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Wstęp 

 

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i 

likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia. 

„Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem w odniesieniu do którego odczuwamy 

potrzebę interwencji oraz wobec którego można zastosować środki zaradcze.” 

(K.Wojcieszko). Zatem, aby stworzyć spójny system profilaktyki powinno się określić zakres 

problemów i podmiot oddziaływań profilaktycznych. 

 

 

Założenia:  

- system profilaktyki szkolnej jest osadzony w polskim prawie. 

- wszelkie działania profilaktyczne wynikające z programu profilaktyki szkolnej są 

spójne z programem wychowawczym szkoły 

- działania profilaktyczne podejmowane są przez wszystkich nauczycieli, pracowników 

szkoły i uczniów którzy są partnerami i równorzędnymi adresatami programu 

profilaktyki szkolnej 

- program profilaktyki ma charakter systemowy, długofalowy, a efekty jego realizacji 

będą interpretowane i podsumowywane w zaplanowanej ewaluacji programu raz na 

trzy la 

- program będzie realizowany w cyklu trzyletnim na zajęciach: 

 katechezy 

 godzin wychowawczych 

 przyrody 

 zajęciach dodatkowych 

 zajęciach zintegrowanych, 

 zajęciach świetlicowych 
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Podstawa prawna 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. 

 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r. , ratyfikowana przez 

Polskę w dniu 30.04.1991 r. 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

z dnia 26.10.1982 r. 

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych 

na lata 2000-2005  

 Polska deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z dnia 18.02.2000 r. 

 Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

z grudnia 1995 r. 

 Europejska Deklaracja w sprawie Alkoholu 

 Europejska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z dnia 21.02.2001r. 

 Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu, opracowany przez 

Światową Organizację Zdrowia na lata 2000-2005 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. 

 Ustawa z dnia 24.04 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r. 

 Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach z dnia 15.01.2001 r. 

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 r. ze 

zmianami 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem 

 Program Wychowawczy i  Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli 
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I. Określenie podmiotu oddziaływań profilaktyki szkolnej – diagnoza rozwojowa 

uczniów 

 

 

Głównymi adresatami profilaktyki w szkole są uczniowie. W szkole podstawowej są 2 etapy 

edukacyjne. Oba te etapy uwzględniają specyfikę rozwojową dziecka 

 

1. Pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III. Dziecko w okresie wczesnoszkolnym 

zaczyna doznawać intensywnego oddziaływania świata zewnętrznego. Uczy się 

nawiązywania relacji z osobami z poza rodziny. Bazuje na osobistym doświadczeniu, 

nabywa wiele nowych sprawności. Pójście do szkoły jest jednym z największych 

przeżyć niemal dla wszystkich dzieci. Wkraczają w świat nieznany, opuszczają 

bezpieczny dom. Niektórzy badacze mówią o wstrząsie szkolnym, który może 

zakłócić prawidłowy dotychczas rozwój, ujawnić problemy o charakterze 

nerwicowym i problemy związane z oddziaływaniem nowych czynników. Są to 

trudności związane z nową rolą dziecka jako ucznia. Mogą pojawić się problemy z 

koncentracją uwagi, ze zbyt małą odpornością psychofizyczną, małą samodzielnością, 

tendencją do silnych reakcji emocjonalnych, lękami, a także dojrzałością do nauki. 

 

 

2. Drugi etap edukacyjny – klasy IV – VI. Na tym etapie nasilają się wpływy 

rówieśnicze. Pojawia się przemoc i agresja rozpowszechniane za pomocą mediów. 

Niebagatelny wpływ na zachowanie u dzieci ma przeświadczenie o bezkarności za 

swoje postępowanie. Ten etap łączy się również z kolejną sytuacją progową, gdy 

dziecko przechodzi z nauczania początkowego do klasy czwartej. Zmiana metod 

nauczania, miejsca w szkole, roli nauczyciela mogą osłabić poczucie bezpieczeństwa 

dziecka. Szczególnie narażone są na reakcje o charakterze nerwicowym z 

zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego z deficytami uwagi, z obniżonymi 

możliwościami intelektualnymi. Do problemów pojawiających się w tym etapie 

rozwojowym należą konflikty z rówieśnikami, myślenie magiczne, lęki nocne, 

ucieczki w zachowania obniżające napięcie emocjonalne, płaczliwość, pierwsze bunty 

przeciwko szkole, dorosłym i obowiązkom. Często niekorzystną sytuacją w procesie 

wychowania jest brak systematycznego nadzoru rodziców, zbyt niskie wymagania 

wobec dzieci, nieporozumienia, kłótnie i przemoc w rodzinie. 

 

Specyfiką naszej szkoły jest nauka części uczniów w klasach sportowych, na obu 

etapach edukacyjnych. Z faktu tego wynikają korzyści wychowawcze, edukacyjne oraz 

wykorzystanie sportu w celach profilaktycznych. Ze względu jednak na duże emocje 

związane ze współzawodnictwem, odpowiedzialności za zespół, rozbudzone ambicje 

wynikają problemy emocjonalne, zaburzenia poczucia własnej wartości. 

W programie profilaktycznym uwzględniono specyfikę okresu rozwojowego dziecka, 

jego doświadczenia, wpływy, którym ulegają, normy społeczne obowiązujące w danej grupie, 

a także indywidualne różnice wśród odbiorców. W ten sposób powstał program profilaktyki 

dla uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VI. Chodzi o to, aby nie wyprzedzać etapu 

rozwojowego dzieci i młodzieży i nie przekazywać takich treści, które w ich przypadku 

miałyby znaczenie antyprofilaktyczne. 

 

Pozostałymi adresatami szkolnego programu profilaktyki są nauczyciele i pozostali 

pracownicy szkoły, rodzice oraz środowisko lokalne. 
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II. Diagnoza 

 

Prowadzenie działań profilaktycznych w szkole musi być poprzedzone diagnozą 

- rozpoznaniem obecnego stanu zagrożenia niepożądanymi zjawiskami w rozwoju uczniów 

szkoły. 

 

1. Diagnozę opracowano w oparciu o analizę: 

- wyników badań ankietowych prowadzonych w roku szkolnym 2004/2005 wśród uczniów 

klas 1-6 (nt. zjawiska przemocy w szkole, środowisku i rodzinie – zał. raport); 

- badań ankietowych skierowanych na uczniów i rodziców w szkole dotyczących 

samopoczucia dziecka w szkole; 

- dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, klasowych zeszytów uwag, 

dokumentacji pedagoga szkolnego i informacji z opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej; 

- informacji nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych; 

- rozmów z rodzicami wychowawców i pedagoga szkolnego; 

- informacji z instytucji współpracujących ze szkołą; 

- opinii uczniów wyrażanych m.in. przez członków Samorządu Uczniowskiego 

 

 

Powyższa diagnoza pozwoliła nam dostrzec i określić główne problemy oddziaływań 

profilaktycznych. 

 

Z uwagi na to, iż do naszej szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 13 lat oraz z 

przeprowadzonych badań wynika, że dzieci te rzadko przejawiają postawy dysfunkcyjne, 

niniejszy program zatem przygotowany jest dla grupy niskiego ryzyka i stanowić będzie 

swoistą "szczepionkę", chroniącą dzieci przed złem i patologią. 

 

 

Zdiagnozowane problemy i potrzeby środowiska: 

 

 

1. Zachowania agresywne wśród uczniów  

Przemoc istnieje w świadomości uczniów jako wynik braku umiejętności rozwiązywania 

konfliktów oraz jako element zafałszowanego systemu wartości oraz jeden z elementów 

swoistego kodeksu koleżeńskiego, a bicie za karę i zemsta, istnieją w ich świadomości jako 

zjawisko zwyczajne i konieczne. 

 

2. Brak wzorców rodzinnych w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia  

Zbyt rzadkie wybieranie alternatywnych sposobów wybierania czasu, spostrzeganie 

ryzykownych zachowań starszych kolegów jako atrakcyjne, funkcjonowanie środków 

uzależniających w środowisku, które stają się atrybutami dorosłości i dobrej zabawy. 

 

3. Niewłaściwe zasady współżycia między ludźmi. 

Brak umiejętności komunikowania się i współpracy z szacunkiem wobec innych. 
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III. Cele szkolnego programu profilaktyki 

 

Ogólny cel programu profilaktyki: 

 

Celem głównym niniejszego programu profilaktyki jest przygotowanie uczniów do radzenia 

sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie 

sobie z samym sobą oraz ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju, zagrożeniami 

otaczającej go rzeczywistości i promocja zdrowego trybu życia, które niesie patron szkoły. 

