
 
 

SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   

im. Augustyna Necla w Mieroszynie 

 

na lata :  2013 – 2018 

 

Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli                               

i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska szkolnego. 

 

Cele programu: 

Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie                                  

z samym sobą, a w szczególności: 

1. Umiejętne działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (radzenie sobie w sytuacjach trudnych). 

2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

3. Integracja działań profilaktycznych prowadzonych przez różnych wykonawców w naszym środowisku. 

4. Tworzenie pozytywnych więzi między uczniami, uczniami-nauczycielem, nauczycielem-rodzicami, rodzicami-dzieckiem. 



5. Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny. 

6. Uczenie dzieci zachowań i kontaktów z innymi, pozbawionych agresji, przemocy, wolnych od używek i innych uzależnień, zdobyczy 

cywilizacji itp. 

7. Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra i zła. 

8. Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni (wskazywanie pożądanych wzorców zachowań). 

9. Wzbudzenie w rodzicach motywacji do szukania i niwelowania przyczyn niepożądanych zjawisk wychowawczych. 

10. Budowanie porozumienia (szkoła - dom - środowisko), wspólnej aktywności i partnerstwa w wychowaniu uczniów. 

11. Zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach patologiami oraz możliwościach uzyskania pomocy. 

12. Organizacja czasu wolnego uczniów. 

13. Promocja szkoły. 

 

Przebieg realizacji: 
 

A. Zadania nauczycieli: 

 

• zwracanie-podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka np. ubikacje, 

• informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak 

pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły, 

• obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych podczas wspólnych wycieczek i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia 

papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia, 

• wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji, 

• dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 



 
B. Zadania wychowawców: 

 

• pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych –uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie 

uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły, 

• podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób 

dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.), 

• współpraca z rodziną – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. zagadnienia dotyczące 

profilaktyki, 

• realizacja programów profilaktycznych,  

• rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 

• wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych, 

• organizacja koleżeńskiej pomocy, 

• kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia, 

• systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 

• pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości. 

 

C. Zadania pedagoga szkolnego: 

 

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

• określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

• podejmowanie działań profilaktycznych w celu kształtowania odpowiednich postaw, 



• działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

D. Zadania rodziców: 

 

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono 

następujące zadania profilaktyczne dla rodziców: 

• każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny, 

• rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem szkolnym, bądź dyrektorem, w celu zapobiegania 

niewłaściwym zachowaniom, 

• rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych, 

• rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia 

naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów. 

 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 



Cel Zadania Treści zadań Oczekiwane efekty 
Sposób 

ewaluacji 

Odpowiedzialni 

 

                                                                               

Promocja zdrowego stylu życia 

 

I. Higiena osobista 

 

1. Pogadanki, zajęcia 

psychoedukacyjne                            

o tematyce zdrowia                            

i profilaktyki 

uzależnień. 

2. Działania 

Niepublicznego 

Zakładu Opieki 

Zdrowotnej ZDROWIE 

w Strzelnie. 

3. Zajęcia - Wychowanie 

do życia w rodzinie w 

klasach V-VI. 

 

 

Propagowanie 

zdrowego stylu życia: 

• przypomnienie zasad 

dbania o własne 

zdrowie i ciało, 

• rozpoznawanie 

substancji szkodliwych 

dla naszego zdrowia,  

• wdrażanie 

umiejętności dbania                      

o własny ubiór w 

zależności od pogody. 

• uczeń jest  schludny, 

czysty, dba oswój 

wygląd, 

•zna podstawy higieny 

intymnej. 

• dba o zdrowe zęby. 

 

Obserwacja,  

analiza dokumentów. 

 

Wychowawcy, 

Pracownicy 

Niepublicznego 

Zakładu Opieki 

Zdrowotnej ZDROWIE 

w Strzelnie, 

 pedagog szkolny. 

