prowadzenie  rozmów, pogadanek, szkoleń dla 

rodziców n/t środków psychoaktywnych w celu 

umiejętności rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków i substancji, a także suplementów 

diet i leków w celach innych niż medyczne; 

 

* udostępnianie informacji uczniom, rodzicom, 

nauczycielom, pracownikom szkoły na temat: 

- pomocy specjalistycznej w przypadku używania 

środków i substancji uzależniających; 
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- na temat skutków prawnych związanych  

z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii; 

- na temat obowiązujących procedur postępowania  

w szkole w sytuacjach kryzysowych; 

 

* realizacja programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” lub/i 

innych programów o charakterze profilaktyczno-

wychowawczych „Smak życia czyli debata o 

dopalaczach”; 

 

*prowadzenie działań mających na celu promowanie 

zdrowego trybu życia (konkursy, turnieje, zawody 

sportowe, koła zainteresowań, programy prozdrowotne 

„Trzymaj formę”); 
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SKIEROWANE DO UCZNIÓW KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

CELE ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 

- poznanie uczniów oraz integracja zespołu klasowego; 

- wypracowanie form współpracy z rodzicami: 

- reagowanie na wszelkie przejawy zagrożeń związanych z rozwojem uczniów,  

- eliminowanie zachowań agresywnych; 

 

 

ZADANIA 

 

FORMY REALIZACJI ZADAŃ 

 

1. Integracja zespołu 

klasowego 

- zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Poznajemy się 

poprzez zabawę”, „Gry i zabawy ruchowe”; 

- organizowanie uroczystości i imprez klasowych, 

wycieczek wspólnych spotkań w szkole oraz poza nią; 

- zabawy i zajęcia umożliwiające poznawanie 

zainteresowań i hobby innych uczniów; 

2. Poznajemy swoje uczucia. - gry i zabawy interakcyjne mające na celu nabywanie 

umiejętności nazywania swoich uczuć i emocji; 

- zajęcia interakcyjne, odgrywanie i pełnienie ról – 

„Jesteśmy aktywnymi dyżurnymi”; 

- ekspresja plastyczna, udział w plastycznych 

konkursach szkolnych; 

3. Umiejętność radzenia 

sobie ze złością, agresją  

i przemocą sytuacjach 

trudnych. 

- pogadanki na temat tolerancji i dyskryminacji; 

- zajęcia wdrażające do poznania i poszanowania praw 

swoich i innych; 

- wdrażanie umiejętności prawidłowego zachowania w 

miejscach publicznych podczas wyjazdów na basen, 

wycieczki szkolne i wyjścia dydaktyczne; 

4. Promowanie zdrowego 

stylu życia 

- pogadanki na temat szkodliwości dymu nikotynowego; 

- pogadanki na temat roli i zasad przestrzegania higieny 

osobistej; 

- prowadzenie różnych form zajęć sportowych  

i rekreacyjnych; 

 

5. Zagospodarowywanie 

czasu wolnego uczniów 

- udział w kołach zainteresowań 

 

  



16 
 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SKIEROWANE DO UCZNIÓW KLAS IV – VI 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 

CELE ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 

-profilaktyka zachowań agresywnych 

-zapobieganie wagarom 

-promowanie zdrowego stylu życia 

 

 

Zadania 

 

Formy realizacji 

 

1.Kształtowanie właściwych 

postaw społecznych. 

* prowadzenie godzin wychowawczych i pogadanek na 

temat: 

-  obowiązujących zasad BHP, poszanowania mienia,  

- agresji, przemocy, a także tolerancji i poszanowaniu 

godności drugiego człowieka; 

- bezpiecznych zabaw podczas ferii, wakacji, dni 

wolnych od zajęć 

- grunt to dobre wychowanie – uczniowskie zasady 

savoir vivre’u 

- patriotyzm, symbole narodowe: hymn, godło, flaga. 