 

Cele szkoły: 

Ze zdiagnozowanych potrzeb wynikają cele szkolnego programu profilaktyki i są spójne z 

Misją Szkoły. 

 

 

1. Kształcenie umiejętności budowania własnego systemu wartości. 

System wartości oparty o więzi rodzinne, poczucie wspólnoty lokalnej i system 

wartości chrześcijańskiej. 

 

Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i 

doskonalenia siebie. 

 

2. Kształtowanie umiejętności i nawyków związanych ze zdrowym stylem życia 

(aktywne spędzanie wolnego czasu, odżywanie, zdrowotna i wychowawcza rola 

sportu, walka z hałasem, dobrze zorganizowany czas nauki i wypoczynku) 

 

Zapewnienie wszechstronnego, wielokierunkowego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym 

środowisku. 

 

3. Wyposażenie uczniów w wiedzę nt. uzależnień i ich skutków i umiejętności 

identyfikacji ryzyka dla siebie oraz innych w sytuacjach zagrożenia, upowszechnianie 

wśród uczniów modelu życia i spędzania czasu wolnego bez używek (profilaktyka 

uzależnień) 

 

Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i 

doskonalenia siebie.  

Zapewnienie wszechstronnego, wielokierunkowego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym 

środowisku. 

 

4. Kształtowanie wzorców zachowań, zasad współżycia między ludźmi, 

odpowiedzialnego traktowania obowiązków  

- tolerancja, szacunek dla innych,  

- walka z przemocą,  

- asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych,  

- przeciwdziałanie wagarom,  

- systematyczna praca zmierzającą do polepszenia więzi uczniów z rodzicami  

 

Rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy z innymi ludźmi, rozwijanie 

współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły. Budowanie 

pozytywnego klimatu szkoły 
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IV. Metody pracy: 

 

Wykorzystywane metody pracy w celu realizacji szkolnego programu profilaktyki: 

 

- zabawy i gry integracyjne 

- zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe 

- wycieczki tematyczne, wyjazdy śródroczne („Zielona Szkoła”) 

- zajęcia plenerowe o charakterze turystycznym 

- pogadanki, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi  

- zajęcia praktyczne z pracownikami służby zdrowia, policji 

- projekcje filmów tematycznych 

- scenki, dramy 

- krąg uczuć 

- zajęcia artystyczne 

 

 

Realizacji celów mają służyć trwałe oddziaływania systemowe 

 

- informacyjne 

akcje informacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli, zaznajomienie rodziców, 

nauczycieli i uczniów z rozmiarami zjawiska przemocy, z przyczynami zachowań 

agresywnych, z wpływami mediów na zachowania uczniów, dostarczanie 

adekwatnych informacji nt. pojawiających się w szkole problemów (wagary, przemoc, 

kradzieże, środki uzależniające) 

Stałe działania profilaktyczne służące informacji to warsztaty, konferencje szkolne dla 

nauczycieli i rodziców (często z udziałem ekspertów), „Dzień Profilaktyki” w szkole i 

środowisku jako integralna część Dni Kultury Uczniowskiej i Święta Szkoły, gazetki 

informacyjne dla rodziców i uczniów. 

 

- Edukacyjne 

-  

edukacja dzieci, rodziców i nauczycieli, wykształcenie u dzieci umiejętności 

optymalnej samooceny oraz sposobu podnoszenia własnej wartości, nabywanie przez 

rodziców, nauczycieli i dzieci umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, 

wykształcenie u dzieci, nauczycieli i rodziców umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych i konfliktowych, radzenie sobie ze stresem, wykształcenie u 

uczniów swoistego kodeksu honorowego opartego na empatii i zdrowej rywalizacji a 

nie na zemście i kulcie siły. 

Realizacji tego zadania służą prowadzone zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w 

klasach, lekcje wychowawcze, realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, zajęcia 

pozalekcyjne i psychoedukacyjne 

 

- alternatywne 

prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych SKS, rozgrywki sportowe, olimpiady, 

rekreacja przerw lekcyjnych, biegi uliczne, treningi i zawody wynikające z programu 

klas sportowych, działalność kół pozalekcyjnych, praca z dzieckiem zdolnym, 

realizacja programu „wyrównywanie szans” 
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- interwencyjne 

stworzenie systemu szkolnej interwencji profilaktycznej, działania zgodnie z 

procedurami, objęcie indywidualną opieką pedagogiczną „agresorów” oraz ich 

„ofiary”, współpraca z rodzicami, zacieśnienie więzi międzyludzkich, imprezy 

środowiskowe, wspólnota celów w sytuacjach interwencji kryzysowej, współpraca z 

instytucjami: policją, sądem rodzinnym dla nieletnich, GOPSem, poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, PCPRem, poradnią uzależnień, samorządem 

lokalnym, GOKiem 

 

V. Obszary oddziaływań profilaktycznych: 

 

Z celów programu profilaktyki wynikają obszary oddziaływań profilaktycznych: 

 

A. System wartości uczniów 

B. Zdrowy styl życia 

C. Profilaktyka uzależnień 

D. Komunikacja i umiejętności współżycia z innymi. Przeciwdziałanie 

agresji. 

E. Bezpieczeństwo w szkole i życiu. 

 

Cele i przewidywane efekty szczegółowe w poszczególnych obszarach oddziaływań 

profilaktycznych skierowanych na uczniów: 

 

A. System wartości uczniów: 

 

Uczniowie: 

 

Cele: 

-  uświadomienie uczniom, iż każdy człowiek zasługuje na szacunek 

- kształtowanie postaw życzliwości i dobroci wobec każdego człowieka 

- poznanie umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi 

- kształtowanie postaw patriotycznych, przywiązanie do tradycji i kultury lokalnej 

 

 

Efekty: 

 

- uczeń odnosi się z szacunkiem do każdego człowieka 

- uczeń umie życzliwie traktować innych ludzi 

- uczeń zna tradycje narodowe i lokalne 

- uczeń chętnie bierze udział w akcjach na rzecz środowiska lokalnego 

- uczeń zna umiejętności potrzebne w kontaktach z innymi ludźmi 

- uczeń potrafi nawiązać kontakt z osobą niepełnosprawną 
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UCZNIOWIE 

 
Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 

Obchody świąt 

szkolnych 

Uczniowie 

I – II etapu 

edukacyjne

go 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele 

(według 

kalendarium imprez 

szkolnych) 

Lekcje wychowawcze II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

Zajęcia dydaktyczne 

(historia, język polski, 

sztuka) 

II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Zajęcia zintegrowane I etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Wycieczki tematyczne I i II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele 

historii, języka 

polskiego, 

nauczania 

początkowego 

Prelekcje II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Opiekunowie kół 

zainteresowań 

Wystawy I i II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele 

plastyki 

Wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych 

I i II etap 

edukacyjny 

W okresie świąt 

narodowych 

Nauczyciel muzyki 

Budzenie dumy 

i więzi ze 

środowiskiem 

lokalnym i 

szkolnym 

Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych i 

reprezentowanie 

szkoły na konkursach i 

zawodach sportowych 

I i II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Opiekunowie kół 

zainteresowań i 

SKS 

Przedsięwzięcia 

ekologiczne: 

Sprzątanie Świata, 

Dzień Ziemi, Gminny 

Konkurs Ekologiczny 

II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele 

przyrody, 

wychowawcy 

Promowanie 

postaw 

wzajemnego 

szacunku, 

wyrozumiałości

, współpracy i 

zaufania  

Zajęcia zintegrowane I etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

Gazetki szkolne I i II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele i 

samorząd 

uczniowski 

Zajęcia świetlicowe I i II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele 

świetlicy 

Imprezy szkolne: I i II etap W ciągu całego Samorząd 



SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

10 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI 

Święto Kultury 

Uczniowskiej, Jasełka, 

Święta Wielkanocne, 

dyskoteki szkolne 

edukacyjny roku szkolnego uczniowski i 

wychowawcy 

Zajęcia 

psychoedukacyjne 

Klasy V – 

VI 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Pedagog 

Program 

profilaktyczny 

„Bajkowe Spotkania” 

I etap 

edukacyjny 

Grudzień – 

Styczeń 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Program 

profilaktyczny „Trzy 

koła” 

Klasy IV Październik – 

Listopad 

Wychowawcy klas 

IV 

Elementu programu 

profilaktycznego 

„Spójrz inaczej” 