 

II. Zdrowe odżywianie 

 

1. Akcje promujące 

zdrowe odżywianie: 

− akcja „Owoce i 

warzywa w 

szkole”,   

− akcja „Szklanka 

mleka”. 

2. Lekcje dotyczące 

zdrowego odżywiania. 

Kształtowanie 

nawyków 

żywieniowych oraz 

dokonywania 

wyborów pomiędzy 

zdrową i niezdrową 

żywnością. 

• uczeń potrafi 

wskazać składniki diety 

służące zdrowiu, 

• świadomie spożywa 

warzywa i owoce, 

•rezygnuje z 

niezdrowej żywności. 

Rozmowa, 

obserwacja 

spożywanych 

posiłków. 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy. 



III. Ruch gwarancją  

zdrowia fizycznego                         

i  psychicznego. 

1. Zajęcia wychowania 

fizycznego. 

2. Pozalekcyjne  zajęcia 

sportowe i ruchowe. 

3. Gimnastyka 

korekcyjna. 

4. Propagowanie 

turystyki pieszej.  

5. Wyjazdy na basen. 

• Propagowanie sportu 

jako alternatywy dla 

zachowań 

agresywnych. 

 

• Wdrażanie  do 

aktywnego 

wypoczynku i rekreacji. 

• zwiększenie oferty 

sportowo -ruchowych 

zajęć pozalekcyjnych. 

 

Analiza jakościowa i 

ilościowa oferty    

sportowo –ruchowych 

zajęć pozalekcyjnych.. 

Nauczyciele 

IV .Profilaktyka 

uzależnień                                  

oraz zachowań 

ryzykownych. 

 

1. Bloki zajęć 

psychoedukacyjnych 

dotyczących radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych. 

2. Zajęcia dotyczące 

substancji 

uzależniających / w 

tym napoje 

energetyzujące/. 

3. Zajęcia dotyczące 

zagrożeń płynących z 

masmediów.  

Wpływ mediów na 

zdrowie (telefony 

komórkowe, 

komputer, Internet). 

4. Filmy i spektakle 

profilaktyczne. 

5. Pedagogizacja 

rodziców: „Pomaganie 

dziecku w jego 

• Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania uczuć, 

radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych. 

 

• Modelowanie 

zachowań związanych 

z dokonywaniem 

wyborów i 

odróżnianiem dobra 

od zła. 

 

• Propagowanie 

świadomego 

wybierania programów 

TV, wdrażanie do 

umiejętnego 

korzystania z 

Internetu. 

 

• Propagowanie 

• uczeń potrafi 

nazywać uczucia, 

akceptuje uczucia 

trudne i uczy się nad 

nimi panować, 

 

• uczeń wie na czym 

polega szkodliwe 

działanie różnych 

substancji, nikotyny, 

alkoholu, napojów 

energetyzujących, 

 

• uczeń potrafi oceniać 

postępowanie 

bohaterów, 

 

• deklaruje 

podejmowanie 

właściwych wyborów 

w różnych omawianych 

sytuacjach, 

Informacje zwrotne od 

dzieci. 

 

Obserwacja zachowań 

uczniów. 

 

Współdziałanie z 

rodzicami, celem  

rozwiązywania 

pojawiających się 

problemów. 

 

Rodzice współpracują 

ze szkołą z celu 

wyeliminowania 

sytuacji 

problemowych. 

 

Analiza dokumentów, 

ankieta ewaluacyjna. 

Nauczyciel 

wychowawca, 

pedagog szkolny. 

 

Pedagog, psycholog 

interwencyjnie. 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca, 

pedagog, 

zaproszeni trenerzy 

realizatorzy spektaklu, 

Gminna Komisja do 

Spraw Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych. 



codziennych troskach”. 

6. Szkolny Dzień 

Prozdrowotny.  

7. Postępowanie zgodne 

z procedurami 

względem dzieci 

podejmujących próby 

palenia i picia. 

 

zdrowego stylu życia 

oraz zachowań 

prozdrowotnych.  