* realizacja programu  - Trening umiejętności 

społecznych oraz Programu Redukowania Zachowań 

Trudnych; 

* zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

i w szkole oraz tworzenie gazetek tematycznych na 

temat właściwego zachowania „Bezpieczna  przerwa” 

*udział i organizacja uroczystości szkolnych  

i klasowych;  

* udział w akcjach prospołecznych i programach 

profilaktycznych „Bezpiecznie w szkole”, „Trzymaj 

formę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 

* praca w organizacjach działających w szkole 

(Samorząd Uczniowski; Zespół Teatralny); 

2. Budowanie dobrych relacji 

interpersonalnych między 

nauczycielami i uczniami. 

* zajęcia mające na celu  pomoc w określaniu  

i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu 

sobie ze stresem poprzez odgrywanie scenek, nazywanie 
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i odgadywanie emocji i uczuć; 

*prowadzenie godzin wychowawczych i pogadanek na 

temat:  

- co nas łączy z drugim człowiekiem? 

- poznajemy siebie, swoje potrzeby; dostrzegamy 

potrzeby innych – trening umiejętności; 

- problemy młodych nastolatków  - tematy, które nas 

interesują. 

- poznać siebie – moje zalety i wady. 

- chcę czuć się pomocny – dostrzegamy problemy 

kolegów i służymy pomocą. 

- moje miejsce wśród rówieśników – budowanie 

pozytywnej samooceny. 

- jak rozwiązujemy konflikty, Agresji mówimy „NIE” 

- jestem sobą mam własne zdanie – kilka słów  

o asertywności’; 

 Aktywna współpraca  

z rodzicami. 

*zainteresowanie rodziców sprawami szkoły, zachęcanie 

do aktywnego udziału w pracach Rady Rodziców i 

Klubu Rodzica 

* informowanie o możliwości uzyskania pomocy 

specjalistycznej w zakresie nauczania i wychowania, 

uzyskanie pomocy materialnej. 

* pomoc rodziców  w realizacji uroczystości  szkolnych 

organizacji kiermaszu świątecznego, 

* udział w zajęciach otwartych,  

* indywidualne spotkania z rodzicami.  

Promowanie zdrowego stylu 

życia 

* filmy edukacyjne 

* zajęcia wychowawcze w ramach GZW na temat: 

- Moje ciało, moje emocje, 

- Zasady zdrowego odżywiania, 

- Jak postępować w chorobie, 

- Jak dbać o zdrowie zimą 

- Substancje i zachowania szkodliwe dla naszego 

młodego organizmu. 

- Uzależnienia – co nam szkodzi? 

- Recepta na nudę, czyli jak spędzać wolny czas. 

* systematyczne wyjazdy na basen MOSiR 

* udział klas w Programie „Trzymaj formę” 

* udział w zawodach sportowych Olimpiadach 

Specjalnych Polska reprezentując  KOS „Dziewiątka” 

Integracja zespołu klasowego 

jako zapobieganie wagarom 

 

-systematyczna miesięczna kontrola i analiza frekwencji 

uczniów oraz utrzymanie kontaktu wychowawcy 

z domem rodzinnym ucznia 
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- organizacja Spotkań Mikołajkowych, Jasełka, Wigilia 

klasowa , urodziny dzieci, wyjazdy do kina, teatru 

-wycieczki szkolne 

-wspólne zabawy karnawałowe 

-udział w zawodach sportowych „Turniej Uśmiech”, 

KOS „Dziewiątka” Olimpiady Specjalne 

-u dział w konkursach szkolnych : konkurs SKO, 

konkurs czytelniczy, konkurs klasa z klasą 

 

Promowanie zdrowego stylu 

życia 

.Prowadzenie działań mających na celu promowanie 

zdrowego trybu życia: 

-filmy edukacyjne 

-zajęcia na temat: Moje ciało, moje emocje, Zasady 

zdrowego odżywiania, Jak postępować w chorobie, Jak 

dbać o zdrowie zimą 

- systematyczne wyjazdy na basen MOSiR 

- udział klasy  w programie „Trzymaj formę” 

-udział w Olimpiadach Specjalnych- zawody sportowe 
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 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SKIEROWANE DO UCZNIÓW KLAS 

GIMNAZJUM  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 

CELE ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 

- integracja zespołu klasowego 

- wypracowanie form współpracy z rodzicami; 

- profilaktyka uzależnień i zachowań agresywnych; 

- podejmowanie przez młodzież decyzji o wyborze kierunku swojego kształcenia – pierwszej 

decyzji zawodowej; 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

1.Integrowanie zespołu klasowego oraz 

kształtowanie umiejętności pracy w 

grupie. 