I i II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

uprawnieni do 

prowadzenia tego 

programu 

Umożliwienie 

realizacji 

własnych 

marzeń i 

autoprezentacji 

poprzez 

rozwijanie 

postaw 

twórczych, 

zainteresowań i 

wrażliwości 

estetycznych 

Zajęcia biblioteczne z 

uczniami zdolnymi 

II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciel 

biblioteki 

Koło misyjne II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele religii 

SKS II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele W-F 

Promowanie 

tolerancji w 

aspekcie 

kontaktów z 

ludźmi 

niepełnosprawn

ymi, 

przełamywanie 

bariery lęku  

Lekcje wychowawcze II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

Zajęcia zintegrowane I etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

Spotkania z chorymi 

uczniami naszej 

szkoły (imprezy 

szkolne) 

I i II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

uczniów 

niepełnosprawnych 

Wizyta z świetlicy 

terapeutycznej 

II etap 

edukacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

Wizyta w ośrodku dla 

dzieci 

niepełnosprawnych w 

Pszczynie 

Reprezenta

nci 

samorządu 

uczniowski

ego 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Pedagog 
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Nauczyciele i pracownicy szkoły: 

 

Cele: 

- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły 

- wzbogacenie i wyposażenie w niezbędną wiedzę na temat różnego rodzaju 

niepełnosprawności psychoruchowych i chorób uczniów 

- stworzenie warunków komfortu przebywania na lekcjach, przerwach i zajęciach 

pozalekcyjnych dla uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli pracujących z nimi 

 

Efekty: 

- nauczyciel zna ograniczenia zdrowotne i psychoruchowe swoich uczniów i 

dostosowuje wymagania edukacyjne do ich potrzeb 

- nauczyciel realizuje efektywnie program zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych wobec 

uczniów niepełnosprawnych i chorych  oraz reaguje na przejawy nietolerancji 

- nauczyciel stale poszerza własną ofertę zawodową w celu podniesienia  poziomu  

pracy szkoły 

 

NAUCZYCIELE 

 
Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzia

lni 

Stałe wzbogacanie 

oferty zajęć 

pozalekcyjnych  

Zajęcia pozalekcyjne w 

ramach przedmiotowych kół 

zainteresowań, warsztaty 

doskonalące 

Nauczyciele, 

opiekunowie 

kół 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciele, 

opiekunowie 

kół 

Tolerancja w aspekcie 

kontaktu z ludźmi 

niepełnosprawnymi 

oraz chorymi 

Konferencja szkoleniowa na 

temat obecności dziecka 

chorego w szkole 

Rada 

pedagogiczna 

Październik Dyrektor i 

wicedyrektor 

Współpraca z pielęgniarką 

szkolną na temat uczniów o 

specjalnych wymaganiach 

zdrowotnych 

Wychowawcy W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor i 

wychowawcy 

Dostosowanie 

indywidualnych wymagań 

edukacyjnych wobec 

uczniów pozostających pod 

opieką PPP 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pedagog 

szkolny 

Angażowanie uczniów 

niepełnosprawnych i 

chorych w przedsięwzięcia 

ogólnoszkolne 

Nauczyciele, 

opiekunowie 

kół 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy

, nauczyciele 

przedmiotowi 

Budzenie dumy i 

więzi ze 

środowiskiem 

lokalnym i szkolnym 

Udział w akcjach 

promujących ofertę szkolną 

w środowisku oraz 

organizacja imprez o 

charakterze środowiskowym 

Nauczyciele W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor, 

Zespoły 

nauczycieli 
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Rodzice i środowisko: 

Cele: 

- spójność celów wychowawczych w rodzinie i szkole 

- współodpowiedzialność za  wydarzenia w  szkole 

Efekty: 

- rodzic jest świadomy praw i obowiązków swojego dziecka jako ucznia 

rodzic ma poczucie partnerstwa w życiu szkoły 

 

RODZICE 

 
Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Współpraca z 

wychowawcą 

Udział w 

wywiadówkach, 

imprezach klasowych 

i ogólnoszkolnych 

Rodzice W ciągu 

całego 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy i 

trójki klasowe 

Organizowanie 

czasu wolnego 

dzieciom 

Współudział w 

imprezach 

kulturalnych, 

uroczystościach 

szkolnych, 

wycieczkach, 

zajęciach sportowo – 

rekreacyjnych 

Rodzice W ciągu 

całego 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy i 

trójki klasowe, 

rodzice 

ochotnicy 

Sponsoring imprez 

kulturalnych, 

wycieczek, zajęć 

sportowo – 

rekreacyjnych 

Rodzice W ciągu 

całego 

roku 

szkolnego 

Dyrektor 
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B. Zdrowy styl życia: 

 

Cele: 

- ukazanie uczniom wartości życia i zdrowia 

- zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia 

- uświadomienie uczniów, że warto "inwestować" w swoje zdrowie 

- umacnianie poczucia własnej wartości.  

Efekty: 

- uczeń wie, iż życie i zdrowie to największe wartości 

- uczeń wie, jak zdrowo żyć, jak unikać zagrożeń dla zdrowia i życia 

- uczeń wie, że ma być przyjacielem dla siebie, samoakceptacja własnej osoby 

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności organizowania swojego dnia pracy i wypoczynku 

w sposób zgodny z zasadami zgodnego trybu życia 

UCZNIOWIE 

 
Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzia

lni 

Promowanie 

zdrowego i 

higienicznego stylu 

życia 

Zajęcia sportowo – 

rekreacyjne (SKS, rozgrywki 

sportowe, olimpiady, biegi 

uliczne, oferta klas 

sportowych, rekreacja 

przerwy lekcyjnej) 

Uczniowie obu 

etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

w-f, 

nauczyciele i 

wychowawcy 

Dostarczanie codziennych 

wzorców kulturalnych i 

zdrowotnych na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

(wspólne spożywanie 

posiłków, higiena 

korzystania z toalet 

szkolnych, właściwe 

stanowiska do pracy własnej) 

Uczniowie obu 

etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy

, nauczyciele 

świetlicy, 

pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

dyżurujący 

podczas 

przerw 

Działalność turystyczna, 

realizacja innowacji 

pedagogicznej 

Klasa I W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawca 

Realizacja ścieżki 

edukacyjnej, prozdrowotnej i 

ekologicznej 

II etap 

edukacyjny 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

przyrody 

Wyrabianie 

właściwej postawy 

i umiejętności 

organizacji 

własnych 

obowiązków 

Planowanie, czasu i 

wypoczynku – lekcje 

wychowawcze 

II etap 

edukacyjny 

Wrzesień – 

październik 

Wychowawcy 

Radzenie sobie z własnymi 

deficytami i ograniczeniami 

– korzystanie z dostępnych 

form pomocy (zajęcia 

wyrównawcze, zajęcia 

korekcyjne, nauczanie 

indywidualne) 

Uczniowie ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

uprawnieni, 

dyrektor 
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Nauczyciele i pracownicy szkoły: 
Cele: 

- dostarczanie wzorów osobowych wychowankom poprzez dbałość o własne zdrowie 

fizyczne, psychiczne i własny rozwój 

- wspieranie możliwości rozwojowych wszystkich uczniów bez względu na ograniczenia 

zdrowotne 

- wzbogacanie wiedzy na temat chorób i ograniczeń psychofizycznych wychowanków 

Efekty: 

- dba o siebie prezentując uczniom formy zdrowego wypoczynku 

- organizuje i uczestniczy w edukacji dzieci chorych 

- dostosowuje wymaganie edukacyjne do potrzeb wychowanków 

 

NAUCZYCIELE 

 
Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Dostosowanie 

miejsca pracy w 

szkole do 

warunków 

fizycznych 

uczniów 

Ławki zgodne ze 

wzrostem ucznia, kąciki 

wypoczynku w klasach 

nauczania 

zintegrowanego, 

przewietrzanie klas 

Uczniowie 

obu etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor, 

wychowawcy 

Wyrabianie 

nawyku 

wypoczynku w 

formie 

ruchowej 

Prowadzenie przerw 

śródlekcyjnych, 

umożliwienie aktywnego 

wypoczynku w czasie 

przerwy 

Nauczyciele W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor, 

wychowawcy 

Organizacja zajęć 

korekcyjnych dzieci z 

wadami postawy 

Nauczyciele W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciel 

zajęć 

korekcyjnych 

Dostosowanie 

wymagań 

edukacyjnych i 

organizacyjnych 

wobec dzieci 

chorych 

Organizacja zajęć 

nauczania 

indywidualnego 

Nauczyciele W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor 

Wzbogacanie 

wiedzy na temat 

stanu 

zdrowotnego 

uczniów 

Prelekcje, 

samokształcenie, 

konsultacje indywidualne 

Nauczyciele W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pielęgniarka 

szkolna 

Konferencja Rady 

Pedagogicznej 

Nauczyciele Październik Dyrektor 

Korzystanie z 

form aktywnego 

wypoczynku 

Wycieczki, rozgrywki 

sportowe, wyjścia na 

basen 

Nauczyciele W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor 
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Rodzice i środowisko pozaszkolne: 

