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,,Przedmiotem profilaktyki może być 

każdy problem, w odniesieniu do którego 

odczuwamy potrzebę uprzedzającej 

interwencji oraz wobec, którego można 

zastosować środki zaradcze” 

    K .Wojcieszek 

Program Profilaktyki skierowany jest do 

uczniów, rodziców oraz nauczycieli- 

wychowawców do realizacji w latach      

2014 – 2015 
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„Szkoła – miejsce, gdzie kształtuje się prawidłowy system wartości”. 

 

Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

/Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 

poz.109 z późn. zm./ oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.  

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm./ 

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U.          

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

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 

5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.   

w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 

329 z późn. zm./ 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. z 2003 r. Nr 26, 

poz.226/. 

Dokumenty wewnętrzne 

1. Statut szkoły. 

2. Plan pracy szkoły spójny z programem wychowawczym. 
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1. Wprowadzenie do programu profilaktyki 

W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom 

zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży zaistniała konieczność 

podjęcia kompleksowych działań profilaktycznych na terenie naszej szkoły. 

Poniższy Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Przyjmie powstał             

w wyniku diagnozy środowiska lokalnego, zgodnie z Programem Wychowawczym 

Szkoły i aktami prawa oświatowego. Może być realizowany na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Chcemy, żeby uczniowie i nauczyciele czuli się w niej bezpiecznie oraz 

identyfikowali się z nią. Szkolny program profilaktyki jest odpowiedzią na 

narastające potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, a także uzupełnieniem 

programu wychowawczego o problematykę i działania o charakterze 

prewencyjnym. 

 Zadaniem naszym jest wyposażenie uczniów w umiejętności 

interpersonalne, które nie pojawiają się instynktownie, lecz są wynikiem uczenia 

się, naśladowania             i treningu społecznego. Najskuteczniej młody człowiek 

uczy się tego                      w bezpiecznym środowisku i to nie od innych dzieci, 

które również się uczą, ale od troskliwych dorosłych. Chcemy uczyć nasze dzieci 

umiejętności wytyczania granic. Zachęcić do samodzielności, służyć oparciem  

w chwilach lęku i zwątpienia we własne siły, czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz 

wyposażyć w niezbędną wiedzę dotyczącą współczesnych zagrożeń m.in takich jak: 

uzależnienia, uleganie wpływom  i manipulacji, przemoc i agresja wobec innych , 

choroby. 

Zadaniem szkoły jest minimalizowanie i zapobieganie niebezpieczeństwom 

związanym z naturalnym dążeniem do niezależności. Jak wiemy, uczeń może 

osiągnąć bezpieczeństwo w dużej mierze przez kontakt słowny, emocjonalny            

i duchowy, stąd ogromna rola szkoły w tworzeniu wystarczająco dobrych 

warunków do pełnego rozwoju. 

Innym, ważnym naszym zadaniem jest wspieranie i edukacja  rodziców w ich 
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trudnej roli. Chcemy zaproponować im różne formy pomocy m. in. pracy nad 

podnoszeniem umiejętności bycia rodzicem i poprawnych relacji  z dzieckiem. 

Dążymy do tego by nasza szkoła była miejscem przyjaznym i otwartym, by uczeń, 

rodzic i nauczyciel czuli się w niej dobrze i bezpiecznie. 

2. Założenia programowe 

1. Główne założenie programu to stworzenie systemu działań chroniących uczniów 

przed zakłóceniami w rozwoju oraz interwencyjnych, stosowanych w sytuacji 

pojawiających się zagrożeń. 

2. Powstanie programu jest poprzedzone następującymi działaniami: 

a) powołanie koordynatora ds. programu profilaktyki i programu 

wychowawczego, 

b) określenie podmiotu oddziaływań, 

c) identyfikacja potrzeb środowiska szkolnego. 

Realizacją programu profilaktyki zajmują się wszyscy wychowawcy                   

i nauczyciele, pedagog szkolny, pielęgniarka oraz specjaliści z różnych instytucji 

wspierających działalność szkoły, zaproszeni do pomocy w realizacji konkretnych 

zadań. 

Głównym podmiotem oddziaływań są uczniowie naszej szkoły. Program jest 

zorientowany na ucznia, uwzględnia jego potrzeby oraz specyfikę okresu 

rozwojowego – przemiany związane z procesem dojrzewania, poszukiwaniem 

tożsamości, ćwiczeniem nowych ról. 

Bardzo ważnym podmiotem oddziaływań profilaktycznych są rodzice. Można 

powiedzieć, że stanowią podmiot wspomagający profilaktykę w szkole. Rodzice 

współtworzą program poprzez wskazywanie najistotniejszych problemów oraz 

uczestniczą w nim, podnosząc swoje umiejętności rodzicielskie i wychowawcze, 

współpracując z kadrą szkoły w imię szeroko pojmowanego dobra dziecka. 

