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I  WSTĘP 

 
1. Przez program profilaktyczny rozumie się tu działania psychoedukacyjne podejmowane według określonego scenariusza, których celem 

jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich otoczeniu oraz umacnianie tych zasobów                  

i predyspozycji, które będą działać chroniąco na jednostkę. 

 

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

 

3. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska szkolnego. 

 

4. Podstawowym założeniem jego założeniem jest eliminowanie rozpoznanych czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących. 
 

5. Opracowany został na podstawie obserwacji i diagnozy obszarów problemowych szkoły i skorelowany jest z Programem wychowawczym 

szkoły oraz misją szkoły. 

 

6. Prowadzenie działań profilaktycznych w szkole zawsze jest poprzedzone diagnozą - rozpoznaniem obecnego stanu zagrożenia 

niepożądanymi zjawiskami w rozwoju uczniów szkoły. 

 

7. Diagnozę opracowuje się w oparciu o analizę: 

• dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych,  

• zeszytów uwag, 

• dokumentacji pedagoga szkolnego, 

•  informacji płynących od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły o bieżących problemach wychowawczych, 

• informacji z instytucji współpracujących ze szkołą, 

• obserwacji zachowania uczniów, 

• frekwencji w dziennikach lekcyjnych, 
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• wywiadów lub ankiet z nauczycielami, rodzicami i uczniami. 

 

8. Program został opracowany na 5 lat. 

 

9. Program podlegać będzie ewaluacji. 

 

10. Program jest otwarty i może podlegać modyfikacjom w zależności od wyników ewaluacji. 

 

11. Realizacja programu po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i  Radę Rodziców  spoczywa na wszystkich nauczycielach i pracownikach 
administracji i obsługi szkoły, przy współpracy z Rodzicami, Samorządem Uczniowskim, ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej i innymi instytucjami działających  na rzecz dzieci i rodziny wraz z ekspertami wśród rodziców. 
 

II PODSTAWA PRAWNA 

 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 

• Konwencja o Prawach Dziecka, 

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jej nowelizacja z 19.03.2009 r., 

•  Ustawa Karta Nauczyciela, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego                                         

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

• Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością                                     

i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem, prostytucją (Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu                                                  

i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz. U. poz 977/, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 

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

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, 

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r., 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska 

Karta”, 

• Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, 

• Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci                                        

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem / Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226/, 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2003r. Nr 24, poz. 198/, 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późń. zm./, 

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych /Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 

55/, 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz.U. z 2002r. Nr 11, poz. 109/, 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego / Dz.U. Nr 111, poz. 535/, 

• Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

• Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie, 

• Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie na lata 2013-2018, 

• Statut Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie, 

• Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie na lata 2010 – 2015, 

• Plany pracy wychowawców, 

• Plan pracy pedagoga szkolnego, 

• Plan pracy Samorządu Szkolnego, 

• Wykaz procedur obowiązujących w szkole, 

• Wnioski do pracy szkoły. 

 

 

 

III GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

  

1. Promocja zdrowego stylu życia. 
2. Profilaktyka uzależnień oraz zachowań ryzykownych. 
2. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 
3. Wspieranie rozwoju ucznia. 
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IV CEL PROFILAKTYKI 

 

CEL GŁÓWNY: 

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

z samym sobą. 
 

Cele szczegółowe: 

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

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

6. Przekazywanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej. 

7. Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra i zła. 

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

9. Kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt z zachowaniem ostrożności podczas kontaktowania się z nimi. 

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

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

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

13. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia, jak również wykształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu                          

i bezpieczeństwu. 

14. Organizacja czasu wolnego uczniów. 
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15. Podjęcie działań mających na celu ograniczenie absencji. 

16. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze. 

17. Pomoc socjalna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

18. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, wdrażanie do postaw proekologicznych. 

19. Promocja szkoły. 

 

V PRZEBIEG REALIZACJI , WYTYCZENIE ZADAŃ 

 
 

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, 
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• 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: 
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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. 