Cele: 

- wspieranie rodziny w kształtowaniu postawy promującej zdrowy styl życia 

- umożliwienie wspólnego aktywnego wypoczynku rodziców i dzieci 

- wzbogacanie wiedzy na temat aktualnych możliwości ochrony zdrowia (szczepienia 

ochronne, aktualne zagrożenia środowiskowe) 

Efekty: 

- rodzic uczestniczy i współorganizuje imprezy sportowe organizowane przez szkołę 

- dostarcza wzorców osobowych aktywnego spędzania czasu 

- jest świadomy zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi 

 

RODZICE 
 

Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Kształtowanie 

postawy 

promującej 

zdrowy styl 

życia 

Umożliwienie uczestnictwa i 

współorganizacji szkolnych 

imprez sportowych (biegi 

uliczne, turnieje, wycieczki 

rowerowe, ogniska, zawody 

sportowe) 

Rodzice W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy, 

nauczyciele w-f 

Umożliwienie dziecku 

wyboru klasy sportowej – 

promocja szkoły 

Rodzice dzieci 

przedszkolnych 

i dzieci klas III 

Maj Dyrektor, 

nauczyciele w-f 

Dostarczanie 

wiedzy na 

temat 

aktualnych 

zagrożeń 

zdrowotnych 

Prelekcje pielęgniarki 

szkolnej, gazetki i ulotki 

informacyjne 

Rodzice W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pielęgniarka 

szkolna 
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C.  Profilaktyka uzależnień 

Cele: 

- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat uzależnień i ich skutków (substancje 

szkodliwe dla organizmu, działanie nikotyny i dymu papierosowego na organizmy, 

alkoholu, od mediów) 

- wypracowanie umiejętności identyfikacji ryzyka 

- propagowanie postawy „czystego” sportowca 

- zaznajomienie uczniów z zasadami właściwego przyjmowania leków 

- zaznajomienie uczniów z zasadami asertywnego przeciwstawiania się presji 

rówieśniczej 

Efekty: 

- uczeń ma podstawową wiedzę na temat środków uzależniających i ich szkodliwości i 

zna zasady przyjmowania środków chemicznych, np.: leków 

- uczeń potrafi oprzeć się presji rówieśniczej 

- uczeń potrafi zachować się asertywnie w sytuacjach wyboru 

- uczeń wybiera kontakty społeczne w oparciu o zainteresowania, zdrowy styl życia i 

zachowania społecznie akceptowane 

- uczeń ma świadomość odpowiedzialności za swe zachowanie wynikającej z systemu 

oceniania 

 

 

 

UCZNIOWIE 
 

Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Kształtowanie 

poczucia 

własnej 

wartości, 

znajomość 

słabych i 

mocnych stron, 

wyrażanie 

własnych 

przekonań 

Lekcje wychowawcze Uczniowie 

II etapu 

edukacyjn

ego 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

Lekcje z udziałem 

pedagoga szkolnego 

Uczniowie 

II etapu 

edukacyjn

ego 

Na życzenie 

wychowawców 

Pedagog szkolny 

Nauczanie 

zintegrowane 

Uczniowie 

I etapu 

edukacyjn

ego 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Trening 

zachowań 

asertywnych 

według 

programu 

profilaktyczneg

o „Spójrz 

inaczej” 

Lekcje wychowawcze, 

Nauczanie 

zintegrowane 

Uczniowie 

I i II etapu 

edukacyjn

ego 

Luty, marzec, 

kwiecień 

Nauczyciele 

uprawnieni do 

realizacji programu 

„Spójrz inaczej” 

Warsztaty według 

programu „Bajkowe 

spotkania” dotyczące 

uzależnienia od 

komputera, Internetu i 

telewizji 

Uczniowie 

II etapu 

edukacyjn

ego 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Pedagog szkolny 
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Zasady 

dotyczące 

zdrowego 

odżywiania i 

zasad 

przyjmowania 

leków 

Zajęcia zintegrowane z 

elementami dramy 

według scenariuszy z 

przewodnika 

„Promocja zdrowia i 

profilaktyka 

uzależnień” H. 

Jakubowska 

Uczniowie 

I etapu 

edukacyjn

ego 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

Realizacja „Programu 

Profilaktyczno – 

Wychowawczego dla 

uczniów klas I – III” K. 

Zajączkowski 

Uczniowie 

I etapu 

edukacyjn

ego 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

Pogłębianie 

wiedzy z 

zakresu 

przeciwdziałani

a paleniu 

papierosów 

Warsztaty i gry 

symulacyjne według 

programu „Spójrz 

inaczej” 

Uczniowie 

II etapu 

edukacyjn

ego 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

uprawnieni 

Rozmowy 

wychowawcze i zajęcia 

psychoedukacyjne dla 

uczniów zagrożonych 

paleniem papierosów 

Grupy 

uczniów II 

etapu 

edukacyjn

ego 

W razie 

konieczności 

interwencji 

Pedagog szkolny 

Pogłębianie 

wiedzy z 

zakresu 

przeciwdziałani

a spożywaniu 

alkoholu i 

zażywaniu 

środków 

odurzających 

Realizacja zajęć 

programu „Drugi 

elementarz, czyli 

Program Siedmiu 

Kroków” 

Klasy V-

VI 

Maj – czerwiec Nauczyciele 

uprawnieni 

Realizacja scenariuszy 

programu „Spójrz 

inaczej” 

Uczniowie 

I i II etapu 

edukacyjn

ego 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele 

uprawnieni 

Prelekcje i pogadanki 

przedstawicieli 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych i 

pielęgniarki szkolnej 

Klasy VI Marzec Pedagog szkolny 

Konkursy plastyczne, 

literackie i wiedzowe w 

ramach programu 

„Trzeźwy umysł” 

Uczniowie 

I i II etapu 

edukacyjn

ego 

Czerwiec Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

świetlicy szkolnej 
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Nauczyciele i pracownicy szkoły: 
Cele: 

- uświadomieni roli i zadań szkolnej profilaktyki 

- pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i profilaktyki – znajomość 

współczesnych zagrożeń i sposobów obrony przed nimi 

Efekty: 

- nauczyciel zna i realizuje cele i zadania Szkolnego Programu Profilaktyki 

- nauczyciel zna aktualne tendencje w psychologii, pedagogice i profilaktyce oraz aktualne 

akty prawne 

- nauczyciel właściwie stosuje szkolne procedury postępowania w razie zaistnienia 

problemu ze środkami uzależniającymi i nikotyną 

 

NAUCZYCIELE 

 
Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzi

alni 

Zapoznanie z 

celami 

Szkolnego 

Programu 

Profilaktyki 

Konferencja Rady 

Pedagogicznej 

Rada 

Pedagogiczna 

Październik Dyrektor 

szkoły, 

zespół 

nauczycieli 

do spraw 

profilaktyki 

Spotkanie w zespole 

wychowawczym i w 

zespole nauczycieli 

nauczania zintegrowanego 

w sprawie postępowania 

zgodnie z procedurami 

Przewodniczą

cy zespołów 

Październik Pedagog 

szkolny 

Wymiana 

doświadczeń, 

pogłębianie 

wiedzy 

psychologiczne

j i 

profilaktycznej 

Zespoły 

samokształceniowe. 

Konferencje szkoleniowe 

rady pedagogicznej 

Udział w kursach 

profesjonalnych 

dotyczących problematyki 

profilaktyki 

Przewodniczą

cy zespołów 

Zgodnie z 

harmonogra

mem 

Dyrektor 

Mobilizacja do 

rzucania 

własnych 

nałogów 

Przestrzeganie zakazu 

palenia na terenie szkoły 

(rezygnacja z palarni) 

Rada 

Pedagogiczna 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor 
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Rodzice i środowisko pozaszkolne 
Cele: 

- kształtowanie negatywnych postaw wobec zjawiska uzależnienia i nałogu 

- zdobywanie wiedzy o zagrożeniach, które niesie współczesna cywilizacja 

- dostarczenie wiedzy na temat form pomocy i instytucji w sytuacjach walki z 

alkoholizmem i uzależnieniami 

- wzmacnianie współpracy ze szkołą 

Efekty: 

- rodzic prezentuje wobec dziecka wspólną ze szkołą postawę negatywną wobec prób 

palenia papierosów i picia alkoholu 

- wie podstawowe informacje na temat zagrożenia narkomanią oraz zagrożeń związanych z 

Internetem 

- wie gdzie zwrócić się o radę oraz pomoc instytucjonalną 

- ma zaufanie do wychowawców, pedagogów szkoły w sprawie rozwiązywania problemów 

związanych z zachowaniami ryzykownymi dziecka 

 