1. Ustalenie wspólnych zasad 

obowiązujących  

w klasie: KODEKS KLASY – 

uwzględniający zasady obowiązujące obie 

strony – uczeń – nauczyciel; 

2. Wybór samorządu uczniowskiego. 

3. Wspólne uroczystości klasowe: Andrzejki, 

Wigilia klasowa, Dzień Kobiet,  

4. Wycieczki: wycieczka do Krakowa,  

wycieczka do kina, wycieczki 

dydaktyczne. 

5. Udział w konkursach wewnątrzszkolnych  

( konkurs czytelniczy, konkursy 

plastyczne, SKO, KLASA Z KLASĄ, „Nie 

truj sąsiada - SIWY DYM”) oraz 

wewnątrzszkolnych (konkursy plastyczne) 

6. Udział w zawodach Olimpiadach 

Specjalnych – reprezentacja KOS 

„Dziewiątka” 

7. Udział w zajęciach pozalekcyjnych: kółko 

taneczne, kółko sportowe. 

8. Zajęcia z zakresu; 

- komunikacji werbalnej i poza werbalnej; 

- budowania zaufania do innych; 
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- poszanowania odmienności. 

2. Prowadzenie działań 

antydyskryminacyjnych wobec nowych 

uczniów oraz kształtowanie 

umiejętności współżycia w grupie. 

1. Pogadanki z wychowawcą. 

2. Spotkania z pedagogiem i psychologiem. 

3. Przeprowadzanie wspólnych akcji 

klasowych tj. przeprowadzka mebli, 

urządzanie klasopracowni, przygotowanie 

poczęstunku na imprezy klasowe: 

• równy podział obowiązków,  

• wykonywanie zadań w parach; 

• przydzielanie ważnych ról osobom 

dyskryminowanym; 

       4. Przygotowanie upominków z okazji     

świąt,  Dnia Mamy itp. 

3.Przeciwdziałanie agresji i przemocy  

w szkole oraz w życiu codziennym 

1. Przeprowadzanie pogadanek na temat 

zachowania. 

2. Monitorowanie zachowań uczniów: 

• wprowadzenie systemu 

motywacyjnego 

• stały kontakt z rodzicami i prawnymi 

opiekunami  

      3. Rozmowy z pedagogiem. 

      4. Realizacja programu :”Bezpiecznie w 

szkole” 

4.Uświadamianie zagrożeń związanych  

z uzależnieniami oraz kształtowanie 

postaw asertywnych  

1. Pogadanki indywidualne oraz w grupie. 

2. Działania mające na celu promowanie 

zdrowego stylu życia: 

• Realizacja programu : TRZYMAJ 

FORMĘ, 

• Realizacja programu: ZACHOWAJ 

TRZEŹWY UMYSŁ 

• Projekcje filmu i prezentacje   

o uzależnieniach i tematyce 

profilaktycznej 

• Udział w Olimpiadach Specjalnych, 

kołach sportowych 

3. Spotkania ze specjalistami: dietetyk, 

instruktor klubu fitness; 

4. Lekcje wychowawcze dotyczące 

asertywności i radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych; 

5. Przeciwdziałanie ujemnym wpływom 

masowego przekazu audiowizualnego 

(bierny odbiór, telegapiostwo,, narzucanie 
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poglądów  

i gustów estetycznych) – pogadanki, 

rozmowy, filmy edukacyjne; 

5.Aktywna współpraca z rodzicami  

i prawnymi opiekunami 

1. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa  

w uroczystościach szkolnych, kiermaszach, 

Klubie Rodzica. 