 

VI DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 

1. PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 
2. PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA 
3. PROFILAKTYKA TRZECIORZĘDOWA 
 
 

1. Profilaktyka pierwszorzędowa (uprzedzająca) adresowana jest do grup niskiego ryzyka.  
 
CEL:  
- promowanie zdrowego stylu życia, 
- opóźnianie wieku inicjacji, przez co zmniejszanie zasięgu zachowań ryzykownych,  
- dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonania racjonalnego wyboru,  
-  pomoc w rozwijaniu umiejętności psychologicznych i społecznych,  
- stwarzanie możliwości zaangażowania w działalność pozwalającą realizować potrzebę rozwijania zainteresowań, aktywności, osiągnięcia 
sukcesu. 
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2. Profilaktyka drugorzędowa (wczesna identyfikacja) adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka.  
 
CEL: 
-  zmniejszanie szkód doznawanych na skutek podjęcia zachowań ryzykownych,  
- ograniczanie intensywności i czasu trwania dysfunkcji,  
- umożliwienia wycofania się z zachowań ryzykownych,  
- zapobieganie przyszłym szkodom. 
 

3. Profilaktyka trzeciorzędowa (interwencja) adresowana do osób z grup najwyższego ryzyka. Obejmuje działania lecznicze, rehabilitacyjne 
oraz resocjalizacyjne, których celem jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się degradacji społecznej oraz powrót do normalnego 
funkcjonowania. 
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Cel 
Formy i metody 

realizacji 
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. 
 

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. 

Obserwacja 
analiza dokumentów. 
rozmowa 
obserwacja 
spożywanych 
posiłków. 
analiza 
 jakościowa i ilościowa 
oferty    sportowo –
ruchowych zajęć 
pozalekcyjnych. 

Pracownicy 
Niepublicznego 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej ZDROWIE 
w Strzelnie, 
 pedagog szkolny. 
nauczyciele 
wychowawcy. 
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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. 
6. Realizacja programu 

„Sport – to zdrowie”, 
„MultiSport”, „Muuvit 
– ruszaj się z klasą”. 

• Propagowanie sportu 
jako alternatywy dla 
zachowań 
agresywnych. 
 
• Wdrażanie  do 
aktywnego 
wypoczynku i rekreacji. 

• zwiększenie oferty 
sportowo -ruchowych 
zajęć pozalekcyjnych. 
 

Nauczyciele 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ ORAZ ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 

IV. Zapobieganie 

agresji i przemocy 

wśród uczniów.                 

 
 
 

V.Dostarczenie wiedzy 

o konsekwencjach 

stosowania używek. 

 

 

 

VI. Poznanie 

sposobów organizacji 

czasu wolnego 

 i uświadomienie  

1. Bloki zajęć 
psychoedukacyjnych 
dotyczących radzenia 
sobie w sytuacjach 
trudnych (uczenie 
konstruktywnego 
rozwiązywania 
konfliktów). 

2. Zajęcia, prelekcje, 
warsztaty na temat 
substancji 
uzależniających / 
alkohol, nikotyna 
narkotyki, napoje 
energetyzujące/ i ich 
szkodliwości. 

• Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania uczuć, 
radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, 
Panowania nad swoimi 
emocjami. 
 
• Modelowanie 
zachowań związanych 
z dokonywaniem 
wyborów i 
odróżnianiem dobra 
od zła. 
 
• 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, narkotyków, 
napojów 
energetyzujących, 
 
• uczeń potrafi 
zachowywać się 

Informacje zwrotne od 
uczniów, m.inn. 
współpraca z SU. 
 
Obserwacja zachowań 
uczniów. 
 
Ocena stanu 
wypadkowości. 
 
Współdziałanie                                
z rodzicami, celem  
rozwiązywania 
pojawiających się 
problemów                                    
i wyeliminowania 

Nauczyciele 
wychowawcy 
pedagog szkolny 
psycholog - 
interwencyjnie 
rodzice 
zaproszeni goście 
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znaczenia czynnego  

wypoczynku. 