RODZICE 
 

Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Wspieranie 

rodziny w 

działaniach 

profilaktycznych i 

wychowawczych 

Pedagogizacja rodziców 

na zebraniach 

rodzicielskich 

Rodzice 

uczniów obu 

etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Gazetki szkolne, ulotki 

informacyjne 

Rodzice 

zainteresowa

ni 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Umożliwienie korzystania 

z biblioteki szkolnej 

(pozycje pedagogiczne i 

profilaktyczne) 

Rodzice 

uczniów obu 

etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciel 

biblioteki 

Warsztaty umiejętności 

wychowawczych, 

indywidualne porady 

Rodzice 

uczniów 

mających 

trudności w 

zachowaniu 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pedagog 

Wzmacnianie 

więzi rodziny ze 

szkołą 

Wspólne 

przygotowywanie 

uroczystości, imprez 

szkolnych, uczestniczenie 

w lekcjach otwartych, 

prowadzenie stałych 

dyżurów konsultacyjnych 

przez wychowawców 

Rodzice 

uczniów obu 

etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

Wspieranie 

rodziny w szybkiej 

interwencji w 

sytuacji 

kryzysowej 

Pośredniczenie szkoły w 

kontaktach z instytucjami 

pomocowymi 

Rodzice 

uczniów obu 

etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pedagog 
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D. Komunikacja i umiejętności współżycia z innymi. Przeciwdziałanie agresji. 

 

Dlaczego agresja, stres 

Cele: 

- uświadomienie uczniom pozytywne i negatywne znaczenie stresu 

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych 

- uświadomienie uczniom negatywnych skutków agresji 

- ukazanie uczniom schematu narastania agresji 

- uczenie radzenia sobie ze stresem oraz z przykrymi emocjami prowadzącymi do 

zachowań agresywnych  

 

Efekty: 

-  uczeń wie jakie są pozytywne i negatywne skutki stresu 

-  uczeń wie jak zachować się w sytuacjach stresowych 

-  uczeń zna negatywne skutki agresji 

-  uczeń rozumie, iż agresja ma charakter narastający 

-  uczeń potrafi radzić sobie z własnymi uczuciami i emocjami  

 

Jak mam postąpić, gdy ktoś wyrządza mi krzywdę?  

Cele: 

- zapoznanie z prawami dziecka i człowieka 

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (bójki, kłótnie, 

kradzieże)  

Efekty: 

- uczeń rozumie swoje prawa i wie, gdzie może się zgłosić po pomoc 

- uczeń wie, jak się zachować w sytuacjach trudnych (bójki, kłótnie, kradzieże)  

 

UCZNIOWIE 
 

Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Kształtowanie 

umiejętności 

wyrażania 

własnego zdania i 

przekonań 

Stosowanie form 

aktywizujących na lekcjach 

(burza mózgów, drama, 

prezentacje) 

Uczniowie 

obu etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

Warsztaty według 

programu „Bajkowe 

Spotkania” 

Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

drugiego 

semestru 

Pedagog szkolny 

Warsztaty według 

programu „Spójrz inaczej” 

Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

drugiego 

semestru 

Wychowawcy 

uprawnieni 

Realizacja programu 

profilaktycznego „Trzy 

koła” w czasie zajęć 

zintegrowanych 

Uczniowie I 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

pierwszego 

semestru 

Wychowawcy 
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Umiejętność 

radzenia sobie z 

własnymi emocjami 

Realizacja „Programu 

Profilaktyczno-

wychowawczego” K. 

Zajączkowski 

Uczniowie I 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Realizacja „Programu 

profilaktyczno-

terapeutycznego dla dzieci 

z zespołem 

nadpobudliwości 

psychoruchowej” P. 

Pawlak 

Uczniowie ze 

zdiagnozowan

ym ADHD 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pedagog szkolny 

Warsztaty według 

programu „Spójrz inaczej” 

Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

drugiego 

semestru 

Wychowawcy 

uprawnieni 

Kształtowanie 

zachowań 

asertywnych jako 

przeciwdziałanie 

agresji 

Trening zachowań 

asertywnych, zajęcia 

według programu „Spójrz 

inaczej” 

Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

drugiego 

semestru 

Wychowawcy 

uprawnieni 

Realizacja „Programu 

Profilaktyczno-

wychowawczego” K. 

Zajączkowski 

Uczniowie I 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Kształtowanie 

kultury, 

zachowania i 

języka 

 

Pogadanki na temat 

odpowiedzialności za 

słowo – znaczenie języka 

w życiu człowieka 

(wyeliminowanie 

wulgaryzmów i 

przezywania) 

Uczniowie 

obu etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Opracowanie w dowolnej 

formie zasad właściwego 

używania języka wobec 

innych 

Uczniowie 

obu etapów 

edukacyjnych 

Grudzień Nauczyciel 

świetlicy 

Prezentacja dorobku 

artystycznego uczniów 

„Dni Kultury 

Uczniowskiej” 

Uczniowie 

obu etapów 

edukacyjnych 

Listopad Zespół zadaniowy 

nauczycieli 

Rozwój 

umiejętności 

psychospołecznych 

Kształtowanie poczucia 

własnej wartości, realizacja 

programów 

profilaktycznych „Spójrz 

inaczej” 

Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

drugiego 

semestru 

Nauczyciele 

uprawnieni 

Zajęcia zintegrowane 

(program profilaktyczny – 

K. Zajączkowski) 

Uczniowie I 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

pierwszego 

semestru 

Wychowawcy 
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Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie ze 

stresem i złością 

Warsztaty antystresowe Klasy VI Styczeń Pedagog szkolny 

Zajęcia socjoterapeutyczne 

dla uczniów mających 

trudności w zachowaniu 

Uczniowie 

klas V – VI 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pedagog szkolny 

Realizacja programu 

„Agresja u dzieci – szkoła 

porozumienia” J. 

Danilewska – zajęcia 

socjoterapeutyczne 

Uczniowie I 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pedagog szkolny 

Mediacje i inne sposoby 

rozwiązywania konfliktów 

Uczniowie 

obu etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pedagog szkolny 

Kształtowanie 

negatywnej 

postawy wobec 

zjawisk agresji, 

przemocy i 

niszczenia mienia 

Lekcje wychowawcze Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Apele wychowawcze Uczniowie 

obu etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor 

Podnoszenie stanu 

dyscypliny, respektowanie 

prawa wewnątrzszkolnego 

Uczniowie 

obu etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele i pracownicy szkoły: 
Cele: 

- poprawa relacji interpersonalnych nauczyciel – uczeń 

- pogłębienie znajomości problemów swoich wychowanków i ich środowiska rodzinnego 

- przestrzeganie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i procedur postępowania w 

sytuacjach kryzysowych 

Efekty: 

- nauczyciel zna swoich wychowanków i rozumie procesy grupowe dziejące się w klasach 

- nauczyciel postrzega wychowanka ze wszystkimi jego problemami rodzinnymi 

- nauczyciel stosuje nagrody i kary wynikające z WSO 

- nauczyciel zna i stosuje procedury w sytuacjach kryzysowych 

NAUCZYCIELE 
 

Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Przestrzeganie 

WSO 

Autorefleksja, analiza ocen z 

zachowania 
Nauczyciele Styczeń, 

czerwiec 

Dyrektor 

Poprawa relacji 

interpersonalnych 

nauczyciel – uczeń 

Analiza sytuacji wychowawczej i 

środowiskowej dziecka (analiza 

przypadku) na podstawie 

dokumentacji pedagoga i 

wywiadu 

Nauczyciele W ciągu 

całego 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Pogłębienie wiedzy 

z zakresu 

znajomości 

problemów 

wychowanków 

Analiza dokumentacji 

wychowawcy, pomocy 

materialnej i świetlicy szkolnej – 

proponowanie właściwej formy 

pomocy 

Wychowawcy W ciągu 

całego 

roku 

szkolnego 

Pedagog szkolny 
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Rodzice i środowisko pozaszkolne 
Cele: 

- pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki dotyczącej zjawiska agresji 

- wzmacnianie współpracy ze szkołą – ujednolicenie systemu oddziaływań 

- wspieranie rodziców w budowaniu pozytywnych więzi z dziećmi 

- promowanie postaw wzajemnego szacunku, zaufania wobec innych i 

odpowiedzialności za własne czyny 

Efekty: 

- rodzic rozumie i zna zjawiska rozwoju społecznego swojego dziecka 

- rodzic z zaufaniem współpracuje z wychowawcą i pedagogiem szkolnym 

- rodzic ma świadomość potrzeby prawidłowego kontaktu i miłości z dzieckiem 

- rodzic wspiera szkołę w egzekwowaniu właściwych form zachowania 

 