Wychowawcy , nauczyciele i pedagog są realizatorami programu, ale także jego 

podmiotami. Stale podnoszą swoje kwalifikacje wychowawcze , interpersonalne 

poprzez uczestniczenie w szkoleniach i kursach oraz kontakt z najnowszą wiedzą                  

z dziedziny psychoprofilaktyki. 

W celu zdiagnozowania środowiska szkolnego, określenia jego potrzeb                     
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i wytyczenia obszarów pracy profilaktycznej przeprowadzone zostaną badania 

ankietowe. Badaniom poddani zostaną uczniowie wszystkich klas, rodzice oraz 

nauczyciele. Obserwacja życia w szkole oraz analiza ankiet pozwoli na wytyczenie 

kierunku naszej pracy i najważniejszych celów programu. Ankiety oraz ich 

opracowanie stanowią załącznik do niniejszego programu. 

 

3. Cele programu 

Cel nadrzędny: Uczę się odpowiedzialności za swoje życie. 

Cele operacyjne: 

 ułatwienie poznania siebie i refleksji nad sobą,  

 uczenie zachowań asertywnych, w tym umiejętności wyrażania uczuć,  

 wskazanie konstruktywnych sposobów w radzeniu sobie ze stresem  

i sytuacjami trudnymi,  

 kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi,  

 dostarczanie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz        

o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,  

 wzrost samoakceptacji i zadowolenia z siebie, bezpieczeństwa w grupie,  

 pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych 

bez zażywania substancji psychoaktywnych,  

 oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

 stworzenie warunków umożliwiających uczniom upośledzonym                                

i niepełnosprawnym pełną integracje z grupą.  
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DZIAŁANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W 

KLASACH I – III 

 

Cel 1. Wdrażanie do życia w szkole i w klasie. 

Zadania Treści Formy realizacji Realizatorzy 

programu 

1. Wdrażanie do 

przestrzegania Statutu 

Szkoły. 

 

2. Wzmocnienie relacji 

międzyludzkich           

w grupie jako 

znaczącego czynnika 

chroniącego przed 

wchodzeniem             

w ryzykowne sytuacje. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rozwijanie u uczniów 

postawy szacunku         

i zaufania do 

szkolnego personelu 

pedagogicznego           

i administracyjnego 

jako osób mogących 

udzielić wsparcia        

w problemach 

zaistniałych na terenie 

szkoły. 

 

 

 Zaznajomienie     

z wybranymi 

treściami Statutu 

Szkoły. 

 Integracja 

zespołu 

klasowego. 

 Wspólne 

opracowanie 

regulaminu klasy 

i zasad 

zachowania 

 Kontrakty 

pisemne z klasą i 

uczniem. 

 

 

 

 Uczenie 

właściwych 

zachowań wobec 

personelu szkoły. 

 Kształtowanie 

postawy 

kulturalnego         

i życzliwego 

zachowania. 

 Zachęcanie do 

zwracania się      

o pomoc             

w sytuacjach 

trudnych. 

 Rozmowa z 

wychowawcą 

klasy 

 

  mini drama 

 zabawy 

integrujące 

 gry zespołowe 

 Systematyczne 

egzekwowanie 

punktualnego 

przychodzenia 

na lekcje. 

 Gazetki ścienne 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny. 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny 
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4. Kształtowanie 

postawy kulturalnego                  

i życzliwego 

zachowania wobec 

rówieśników. 

 

 Kształtowanie 

postawy 

kulturalnego         

i życzliwego 

zachowania 

wobec 

rówieśników 

 

 

Osiągnięcia ucznia 

 uczniowie przestrzegają zasad i norm przyjętych w szkole i w klasie, 

 czują się związani z grupą i wychowawcą, 

 przestrzegają regulaminu klasowego oraz norm przyjętych w grupie, 

 dbają o swoje otoczenie w klasie, 

 kulturalnie zachowują się wobec pracowników szkoły i rówieśników, 

 prawidłowo współdziałają w grupie, udzielając sobie pomocy, 

 zwracają się do osób dorosłych ze swoimi problemami. 

 Uczniowie samodzielnie potrafią dokonać wyboru do samorządu klasowego, 

 Prezentują postawy tolerancji i akceptacji wobec innych, 

 Czują się związani z rówieśnikami i opiekują się młodszymi. 

Terminy realizacji 

Cały rok szkolny zgodnie z planem pracy nauczycieli. 

 

 

Cel 2. Zaznajomienie z zagrożeniami zdrowia człowieka i kształtowanie 

prawidłowych postaw prozdrowotnych. 

Zadania Treści Formy 

realizacji 

Realizatorzy 

programu 

1. Uczenie zdrowego 

stylu życia. 