 

 

VII . Uświadomienie 

 skutków  

uzależnień od gier  

komputerowych, 

telewizji i  

Internetu. 

 

3. Zajęcia dotyczące 
zagrożeń płynących z 
masmediów.  
Wpływ mediów na 
zdrowie (telefony 
komórkowe, 
komputer, Internet). 

4. Filmy i spektakle 
profilaktyczne. 

5. Dramy na zajęciach 
lekcyjnych. 

6. Happening. 
7. Prezentacje 

multimedialne. 
8. Zajęcia warsztatowe z 

pedagogiem szkolnym 
i psychologiem z PPP. 

9. Konkursy, akcje. 
10. Przedstawienia w 

ramach Koła 
Teatralnego i 
Polonistycznego. 

11. Pedagogizacja 
rodziców. 

12. Szkolny Dzień 
Prozdrowotny.  

13. Realizacja programów 
ogólnopolskich 
dotyczących przemocy 
i agresji oraz 
szkodliwości używek / 
„Nie pal przy mnie 

świadomego 
wybierania programów 
TV, wdrażanie do 
umiejętnego 
korzystania z 
Internetu. 
 
• Propagowanie 
zdrowego stylu życia 
oraz zachowań 
prozdrowotnych.  
 
• Kształtowanie 
nawyków kulturalnego 
zachowania się na co 
dzień. 
 
• Integracja 
środowiska szkolnego. 
 
• Informowanie 
uczniów o ich prawach 
i obowiązkach. 
 
• Dostarczanie 
wzorców 
alternatywnych 
sposobów 
rozwiązywania 
konfliktów. 
 
• Współpraca z rodziną 

życzliwie wobec innych 
ludzi,   nie używa 
wulgaryzmów, 
 
•uczeń potrafi 
stosować formy  
grzecznościowe, 
 
•uczeń jest kulturalny i 
taktowny, 
 
•uczeń posługuje się 
poprawnym  
Językiem, 
 
• deklaruje 
podejmowanie 
właściwych wyborów 
w różnych omawianych 
sytuacjach, 
 
• uczeń doświadcza 
aktywnej uwagi 
rodziców, działań 
dorosłych, mających 
ochronić go przed 
zachowaniami 
ryzykownymi, 
 
• uczeń angażuje się w 
działania profilaktyczne 
i potrafi kształtować 

sytuacji 
problemowych. 
 
Analiza dokumentów, 
ankieta ewaluacyjna. 
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proszę”, „Czyste 
powietrze wokół nas”, 
„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, „Trzymaj 
formę”/. 

14. Kształcenie postaw w 
ramach zajęć z 
wychowawcą – 
wskazywanie 
możliwości unikania 
agresji. 

15. Postępowanie zgodne 
z procedurami 
względem dzieci 
podejmujących próby 
palenia i picia. 

16. Bieżące reagowanie na 
przejawy agresji i 
przemocy oraz bieżące 
rozwiązywanie 
konfliktów. 

17. Systematyczne 
monitorowanie 
sytuacji w szkole. 

18. Rzetelne 
monitorowanie 
zachowania uczniów 
podczas przerw 
lekcyjnych oraz 
wycieczek szkolnych. 

19. Zapoznanie uczniów i 
uczenie respektowania 

ucznia. 
 
• Samoocena uczniów. 
 
• Diagnoza poziomu 
bezpieczeństwa w 
szkole. 

nawyki prozdrowotne, 
 
• uczeń zna negatywne 
skutki agresji, 
 
• uczeń zachowuje się 
godnie i z szacunkiem 
wobec innych ludzi, nie 
stosuje poniżania 
słownego ani 
fizycznego, 
 
• uczeń tworzy kodeks 
klasowy i przestrzega 
zawartych w nim norm, 
 
• uczeń ma 
ukształtowane nawyki 
służące 
bezpieczeństwu, 
 
• zmniejszenie liczby 
zachowań 
agresywnych 
zmierzające do 
całkowitego 
wyeliminowania 
zjawiska, 
 
• uczeń samodzielnie, 
poprawnie i w sposób 
właściwy rozwiązuje 
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praw i obowiązków 
ucznia. 