2. Konsultacje z wychowawcą w każdy 

pierwszy piątek miesiąca. 

3. Stały kontakt z rodzicami poprzez: zeszyt 

do korespondencji, kontakty telefoniczne, 

kontakty na terenie szkoły. 

4. Informowanie o możliwościach uzyskania 

pomocy: materialnej, specjalistycznej  

6.Kształtowanie odpowiedzialności za 

siebie i innych, za podejmowane decyzje  

i zachowania 

1. Godziny wychowawcze dotyczące 

właściwych wyborów; 

2. Spotkania z psychologiem PPP – 

warsztaty zawodoznawcze,  

3. Udostępnianie aktualnych informacji o 

szkolnictwie ponadgimnazjalnym 

4. Udział w Targach Edukacyjnych; 

7.Szerzenie wśród młodzieży 

znajomości prawa i wyrabianie nawyku 

poszanowania go. 

1. Spotkania z Policją 

2. Godziny z wychowawcą dotyczące: 

 - obowiązków ucznia i odpowiedzialności 

na ich lekceważenie;  
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE  SKIEROWANE DLA KLAS SPDP 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

CELE ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 

- kształtowanie właściwych zachowań uczniów i postaw życiowych niezbędnych do   

  prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym; 

- integracja zespołu klasowego oraz rodziców; 

- dbałość o zdrowie psychiczne jako podstawa dobrego rozwoju i zachowania; 

 

 

Zadania 

 

Formy realizacji 

1. Kształtowanie właściwych 

postaw społecznych 

- pogadanki: Bezpieczne korzystanie z Internetu, 

odpowiedzialność przy zamieszczaniu materiałów na 

portalach społecznościowych; 

- postawy społeczne, prawa i obowiązki osób 

niepełnosprawnych -  materiały dydaktyczne „ Tacy 

sami, a jednak inni”; 

-zajęcia teatralne- grupa teatralna „Zetki”,  

- promowanie sukcesów uczniów poprzez pochwały, 

nagrody; 

2. Profilaktyka dydaktyczno – 

wychowawcza 

- spotkania uczniów z pedagogiem, psychologiem, 

higienistką; 

- koła zainteresowań- grupa teatralna „Zetki”, koło 

sportowe, plastyczne; 

3. Budowanie dobrych relacji 

interpersonalnych między 

nauczycielami i uczniami. 

- rozmowy z uczniami dotyczące  ich przeżyć, 

problemów, zabawy interpersonalne; 

- wymiana informacji o uczniach z innymi 

nauczycielami uczącymi w klasie, wspólne 

rozwiązywanie problemów; 

- praca w grupie poprzez zajęcia z komunikacji 

werbalnej, pozawerbalnej, poszanowania 
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odmienności; 

4. Aktywna współpraca z rodzicami - spotkania z rodzicami, omawianie aktualnych spraw 

dotyczących uczniów; pomoc rodziców w grupie 

teatralnej „Zetki”: wykonywanie dekoracji, 

rekwizytów, szycie strojów, pomoc przy wyjazdach na 

przeglądy; 

- włączanie rodziców do współorganizowania imprez 

klasowych i szkolnych; udział rodziców  

w spotkaniach warsztatowych Klubu Rodzica; 

5. Integrowanie szkoły  

i poszczególnych klas 

- imprezy klasowe i szkolne: urodziny, spotkanie 

opłatkowe, śniadanie wielkanocne, Dzień Kobiet, 

Dzień Chłopaka, Walentynki, wyjazdy i wycieczki, 

zajęcia teatralne, Dzień Kolorowej Skarpetki,  Jasełka, 

wspólne wyjazdy; 

6. Przeciwdziałanie uzależnieniom, 

promowanie zdrowego stylu życia 

- dbałość o zdrowie, uzależnienia- projekcja filmów  

o tematyce profilaktycznej, spotkanie z higienistką 

szkolną, pedagogiem szkolnym, wychowawcą; 

 

 

 

 