 

• Integracja 

środowiska szkolnego. 

• uczeń doświadcza 

aktywnej uwagi 

rodziców, działań 

dorosłych, mających 

ochronić go przed 

zachowaniami 

ryzykownymi, 

 

• uczeń angażuje się w 

działania profilaktyczne 

i potrafi kształtować 

nawyki prozdrowotne. 

                                     

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią 
 

I. Bezpieczeństwo                             

w świetle przepisów 

szkolnych . 

 

1. Organizacja pracy 

szkoły –dyżury 

nauczycieli. 

2. Zapoznanie uczniów z 

regulaminami 

dotyczącymi 

bezpieczeństwa                               

w szkole /w tym 

regulaminami 

pracowni i wycieczek/. 

Zawieranie kontraktów 

klasowych. 

3. Zajęcia na temat: 

Bezpieczne wakacje, 

Bezpieczne ferie 

4. Udział w programie 

,,Szkoła bez 

przemocy”. 

• Wdrażanie do 

umiejętnego 

postępowania w 

trakcie zetknięcia się z 

nieszczęśliwym 

wypadkiem w swoim 

domu, szkole, 

podwórku. 

 

• Uświadomienie 

uczniom,  w jaki 

sposób bezpiecznie 

korzystać z Internetu. 

 

• Wdrażanie do 

przestrzegania 

przepisów ruchu 

drogowego.  

• uczniowie czują się w 

szkole bezpieczni, 

 

• rodzice uczniów mają 

świadomość, że ich 

dzieci są bezpieczne w 

szkole, 

 

• uczniowie posiadają 

wiedzę na temat 

zachowań  

zagrażających 

bezpieczeństwu. 

 

Badania ankietowe na 

temat bezpieczeństwa 

w szkole dla rodziców i 

dzieci. 

 

Zbieranie informacji od 

uczniów i ich rodziców. 

 

Analiza dokumentów. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele. 

 

 

 

Współpraca z Policją, 

Strażą Pożarną oraz 

Strażą Graniczną. 



5. Zajęcia i warsztaty 

dotyczące 

bezpieczeństwa w 

Internecie. 

6. Udział w programie o 

bezpieczeństwie ,,Klub 

Bezpiecznego 

Puchatka” 

7. Udział w programie : 

„Bezpieczeństwo dla 

wszystkich”. 

8. Działalność Szkolnego 

Programu 

Bezpieczeństwa”. 

9. Działalność Szkolnego 

Rzecznika Praw 

Dziecka. 

 

• Kształtowanie 

umiejętności 

bezpiecznego 

zachowania się na 

drodze. 

 

 

II. Zapobieganie 

przemocy i 

zachowaniom 

agresywnym 

1. Zajęcia dotyczące 

agresji, modelowanie 

sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów. 

2. Zapoznanie ze 

szkolnymi Procedurami 

w Sytuacjach Trudnych 

Wychowawczo, 

dotyczącymi zachowań  

agresywnych. 

3. Pokazanie rodzicom 

właściwych sposobów 

radzenia sobie z 

agresją u dzieci – 

pedagogizacja 

• Wskazywanie 

uczniom właściwych 

form rozładowania 

napięć emocjonalnych, 

będących źródłem 

agresji. 

 

• Wdrażanie uczniów 

do współdziałania w 

grupie z 

uwzględnieniem 

rozwiązywania 

konfliktów drogą 

kompromisu. 

 

• Rozwijanie w 

• uczeń ma wiedzę jak 

radzić sobie z trudnymi 

emocjami i konfliktami, 

wykorzystuje  wiedzę 

w praktyce, 

 

• uczeń otrzymuje 

pomoc dorosłych przy 

rozwiązywaniu 

poważnych konfliktów, 

 

• uczeń wie, że ponosi 

konsekwencje za 

nieadekwatne 

zachowania i wie,                        

że ma prawo do 

Obserwacja zachowań 

uczniów. 