20. Zapoznanie uczniów ze 
Statutem szkoły, 
regulaminami 
szkolnymi i 
przestrzeganie ich. 

21. Opracowanie 
kodeksów klasowych, 
zawarcie kontraktów. 

22. Spotkania edukacyjne 
z policjantem, 
przedstawicielem 
Straży Miejskiej, 
kuratorem oświaty, 
psychologiem. 

23. Pochwały i nagrody dla 
uczniów – 
promowanie 
pozytywnych postaw                          
i właściwych 
zachowań. 

24. Organizowanie 
ciekawych wycieczek, 
spotkań z ciekawymi 
ludźmi, wyjść na 
basen. 

25. Przystąpienie do 
programu „Muuvit – 
ruszaj się z klasą”. 

konflikty, 
 
• wzrost poziomu 
bezpieczeństwa wśród 
uczniów w szkole, 
 
• wzrost kompetencji 
rodziców i nauczycieli 
w zakresie radzenia 
sobie w trudnych 
sytuacjach 
wychowawczych, 
 
• uczeń  
aktywnie spędza 
czas wolny po lekcjach  
uczestnicząc w 
zajęciach  
dodatkowych, 
 
• uczeń sam potrafi 
spędzać 
czas aktywnie, 
organizując czas na 
świeżym powietrzu, 
 
• uczeń znacznie 
mniej czasu  
spędza przed 
telewizorem i  
komputerem, 
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• uczeń zna ciekawe 
formy spędzania czasu 
wolnego, 
 
• uczeń odnosi sukcesy 
w konkursach w szkole 
i poza nią, 
• uczeń systematycznie 
uczestniczy w zajęciach 
dodatkowych, 
 
•uczeń spędza czas 
wolny z rodziną. 

                                     

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią 
 

VIII. Przestrzeganie 

procedur, 

regulaminów                                  

i przepisów 

dotyczących  

bezpieczeństwa.               

 

1. Organizacja pracy 
szkoły –prawidłowe 
zorganizowanie oraz 
systematyczne, 
rzetelne pełnienie 
dyżurów przez 
nauczycieli. 

2. Zapoznanie uczniów z 
regulaminami 
dotyczącymi 
bezpieczeństwa                               
w szkole /w tym 
regulaminami: sali 
gimnastycznej, boiska 
szkolnego, 
pomieszczeń 

• 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 

• 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. 
 
• zna zasady i 
procedury umiejętnego 

Badania ankietowe na 
temat bezpieczeństwa 
w szkole dla rodziców i 
dzieci. 
 
Zbieranie informacji od 
uczniów i ich rodziców. 
 
Analiza dokumentów. 

Dyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
pedagog 
rodzice 
 
 
 
Współpraca z Policją, 
Strażą Pożarną , 
Nadleśnictwem,  
 
inni zaproszeni goście. 
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klasowych, biblioteki/. 
Zawieranie kontraktów 
klasowych. 

3. Zapoznanie z zasadami 
bezpiecznego 
zachowania się 
podczas przerw 
szkolnych oraz podczas 
wyjść i wycieczek 
szkolnych. 

4. Zajęcia na temat: 
Bezpieczne wakacje, 
Bezpieczne ferie 

5. Udział w programie 
,,Szkoła bez 
przemocy”.  

6. Zajęcia i warsztaty 
dotyczące 
bezpieczeństwa w 
Internecie. 

7. Udział w programie o 
bezpieczeństwie ,,Klub 
Bezpiecznego 
Puchatka” 

8. Udział w programie : 
„Bezpieczeństwo dla 
wszystkich”. 

9. Działalność „Szkolnego 
Klubu 
Bezpieczeństwa”. 

10. Działalność Szkolnego 
Rzecznika Praw 

przepisów ruchu 
drogowego.  
 