 

RODZICE 
 

Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Pogłębianie 

wiedzy z 

zakresu 

psychologii 

społecznej 

Pedagogizacja 

rodziców – prelekcje na 

zebraniach szkolnych 

Rodzice Zebrania 

rodziców 

Wychowawcy 

Zacieśnienie 

współpracy ze 

szkołą 

Zorganizowanie stałych 

dyżurów 

konsultacyjnych 

Rodzice Raz w miesiącu Nauczyciele 

przedmiotów 

Stały punkt 

konsultacyjny 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Pedagog 

szkolny 

Indywidualne formy 

kontroli uczniów 

sprawiających 

problemy 

wychowawcze (zeszyty 

zachowania, 

korespondencja, 

kontakt telefoniczny) 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawca 

Wspieranie 

rodziców, 

budowanie 

pozytywnych 

więzi z dziećmi 

Wspólne imprezy 

szkolne i klasowe 

Rodzice W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawca 

Nauka komunikowania 

się z własnym 

dzieckiem – problemy 

adaptacyjne klasa I 

Rodzice 

uczniów 

klas I 

Wrzesień – 

październik 

Wychowawca, 

pedagog szkolny 
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E. Bezpieczeństwo w szkole i życiu. 

 

Bezpieczna droga do szkoły 

Cele: 

- poznanie pięciu zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię 

- wdrażanie do przestrzegania znaków drogowych 

Efekty: 

-  uczeń zna zasady przechodzenia przez jezdnię 

- uczeń zna znaczenie poznanych znaków drogowych  

 

Jestem ostrożny w kontaktach z nieznajomymi 

Cele:  

- kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi 

rówieśnikami i dorosłymi 

- nauka mówienia "nie" w określonych sytuacjach 

-  uwrażliwienie na niebezpieczeństwa tkwiące z w życiu społecznym 

- kształtowanie umiejętności zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach 

Efekty: 

- uczeń zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, rówieśnikami i dorosłymi 

-  uczeń potrafi powiedzieć "nie" w określonych sytuacjach 

- uczeń wie jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach 

-  uczeń potrafi być asertywnym w sytuacjach, kiedy ktoś namawia go do złego  

 

Jak radzić sobie w wypadkach zagrażających zdrowiu?  

Cele: 

- wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

- wyrabianie nawyków higienicznych 

-  doskonalenie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego 

- wyrabianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne 

Efekty: 

- uczeń potrafi pomóc w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia -uczeń zachowuje 

nawyki higieniczne 

-  uczeń umie wezwać Pogotowie Ratunkowe, Policję, Straż Pożarną  

 

Rady na bezpieczne ferie i wakacje  

- kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji 

- uczeń wie, jak zachować się, by wakacje, ferie były bezpieczne i zdrowe 

- uczeń zna przestrogi na wakacje, ferie i rozumie konieczność ich przestrzegania  
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UCZNIOWIE 
 

Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Zdobywanie 

wiedzy o 

zagrożeniach w 

ruchu drogowym 

Zajęcia zintegrowane Uczniowie I 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Realizacja ścieżki 

międzyprzedmiotowej – 

wychowanie 

komunikacyjne  

Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Przygotowanie do zdobycia 

karty rowerowej 

Uczniowie 

powyżej 10. 

roku życia 

Październik, 

kwiecień 

Nauczyciel 

Apele szkolne Uczniowie 

obu etapów 

edukacyjnych 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Dyrektor, 

samorząd 

uczniowski 

Unikanie 

zagrożeń w 

szkole – 

znajomość zasad 

bezpiecznego 

zachowania się 

podczas przerw i 

lekcji 

Lekcje wychowawcze Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Zajęcia zintegrowane Uczniowie I 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Rozmowy wychowawcze Uczniowie 

mający 

trudności w 

zachowaniu 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pedagog 

szkolny 

Współuczestniczenie w 

dyżurach na przerwie wraz 

z nauczycielem 

Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Samorząd 

uczniowski 

Upowszechnienie 

regulaminów pracowni 

Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Realizacja programu 

profilaktyczno-

terapeutycznego dla dzieci z 

zespołem nadpobudliwości 

psychoruchowej 

Uczniowie ze 

stwierdzonym 

ADHD 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Pedagog 

szkolny 

Uczulenie 

uczniów na 

zagrożenia 

wynikające z 

kontaktów z 

obcymi 

Zajęcia profilaktyczne 

programu spójrz inaczej 

Uczniowie II 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

uprawnieni 

Realizacja „Programu 

Profilaktyczno-

wychowawczego” K. 

Zajączkowski 

Uczniowie I 

etapu 

edukacyjnego 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 
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Nauczyciel i pracownicy szkoły: 
Cele: 

- znajomość aktualnych przepisów BHP 

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole 

- stosowanie jednego spójnego systemu interwencji zgodnie z programem profilaktyki 

przez wszystkich pracowników szkoły 

- uściślenie kontaktów z rodzicami w sytuacjach zagrożenia 

Efekty: 

- nauczyciel jest przeszkolony, stosuje i zna aktualne przepisy BHP 

- nauczyciel stosuje zasady pełnienia dyżurów w czasie przerw i opieki nad dziećmi w 

czasie zajęć 

- nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przez cały czas ich pobytu w 

szkole (przerwy, szatnie, podwórko, zajęcia pozalekcyjne, sale gimnastyczne)  

- nauczyciel posiada bazę danych służących natychmiastowym kontaktem z rodzicem 

 

NAUCZYCIELE 
 

Zadania profilaktyczne Forma 

oddziaływań 

Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Przekazywanie aktualnych 

przepisów BHP 

Szkolenia BHP 

nauczycieli i 

pracowników 

obsługi 

Nauczyciele 

i 

pracownicy 

Zgodnie z 

terminarzem 

Dyrektor 

Zaznajomienie i 

stosowanie procedur 

postępowania w sytuacjach 

problemowych 

Konferencja Rady 

Pedagogicznej 

Nauczyciele Październik Pedagog szkolny 

Zaznajomienie i 

stosowanie procedur 

postępowania w sytuacjach 

interwencyjnych (bomba, 

pożar, alarm) 

Konferencja Rady 

Pedagogicznej 

Nauczyciele Październik Dyrektor 

Zorganizowanie bazy 

danych służących 

natychmiastowym 

kontaktom z rodzicami w 

razie wypadków 

Książka telefoniczna 

wychowawcy (za 

zgodą rodziców), 

zeszyty 

korespondencji 

Wychowaw

cy 

W ciągu 

całego roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

 

Rodzice i środowisko pozaszkolne: 

Cele: 

- zapewnienie poczucia pewności, że dziecko w szkole jest pod właściwą opieką, 

bezpieczne 

- uświadomienie obowiązujących zasad zachowania, przepisów i procedur szkolnych 

Efekty: 

- rodzic zna obowiązujące przepisy szkolne, wymagania i zasady zachowania ucznia 

- rodzic nawiązuje kontakty z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w sytuacjach 

niepokojących i interwencyjnych 

- rodzic zna możliwości pomocy instytucjonalnej 
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RODZICE 
 

Zadania 

profilaktyczne 

Forma oddziaływań Adresaci Termin Odpowiedzialni 

Zapoznanie z 

zasadami 

bezpieczeństwa i 

zachowania 

zawartymi w 

dokumentacji szkoły 

(Statut, WSO, 

Program Profilaktyki) 

Prelekcje – zebrania 

ogólne i zebrania 

rodziców w klasach 

Rodzice Wrzesień Wychowawca, 

trójka klasowa 

Zapewnienie stałego 

kontaktu z 

wychowawcą, 

pedagogiem 

szkolnym i 

pielęgniarką szkolną 

Korzystanie z godzin dla 

rodziców, korzystanie z 

doradztwa 

pedagogicznego, 

korzystanie z zeszytów 

korespondencji, 

korzystanie z kontaktów 

telefonicznych w razie 

nagłej konieczności 

Rodzice W ciągu 

całego 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy, 

pedagog 

Uświadomienie 

możliwości 

korzystania z pomocy 

instytucjonalnej 

Korzystanie z informacji 

zawartych na gazetkach 

szkolnych i ulotkach 

informacyjnych 

Rodzice W ciągu 

całego 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy, 

pedagog 
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VI. Ewaluacja programu profilaktyki i poszczególnych jego obszarów. 

 

Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki przewidywana jest raz na trzy lata we wszystkich 

obszarach. W celu sprecyzowania właściwego podejścia do problemów jednego obszaru 

możliwa jest ewaluacja częściowa w obrębie tego obszaru, w ciągu każdego roku szkolnego. 