 

Analiza efektów  

pracy na procedurach 

dotyczących 

„Agresywnych 

zachowań”  

 

Analiza efektów 

kontraktów. 

 

Wychowawcy, 

pedagog. 

 

 

 

 

 



rodziców. uczniach poczucia 

przynależności do 

grupy, która kieruje się 

normami i zasadami 

uważanymi 

powszechnie za 

etyczne. 

 

• Kształtowanie u 

uczniów umiejętności 

podejmowania decyzji; 

rozpoznawanie uczuć i 

właściwego radzenia 

sobie z ich 

wyrażaniem. 

uczenia się na błędach.  

 

Wspieranie rozwoju ucznia 
 

I. Wyrównywania 

szans edukacyjnych 

 

1. Diagnozowanie dzieci, 

kierowanie do PPP.   

2. Praca dydaktyczna w 

oparciu o opracowane 

wymagania zgodnie ze 

wskazaniami poradni. 

3. Zorganizowanie 

pomocy 

psychologiczno -

pedagogicznej 

dzieciom o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych – praca 

zespołów w oparciu o 

rozporządzenie MEN. 

•Wspieranie rozwoju 

dziecka zgodnie z jego 

indywidualnymi 

potrzebami. 

 

• Zachęcanie rodziców 

do kontynuowania 

działań podjętych na 

zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych, 

terapeutycznych oraz 

zawartych w 

Indywidualnych 

Programach 

Edukacyjno-

• uczeń pokonuje 

trudności w uczeniu się 

w oparciu o 

proponowany system 

pomocy, 

 

• uczeń ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi rozwija 

swoje umiejętności 

zgodnie z 

opracowanym dla 

niego programem. 

 

 

Analiza oferty  

pomocowej pod 

względem 

dostosowania do 

potrzeb. 

 

 

Ewaluacja założeń 

dokonanych w planach 

IPET. 

 

 

Dyrekcja 

wychowawcy, 

nauczyciele  

pedagog, 

oligofrenopedagog. 

 



Zatwierdzony  do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 16 września 2013r. 

Terapeutycznych. 

II. Wyrównywania 

szans rozwoju 

społecznego 

 

1. Pomoc psychologiczna 

i pedagogiczna                               

w szkole.  

2. Pomoc materialna                             

w tym: 

dofinansowanie, 

zapomogi losowe, 

wnioskowanie                                     

o pomoc do Gminnego  

Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

3. Wnioskowanie o wgląd 

w sytuację rodzinną 

ucznia. 

4. Realizacja rządowych 

programów 

pomocowych. 

5. Zapoznanie rodziców                           

z ofertą działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych na 

dany rok szkolny. 

 

 

• Zapoznanie rodziców 

z ofertą  z zakresu 

pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej. 

 

• Zachęcanie rodziców 

do kontynuacji działań 

profilaktycznych,  jakie 

prowadzone są w 

szkole.  

 

• Przedstawienie 

rodzicom na 

pierwszym zebraniu z 

rodzicami planu 

działań 

profilaktycznych i 

wychowawczych na 

dany rok.  

 

• Motywowanie 

rodziców do udziału w 

spotkaniach 

pedagogizacyjnych 

organizowanych dla 

nich. 

• uczeńotrzymuje 

wsparcie od instytucji 

szkolnej, 

 

• rodzice są 

motywowani do pracy 

nad zmianą sytuacji 

dziecka lub sytuacji 

rodzinnej, 

 

• rodzice otrzymują 

wsparcie przy 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych ze 

swoimi dziećmi. 

 

Monitorowanie  

indywidualnych  

przypadków.   

 

Analiza dokumentów. 

 

Monitorowanie 

obecności rodziców na 

wywiadówkach i 

spotkaniach 

pedagogizacyjnych. 

Wychowawcy, 

pedagog,  

Rada Rodziców 

 

Wychowawca klasy. 

 

Dyrektor, 

wychowawca. 