• Kształtowanie 
umiejętności 
bezpiecznego 
zachowania się na 
drodze. 
 
• Uświadamianie 
zachowania w sytuacji 
zagrożenia, w 
niebezpiecznych 
sytuacjach i miejscach. 
 
• Znajomość praw i 
obowiązków ucznia. 
 

reagowania                          
w sytuacjach 
zagrożenia. 
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Dziecka. 

IX.Dbałość o 

bezpieczeństwo swoje 

i innych. 

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 
rodziców. 

4. Przeprowadzenie 
pogadanek na temat 
zachowania 
bezpieczeństwa w 
drodze do szkoły i ze 
szkoły oraz w innych 
codziennych 
sytuacjach. 

5. Zapoznanie uczniów z 
zasadami ruchu 
drogowego.  

6. Zajęcia z wychowania 
komunikacyjnego. 

7. Organizowanie 

• Wskazywanie 
uczniom właściwych 
form rozładowania 
napięć emocjonalnych, 
będących źródłem 
agresji. 
 
• Wdrażanie uczniów 
do współdziałania w 
grupie z 
uwzględnieniem 
rozwiązywania 
konfliktów drogą 
kompromisu. 
 
• Rozwijanie w 
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. 

• uczeń ma wiedzę jak 
radzić sobie z trudnymi 
emocjami i konfliktami, 
wykorzystuje  wiedzę 
w praktyce, 
 
• uczeń otrzymuje 
pomoc dorosłych przy 
rozwiązywaniu 
poważnych konfliktów 
oraz w sytuacji 
zagrożenia, 

 
• uczeń wie, że ponosi 
konsekwencje za 
nieadekwatne 
zachowania i wie,                        
że ma prawo do 
uczenia się na błędach.  
 
•uczeń zna negatywne 
skutki agresji, 
 
•uczeń nie uwłacza 
godności  
człowieka przez 
poniżanie słowne                         
i fizyczne, 
 
• uczeń zna   normy i 
reguły kulturalnego 

Obserwacja zachowań 
uczniów. 
 
Analiza efektów  
pracy na procedurach 
dotyczących 
„Agresywnych 
zachowań”  
 
Analiza efektów 
kontraktów. 
 

Dyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
pedagog 
 
 
 
Współpraca z Policją, 
Strażą Pożarną , 
Nadleśnictwem, itp. 
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wycieczek 
rowerowych, w celu 
nauki przestrzegania 
zasad ruchu 
drogowego. 

8. Pogadanki, gazetki, 
konkursy tematyczne. 

9. Zorganizowanie 
spotkań z policjantem, 
strażakiem, 
ratownikiem 
medycznym, 
nadleśniczym, itp. 

10. Przeprowadzenie 
egzaminu na kartę 
rowerową. 

11. Przeprowadzenie 
próbnej ewakuacji 
szkoły. 

12. Zapoznanie uczniów z 
planem ewakuacyjnym 
szkoły. 

13. Kształtowanie 
umiejętności 
bezpiecznego 
korzystania z urządzeń 
elektrycznych, m.inn. 
komputerów. 

14. Zapoznanie z zasadami 
udzielania pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej – 

 
• Nauka bezpiecznego 
korzystania z urządzeń. 
 
• Znajomość dróg 
ewakuacyjnych w 
szkole  
 
• Umiejętność 
radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, 
znajomość numerów 
alarmowych, zasad 
udzielania pierwszej 
pomocy. 
 
 
 

współżycia, 
 
• uczeń zna zasady, 
regulaminy 
obowiązujące w szkole, 
stosuje je, 
 
• zna regulaminy  sali 
gimnastycznej, boiska 
szkolnego, zachowania 
się  na przerwach, 
wycieczkach szkolnych, 
 
• wie do kogo zwrócić 
się  o pomoc w różnych 
sytuacjach zagrożeń, 
 
• pamięta numery 
telefonów do Policji,  
Straży Pożarnej, 
Pogotowia, 
 
• zna zasady udzielania                                            
pierwszej pomocy, 
 
• bezpiecznie porusza 
się po Internecie, jest 
świadomy zagrożeń i 
unika ich, 
 
• bezpiecznie 
wypoczywa podczas 
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udział w akcji WOŚP 
„Ratujemy i uczymy się 
ratować”. 