 

 

 Poznanie zasad 

higieny osobistej. 

 

 

 Pogadanki     

z 

pielęgniarką, 

dentystą. 

nauczyciele, 

wychowawcy 

klas,  
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2. Przeciwdziałanie 

naśladowaniu 

zachowań 

agresywnych 

proponowanych 

przez TV i gry 

komputerowe 

poprzez 

zainteresowanie 

literatura dziecięcą. 

 

 

3. Kształtowanie 

umiejętności dbania 

o własne 

bezpieczeństwo       

w relacjach z innymi. 

 

 

4. Wyrabianie nawyku 

bezpiecznego 

zachowania się         

w środkach 

komunikacji               

i poruszania się po 

drogach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie 

postaw 

 

 Zachęcanie do 

czynnego 

wypoczynku. 

 Poznanie zasad 

zdrowego żywienia. 

 Kształtowanie 

umiejętności 

korzystania z gier 

komputerowych        

i TV. 

 

 

 Poznanie czynników 

chorobotwórczych 

(wirus  ów, bakterii) 

i substancji 

szkodliwych dla 

zdrowia  

 

 Przestrzeganie przed 

niebezpieczeństwam

i mogącymi grozić 

ze strony osób 

nieznanych. 

 Poznanie telefonów 

alarmowych. 

 Poznanie wybranych 

znaków drogowych. 

 Wyrabianie nawyku 

kulturalnego              

i bezpiecznego 

zachowania się        

w środkach 

komunikacji. 

 

 Kształtowanie 

postaw 

proekologicznych. 

 

 Wycieczki, 

gry sportowe. 

 

 Projekcja 

filmu 

„3…2…1… 

Internet” 

 

 

 

 

 

 Film 

„Pierwsza 

pomoc” 

 Spotkanie z 

policjantem  

 -pogadanki      

 Wycieczki 

szkolne 

 Konkursy 

plastyczne 

 Zajęcia z 

pedagogiem  

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy 

klas 
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proekologicznych      

i świadomości 

ochrony Ziemi. 

6. Realizacja 

harmonogramu 

spotkań z policją na 

temat 

bezpieczeństwa 

dzieci  

 

 

 

 

 

7. Realizacja programu 

prozdrowotnego 

(Sanepid) 

 Wdrażanie do 

przestrzegania norm 

klasowych. 

 Uczenie 

pokojowego 

rozwiązywania 

konfliktów. 

 Kształtowanie 

umiejętności 

zwracania się           

o pomoc do ludzi 

dorosłych. 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

wychowawcy klas 

 

Osiągnięcia ucznia 

 Uczniowie znają zasady higieny osobistej oraz wiedzą, jakie SA zagrożenia dla 

ich zdrowia i życia. 

 Znają normy obowiązujące w klasie. 

 Chętnie zwracają się do dorosłych o pomoc. 

 Reprezentują postawę ograniczonego zaufania do ludzi dorosłych. 

 Wypoczywają czynnie. 

 Uczniowie znają wartość zdrowotną podstawowych pokarmów. 

 Oglądają programy tylko dla nich przeznaczone oraz nie korzystają z gier 

zawierających treści przemocy i agresji. 

 Znają substancje i czynniki, które szkodzą ich zdrowiu. 

 Znają i umieją korzystać z telefonów alarmowych. 

 Znają znaki drogowe oraz potrafią przejść przez skrzyżowanie ulic. 

 Umieją kulturalnie zachować się w środkach komunikacji. 

 Zdobywają wiedzą o oszczędzaniu wody, segregowaniu i recyklingu odpadów. 

Termin realizacji 
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Cały rok szkolny zgodnie z planem pracy nauczycieli. 

 

 

Metody skuteczności podjętych działań: 

a. Analiza dokumentacji pedagogicznej 

b. Sprawozdania, zajęcia 
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DZIAŁANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W 

KLASACH IV - VI 

 

Cel 1. Zapobieganie agresji oraz innym ryzykownym zachowaniom 

Zadania Treści Formy realizacji Realizatorzy 

programu 

1. Uczenie podnoszenia 

odpowiedzialności za 

swoje czyny 

2. Wzmacnianie 

pozytywnego obrazu 

samego siebie, 

samoocena 

3. Kształtowanie 

postaw troski     

 o bezpieczeństwo 

własne i innych 

4. Wdrażanie do 

współpracy jako 

formy zapobiegania 

zachowaniom 

agresywnym 

5. Kształtowanie 

postawy otwartości 

wobec pracowników 

szkoły 

KLASA IV 

 