 

„Ewaluacja to systematyczne badanie całości lub cech konkretnego programu, działania lub 

obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów w celu jego usprawnienia” 

L. Korporowicz 

 

Ewaluacja jest sposobem rozpoznania i rozwiązania różnych zagadnień, by działania 

profilaktyczne były skuteczniejsze i efektywniejsze. Powinna uwzględniać stopień jego 

skuteczności, jego użyteczność przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, strategii, 

stosowanych metod oraz stopień osiągnięcia nałożonych celów. Uzasadnione jest, aby w 

ocenie efektywności programu uzyskać informację zwrotne od uczniów, nauczycieli i 

rodziców. Ewaluacja umożliwia dokonania bieżącej i długofalowej oceny programu. 

Narzędzia ewaluacji: ankiety kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, obserwacja, 

wywiady indywidualne i grupowe, analiza dokumentacji. Ewaluacja pozwoli dostrzec i ocenić 

to, co w programie jest najbardziej wartościowe a także sformułować wnioski służące 

doskonaleniu wszystkich działań. Analizy ewaluacyjne mogą być dokonywane w każdej fazie 

działania programu a przede wszystkim po zakończeniu danego etapu kształcenia. 

 

Harmonogram ewaluacji (3-letni) 

- obszary – wybrane do ewaluacji na każdy rok (na każdy rok) 

- podobszary – po analizie sytuacji wychowawczej i problemów w szkole na bieżąco 

 

W pierwszym roku funkcjonowania programu ewaluacji podlega obszar: 

 

„System wartości uczniów”. Termin: grudzień 2006 / styczeń 2007 

Narzędzia ewaluacyjne: 

- analiza dokumentacji: rozkłady materiałów języka polskiego, historii, lekcji 

wychowawczych (porównanie z podstawami programowymi) 

- analiza dokumentacji: ważne wydarzenia z życia szkoły (tematyka), tematyka zebrań z 

rodzicami (dzienniki) 

- wywiady dotyczące Dni Kultury Uczniowskiej 

 

„Zdrowy styl życia”. Termin: kwiecień 2007 

Narzędzia ewaluacyjne: 

 

- ankieta skierowana do uczniów na temat zainteresowań i preferencji sportowych 

- analiza dokumentacji imprez sportowych, SKS-ów, zajęć rekreacyjno – sportowych, 

wycieczek 

- analiza dokumentacji pielęgniarki szkolnej oraz (scenariusze prelekcji) 

- analiza dzienników lekcyjnych (tematy lekcji wychowawczych, tematy lekcji 

przyrody) 

- analiza wyników sportowych 

- ankieta do uczniów,  rodziców dotycząca klas sportowych 
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W drugim roku funkcjonowania programu ewaluacji podlegają obszary: 

 

„Profilaktyka uzależnień” 

„Komunikacja” 

 

W trzecim roku funkcjonowania programu ewaluacji podlega obszar: 

 

„Bezpieczeństwo w szkole i życiu”, oraz zostanie przedstawiony raport ewaluacyjny i 

podsumowanie realizacji Programu Profilaktyki. 

Szkolny program profilaktyki może ulec modyfikacji w miarę potrzeb i wniosków 

wynikających z ewaluacji pojedynczych obszarów lub podobszarów w ciągu realizacji 

 

VII. Szkolna interwencja profilaktyczna. Procedury postępowania 

 

Szkolna interwencja profilaktyczna jest oparta na ścisłej współpracy z rodzicami. Zadaniem 

szkoły (wychowawca lub pedagog) jest udzielanie wsparcia rodzicom znajdującym się w 

sytuacji kryzysowej. Polega to na udzieleniu odpowiednich informacji, zaproponowania 

konkretnej procedury postępowania w atmosferze troski i zaniepokojenia o ucznia, ułatwienie 

dotarcia do właściwych instytucji pomocowych. 

 

Interwencja profilaktyczna składa się z czterech elementów. 

 

I. DIAGNOZY. Diagnoza to zebranie informacji i określenie skali zachodzących 

zjawisk patologicznych w celu zaplanowania działań wobec ucznia. 

II. PORADY. Porada to umiejętnie przeprowadzana rozmowa z uczniem w atmosferze 

życzliwości, w której dochodzi do przypomnienia wyraźnego stanowiska szkoły i 

prawa szkolnego. Do uświadomienia uczniowi wymiaru konsekwencji życiowych, 

zdrowotnych i prawnych określonego czynu ucznia. Jest to także próba 

zmotywowania ucznia do uczestnictwa  dalszych działaniach interwencyjnych. 

Podczas tej rozmowy uczeń zostaje poinformowany o konieczności powiadomienia o 

zaistniałej sytuacji oraz właściwych instytucji prawnych. 

III. KONTRAKTU. Kontrakt opracowuje przeprowadzający interwencję nauczyciel lub 

pedagog we współpracy z rodzicami i uczniem. Uczeń ma prawo do negocjowania. 

Powinien zawierać następujące elementy: 

- Zobowiązanie ucznia 

- Przywileje, które zostały uczniowi odebrane w następstwie jego zachowania i 

sposoby stopniowego ich odzyskiwania. 

- Zasady zachowania w domu i w szkole. 

- Przewidywane konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem ustaleń kontraktu 

IV. MONITORINGU. Monitoring to kontrolowanie realizacji kontraktu, stała wymiana 

informacji między domem, a szkołą. Celem monitoringu jest wspieranie pozytywnych 

zmian w zachowaniu ucznia. 
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STRATEGIA INTERWECJI 

 

UPORZĄDKOWANE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

 

1. Działania podejmowane przez wychowawcę klasy 

a. Wyjaśnienie okoliczności zaistniałej sytuacji (problemu) 

b. Zdecydowanie o formie naprawienia błędu przez ucznia (świadome podnoszenie 

konsekwencji własnych czynów) 

c. Zastosowanie odpowiedniej metody wychowawczej (uwaga, upomnienie ustne, 

rozmowa wychowawcza, …) 

d. Ustalenie sposobu i terminu poprawy zachowania 

2. Podejmowane działania we współpracy z rodzicami 

a. Pisemne powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji problemowej 

b. Wezwanie rodzica do szkoły (rozmowa z wychowawcą oraz poinformowanie go o 

możliwości spisania z dzieckiem kontraktu) 

3. Włączenie w działania interwencyjne pedagoga szkolnego 

a. Rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym 

b. Spisanie kontraktu w obecności pedagoga i wychowawcy 

c. Rozmowa ucznia z rodzicem, wychowawcą i pedagogiem szkolnym 

d. Analiza sytuacji wychowawczej podczas spotkania zespołu wychowawczego Rady 

Pedagogicznej 

4. Przekazanie sprawy dyrektorowi szkoły, w celu podjęcia działań zgodnych ze 

Statutem Szkoły. 

 

ŚRODKI ZARADCZE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

 

1. Prowadzenie programów i akcji profilaktycznych 

2. Wzmożone dyżury nauczycielskie – stała opieka w czasie lekcyjnym i pozalekcyjnym 

na terenie szkoły 

3. Precyzyjny system ocen z zachowania 

4. Ścisła współpraca szkoły z rodzicami (godziny dla rodziców, częste wywiadówki, 

możliwość konsultacji z pedagogiem szkolnym) 

5. Stała możliwość kontaktowania się uczniów z pedagogiem szkolnym 

6. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

 

SPISYWANIE KONTRAKTU Z UCZNIEM 

Kontrakt (czyli umowa pisemna) dotycząca możliwości poprawy zachowania: 

 

1. Spisanie kontraktu odbywa się u pedagoga szkolnego w obecności pedagoga i 

wychowawcy 

2. Umowę zapisuje uczeń formułując własne wypowiedzi i deklaracje 

- Uczeń umieszcza opis swojego niewłaściwego zachowania 

- Deklaruje sposób poprawy 

- Określa czas realizacji powyższej obietnicy 

- Uczeń podpisuje kontrakt 

3. Kontrakt podpisują również świadkowie umowy: pedagog i wychowawca; 

4. O spisaniu kontraktu zostają powiadomieni rodzice (opiekunowie) ucznia. 

5. Kontrakt przechowywany jest u pedagoga 

6. Realizację kontraktu kontroluje wychowawca. 
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PROCEDURY 
 

Procedura postępowania z uczniem będącym pod wpływem środków odurzających. 
1. Zaobserwowanie zachowania ucznia – nie pozostawiać ucznia samego 

2. Rozmowa nauczyciela z uczniem dotyczy jego samopoczucia i aktualnego stanu zdrowia 

3. Odprowadzenie ucznia do pielęgniarki szkolnej 

4. Poinformowanie rodziców i dyrektora szkoły 

5. Wezwanie pogotowia 

6. W razie podejrzenia przestępstwa zawiadomienie policji i sądu 

7. Zawarcie kontraktu 

8. Ułatwienie w dotarciu do właściwych instytucji pomocowych – przekonać rodziców do 

wykonania badań specjalistycznych i podjęcia terapii 

9. Analiza incydentu w zespole wychowawczym 

 

Procedura postępowania z dzieckiem pokrzywdzonym w wypadku stwierdzenia 

zaistnienia przemocy w rodzinie 

1. Zaobserwowanie zachowania i stanu psychofizycznego pokrzywdzonego dziecka 

2. Życzliwa rozmowa wychowawcy lub pedagoga z uczniem dająca wiarę wszystkim jego 

słowom. Zdjęcie z dziecka poczucia winy. 