15. Zajęcia warsztatowe z 
pedagogiem. 

16. Ankiety – diagnoza 
stanu bezpieczeństwa 
w szkole. 

17. Opracowanie i 
wdrożenie programu 
„Bezpieczna szkoła”. 

18. Organizowanie imprez 
szkolnych służących 
integracji środowiska 
szkolnego i 
wzmacniania poczucia 
bezpieczeństwa u 
uczniów. 

19. Przedstawienia, 
spektakle poruszające 
problematykę 
bezpieczeństwa. 

20. Esponowanie w 
widocznym miejscu 
telefonów 
alarmowych. 

21. Zajęcia uczące 
mądrego 
korzystania ze środków  
masowego przekazu 
oraz bezpiecznego 
poruszania  

ferii i wakacji 
szkolnych, 
 
• brak wypadkowości, 
 
• podniesienie 
poczucia 
bezpieczeństwa w 
szkole. 
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się po Internecie 
(komunikowania się z 
innymi). 

 

 

Wspieranie rozwoju ucznia 
 

X.Wyrównywania 

szans edukacyjnych i 

szans rozwoju 

społecznego. 

 

XI.Budowanie 

pozytywnego  

wizerunku własnej 

osoby. 

 

XII.Kształtowanie 

umiejętności 

wyrażania uczuć. 

 

XIII.Znajomość 

mocnych i słabych 

stron. 

 

XIV.Rozwijanie 

własnych zdolności, 

wzmocnienie wiary w 

siebie, motywowanie 

do pracy. 

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. 

4. Rozpoznanie potrzeb 
uczniów – 
pomoc materialna 
w tym: 
dofinansowanie, 
zapomogi losowe, 
wnioskowanie                                     
o pomoc do Gminnego  

•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-
Terapeutycznych. 
 
• Zapoznanie rodziców 
z ofertą  z zakresu 
pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej. 
 

• 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, 
 
• uczeń wsparcie ze 
strony szkoły – uczeń z 
trudnościami i uczeń 
zdolny, co przekłada 
się na osiągane przez 
niego sukcesy na miarę 
możliwości. 
 
• rodzice są 
motywowani do pracy 

Analiza oferty  
pomocowej pod 
względem 
dostosowania do 
potrzeb. 
Karty KIP-u i IPETy 
 
Monitorowanie  
indywidualnych  
przypadków.   
 
Analiza dokumentów. 
 
Monitorowanie 
obecności rodziców na 
wywiadówkach i 
spotkaniach 
pedagogizacyjnych. 
 
Wykaz konkursów, 
odniesione sukcesy. 
 
 

Dyrekcja 
wychowawcy 
nauczyciele  
pedagog 
rodzice 
oligofrenopedagog 
PPP w Pucku 
zaproszeni goście 
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XV.Podniesienie 

kompetencji 

nauczycieli i rodziców 

w zakresie  

radzenia sobie w 

trudnych  

sytuacjach 

wychowawczych 

 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

5. Wnioskowanie o wgląd 
w sytuację rodzinną 
ucznia. 
6. Realizacja rządowych 
programów pomocowych. 
7. Zapoznanie rodziców                           
z ofertą działań 
wychowawczych i 
profilaktycznych na dany 
rok szkolny. 
8.  Indywidualizacja  
pracy z uczniem. 
9. Dostosowanie  
wymagań  
edukacyjnych do  
indywidualnych  
potrzeb  
psychofizycznych  
ucznia. 
10. Organizowanie zajęć 
wyrównawczych, 
korekcyjno – 
kompensacyjnych, 
logopedycznych, terapii 
pedagogicznej, 
rewalidacyjnych i innych 
zgodnie z potrzebami. 
11. Organizowanie pomocy 
specjalistów. 
12.  Indywidualne 

• 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. 
 