 Uświadomienie, że 

wszelkie zjawiska 

przemocy są 

naruszeniem dóbr    

 i praw człowieka 

 Rozwijanie zdolności, 

talentów 

 i predyspozycji 

każdego ucznia, 

efektywne 

wykorzystanie wolnego 

czasu 

 Zachęcanie do 

otwartości                 

 i prawidłowego 

komunikowania się 

 Uczenie stosowania 

podstawowych form 

grzecznościowych 

 Kształtowanie 

umiejętności 

prawidłowego 

komunikowania 

Pogadanki z; 

- z pedagogiem 

-  z wychowawcami  

- z policjantem  

- konkursy plastyczne 

- gazetki z zakresu 

profilaktyki  

- zabawy i gry 

przeciw agresji  

- filmy edukacyjne  

-,akcja, „Dzień 

Szkoły bez 

Przemocy” 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

pielęgniarka 
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 Poznanie zasad 

dotyczących higieny 

osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny 

pracy ucznia 

 Ustalenie norm          

i sankcji za 

nieprzestrzeganie tych 

norm 

KLASA V 

 

 Kształtowanie 

umiejętności 

pozytywnego myślenia 

o sobie 

 Uczenie młodzieży 

polubownego 

załatwiania spraw (bez 

przemocy) 

 Kształtowanie 

umiejętności 

odróżnienia rzeczy 

dobrych od złych 

 Kształtowanie 

prawidłowych relacji 

nauczyciel-uczeń 

 i uczeń-nauczyciel 

 Uświadomienie, że nie 

wszystkie zjawiska 

przemocy są 

naruszeniem dóbr 

 i praw człowieka 

 Ustalenie norm        

 i sankcji za 

nieprzestrzeganie tych 

norm 

- pogadanki,  

- spotkania     

 w zespole klasowym, 

--- kontrakt zawarty 

między wychowawcą    

a uczniem,  

- realizacja 

wybranych zajęć wg 

programu z zakresu 

profilaktyki  

- zabawy i gry 

przeciw agresji, 

konkursy plastyczne, 

filmy edukacyjne 

  

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 
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KLASA VI 

 

 Ćwiczenia afirmujące, 

podnoszące samoocenę, 

uczenie samoakceptacji 

 Kształtowanie 

pozytywnych relacji 

między rówieśnikami 

oraz zasad komunikacji 

 Wdrażanie do 

wypowiadania 

własnych, 

konstruktywnych opinii 

 Uczenie tolerancji 

wobec innych ludzi 

 Ustalenie norm        

 i sankcji za 

nieprzestrzeganie tych 

norm 

 Uświadomienie, że 

wszystkie zjawiska 

przemocy są 

naruszeniem dóbr      

i praw człowieka 

 Jak radzić sobie      

 z przemocą 

- pogadanki,  

- analiza wybranych 

wierszy i tekstów 

literackich,  

-  spotkania  w 

zespole klasowym - 

warsztaty  

z pracownikami  

PPP - P w Koninie 

oraz pedagogiem 

szkolnym, 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

 

 

Osiągnięcia ucznia 

 Uczniowie znają zasady higieny osobistej i zdrowego żywienia 

 Znają negatywne skutki substancji odurzających 

 Umieją bronić się przed presją grupy 

 Uczniowie znają rolę sportu i rozwijania zainteresowań 

 Szanują się Wzajemnie 



 

15 

 

 Znają skutki używania substancji psychoaktywnych 

 Umieją bronić się przed presja grupy 

 Uczniowie znają rodzaje środków uzależniających i ich wpływ na organizm 

człowieka 

 Znają swoje dobre i słabe strony 

 Umieją walczyć ze stresem 

 Znają zasady higieny osobistej oraz problemy wieku dojrzewania 

Termin realizacji 

Cały rok szkolny zgodnie z planem pracy nauczycieli. 

5. Ewaluacja, uwagi końcowe 

Badania ewaluacyjne pozwalają na znaczne zwiększenie skuteczności programu 

poprzez możliwość wprowadzania korekt. 

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w oparciu o: 

1. Podsumowanie pracy na koniec każdego semestru – sprawozdania                       

z przydzielonych zadań. 

2. Badanie efektów programu przy pomocy ankiet – na koniec każdego roku 

szkolnego. 

3. Zaplanowanie zmian i korekt po analizie wyników badania. 

4. Coroczna identyfikacja potrzeb w klasach pierwszych. 

Celem programu jest ukazanie szkodliwości środków psychoaktywnych, 

promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności radzenia sobie               

w trudnych sytuacjach, eliminowanie zachowań agresywnych, uczenie zachowań 

asertywnych, wzbudzanie zaufania do personelu pedagogicznego. 

Oczekujemy, że realizacja programu profilaktycznego przyniesie efekty w postaci 

podniesienia świadomości uczniów oraz przyczyni się do nabycia przez nich 

praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie. 