3. Powiadomienie dyrektora szkoły 

4. Rozeznanie sytuacji przez pedagoga i wychowawcę. 

5. Poinformowanie GOPSu i PCPRu. 

6. W razie podejrzenia przestępstwa zawiadomienie policji i sądu z wnioskiem o właściwą 

formę pomocy dziecku. 

7. Otoczenie ucznia szczególną opieką wychowawczą. 

 

Procedura postępowania z dzieckiem agresywnym psychicznie lub fizycznie wobec 

innych. 

1. Zaobserwowanie zdarzenia i poinformowanie wychowawcy lub pedagoga szkolnego 

2. Rozmowa z agresorem oraz ofiarami mającymi na celu wyjaśnienie przebiegu zdarzenia i 

jego przyczyn (wychowawca i pedagog) 

3. Wezwanie rodziców osoby agresywnej w przypadkach powtarzających się i skrajnych 

powiadomienie policji 

4. Rozmowa z rodzicami w celu ustalenia wspólnych przedsięwzięć wychowawczych 

5. Zaproponowanie objęcia agresora opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej i 

zastosowanie treningu zastępowania agresji 

6. Poniesienie konsekwencji i kary zgodnie z WSO 

7. Spisanie kontraktu 

 

Procedura postępowania z dzieckiem w przypadku próby palenia papierosów. 
1. Powiadomienie wychowawcy i pedagoga 

2. Rozmowa z uczniem 

3. Konfiskata papierosów 

4. Zawiadomienie rodziców 

5. Wspólne sformułowanie programu naprawczego dla ucznia 

6. Poniesienie konsekwencji i kary zgodnie z WSO 

7. Zadanie profilaktyczne na rzecz klasy (prelekcja, przygotowanie gazetki) 

8. Spisanie kontraktu 
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Procedura postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia spożycia alkoholu. 

(dotyczy to również imprez i wycieczek szkolnych) 

1. Zaobserwować zachowanie ucznia, w razie konieczności udzielić pomocy medycznej 

2. Poinformować wychowawcę i pedagoga szkolnego 

3. Powiadomić rodziców 

4. Powiadomić policję 

5. Wspólne ustalenie postępowania naprawczego 

6. Przekonanie rodziców do skorzystania z pomocy instytucjonalnej (poradnia 

terapeutyczna, poradnia uzależnień) 

7. Spisanie kontraktu 

 

Procedura postępowania z dzieckiem niszczącym mienie szkoły lub innych osób. 

1. Powiadomienie wychowawcy i pedagoga 

2. Rozmowa z uczniem w celu ustalenia przebiegu zdarzenia i przyczyn 

3. Powiadomienie rodziców, wyjaśnienie sytuacji w ich obecności 

4. Materialne zadośćuczynienie lub naprawa szkody 

5. Poniesienie konsekwencji wychowawczych wynikających z WSO 

6. Spisanie kontraktu 

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wagarowania. 
1. Zaobserwowanie nieobecności ucznia 

2. Ustalenie miejsca pobytu ucznia 

3. Powiadomienie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły 

4. Zawiadomienie rodziców 

5. Rozmowa z rodzicami, dokładne ustalenie przyczyn, diagnoza problemu 

6. Opracowanie strategii pomocy (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, koleżeńska, zajęcia 

wyrównawcze, przeniesienie do innej klasy, objęcie opieką specjalistyczną itp.) 

7. Poniesienie konsekwencji wynikających z WSO, spisanie kontraktu. 

 

Procedura postępowania w przypadku „buntu”. 

1. Nie pozostawianie dziecka samego 

2. Zawiadomienie pedagoga szkolnego 

3. Odizolowanie dziecka od grupy rówieśniczej – danie czasu na wyciszenie emocji 

(kantorek, szatnia, gabinet pedagoga) 

4. Wezwanie rodziców 

5. Próba nawiązania kontaktu z dzieckiem 

6. Wyjaśnienie przyczyn buntu 

7. Spokojne naprowadzenie ucznia do stosowania zasad ogólnie przyjętych (kilka kolejnych 

dni) 

8. Program naprawczy w porozumieniu z rodzicami – częsty kontakt rodziców z 

wychowawcą 
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Instytucje pomocowe – telefony kontaktowe: 
 

 

 

Pogotowie Ratunkowe 999, 112,  

Pogotowie Ratunkowe – Pszczyna (32)2103715,  (32)2128000 

Pogotowie Ratunkowe – Tychy (32)3274999 

Policja 997 

Komenda Powiatowa Policji – Pszczyna (32)4493200 

Posterunek Policji – Wola (32)2118181 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 

Pszczyna, ul. Dworcowa 23 

(32)4490145 

Sąd Rejonowy – Pszczyna (32)2104300 

Prokuratura Rejonowa – Pszczyna (32)2103177 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

Pszczyna, ul. Zamenhofa 5 

(32)2103716 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 

Wola, ul. Poprzeczna 1 

(32)2118251 

Ośrodek Zdrowia „Medyk” (32)2119555 

 

 

 

 

Telefony zaufania: 
 

Niebieska linia – dla ofiar przemocy w 

rodzinie 

0801-12-00-02 

Pomarańczowa linia – dla rodziców dzieci 

używających alkoholu 

0801-14-00-68 

Caritas Archidiecezji Katowickiej – ośrodek 

św. Jacka 

(32)3555190 

Chrześcijański Telefon Zaufania (32)2500136 

Telefon Zaufania w sprawie narkomanii i 

narkotyków 

0801-19-99-90 

„Nie uciekaj” – w sprawie ucieczek dzieci z 

domu 

0801-24-70-70 

Antydepresyjny, dla osób z problemami 

emocjonalnymi 

(22)6544041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

34 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI 

Literatura 
 

 

 

Literatura pomocna w tworzeniu programu profilaktyki: 

 

1) Hanna Jakubowska – Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień. Przewodnik 

nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. 

2) Barbara i Grzegorz Paziowie – Szkoła która ochrania. Szkolny program profilaktyki.  

3) Perspektywy i Bariery – Ewaluacja programu w budowie – profilaktyka w środowisku 

szkolnym dzieci i młodzieży. 

4) Psychologia w szkole – Szkoła wobec agresji. 

 

 

Profilaktyczne programy wydawnicze wykorzystane w Szkolnym Programie Profilaktyki: 

 

1) Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka – Bajkowe spotkania.-program zajęć 

wychowawczo-profilaktycznych. 

2) Renata Knes, Wojciech Słonina – Saper-czyli jak rozminować agresje.-program 

profilaktyczno wychowawczy klas IV-VI 

3) Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czerniewska – Spójrz inaczej.-część 1 i 2 

4) Piotr Pawlak – Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem 

nadpobudliwości psycho-ruchowej. 

5) Barbara Wolniewicz-Grzeslak – Projekt trzy koła. 

6) Krzysztof Zajączkowski – Program profilaktyczno wychowawczy dla uczniów klas I-

III szkoły podstawowej. 

 

 

 

Dodatkowa literatura o tematyce profilaktycznej: 

 

1) Joanna Danilewska – Agresja-szkoła przetrwania. 

2) Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec – Korygowanie zaburzeń zachowania 

w grupie dzieci nadpobudliwych i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. 

3) Ewa Kosińska – Rodzice a szkoła. 

4) Maria Piszczek – Równe szanse-zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 

9-11 lat z rodzin dysfunkcyjnych. 

5) Gordon Serfontein – Twoje nadpobudliwe dziecko. 

6) Sylwia Szostak, Anna Tabaka – Porozmawiajmy o agresji-propozycja programu 

profilaktyczno-wychowawczego dla klas I-III. 

 

 

 

Opracował zespół: 

 

Grażyna Matyszkiewicz- dyrektor szkoły 

Barbara Sieńczewska – pedagog szkolny 

Bożena Żak- logopeda 