• Zorganizowanie zajęć 
dla dzieci z 
trudnościami i dla 
uczniów zdolnych. 
 
• Organizacja ciekawej 
oferty zajęć 
pozalekcyjnych. 
 
• Angażowanie 

nad zmianą sytuacji 
dziecka lub sytuacji 
rodzinnej, 
 
• rodzice otrzymują 
wsparcie przy 
rozwiązywaniu 
problemów 
wychowawczych ze 
swoimi dziećmi, 
 
•uczeń pozytywnie 
ocenia siebie,  
zna swoje moce i słabe 
strony, 
 
•uczeń potrafi 
przyjmować sukcesy  
i porażki,  
 
•uczeń potrafi radzić 
sobie z  
własnymi uczuciami i 
emocjami, 
 
• uczeń potrafi 
występować  
publicznie, przełamuje 
nieśmiałość, 
 
• uczeń osiąga sukcesy, 
zdobywa nagrody 
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 rozmowy z uczniem. 
13. Organizowanie 
warsztatów 
pedagogicznych i 
psychoterapeutycznych. 
14. Właściwe 
wykorzystanie systemu 
oceniania i motywowanie 
do pracy. 
15. Stwarzanie 
możliwości uzyskania 
sukcesów w różnych  
dziedzinach (konkursy, 
zawody, nauka itd.). 
16. Prezentowanie 
osiągnięć uczniów w różny 
sposób, m.inn. na forum 
klasy i szkoły. 

16. Udział uczniów w 
przygotowaniu imprez 
okolicznościowych,  
akademii, konkursów, 
zawodów sportowych,  
-przygotowanie uczniów 
szczególnie uzdolnionych 
do konkursów. 
16.  Organizowanie 
ciekawych zajęć 
pozalekcyjnych, wycieczek 
szkolnych, wyjazdów, 
gazetek, spotkań z 
ciekawymi ludźmi. 

uczniów do udziału w 
konkursach szkolnych i 
pozaszkolnych oraz w 
zawodach sportowych. 
 
• Zachęcanie uczniów 
do podejmowania 
własnych inicjatyw. 
 
• Prezentacja dokonań 
uczniów na forum 
klasy i szkoły oraz w 
środowisku lokalnym. 
 
• Wyposażenie 
uczniów w techniki 
radzenia sobie ze 
stresem . 
 
• Organizacja pomocy 
nauczycielskiej oraz 
koleżeńskiej. 
 
• Organizacja wsparcia 
ze strony specjalistów. 

 
• uczeń jest 
zmotywowany do 
nauki, co przekłada się 
na dobre wyniki 
nauczania, 
 
• uczeń nie opuszcza 
zajęć szkolnych, nie 
wagaruje, 
 
• uczeń czuje się 
bezpiecznie w szkole, 
bo wie, że może liczyć 
na wsparcie i pomoc, 
 
• uczeń jest otwarty, 
chętnie rozmawia, 
dzieli się z innymi 
swoimi sukcesami i 
porażkami, 
 
• uczeń promuje szkołę 
w środowisku 
lokalnym, 
 
• uczeń jest 
zintegrowany z 
zespołem klasowych i 
całą społecznością 
szkolną, 
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Zatwierdzony  do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 16.09.2013r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 16.09.2013r. 

 
 

 
 

17. Praca metodami 
aktywizującymi na lekcji, 
metoda projektu. 
18. Opracowanie 
programów do pracy z 
uczniami zdolnymi. 
19. Zorganizowanie 
szkoleń, warsztatów dla 
rodziców i nauczycieli, 
zakupienie fachowej 
literatury. 
 
 
 

• nauczyciele i rodzice  
znają sposoby 
postępowania 
 i pracy z  dzieckiem 
nadpobudliwym i 
wycofanym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


