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SZKOLNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI 

opracowany na lata 2010 - 2013 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 123 poz. 853 z późn. zmianami) 
       oraz w oparciu o rządowy Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
 

  

Cel ogólny  Zadania  Formy realizacji  Osoby 
odpowiedzialne  

Termin 
realizacji  

- ćwiczenia praktyczne na 
zajęciach zintegrowanych 
w kl. I-III i godzinach 
wychowawczych w kl. 
IV-VI  
W ramach realizacji 
„Spójrz inaczej” 
 
- zajęcia w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej 

wychowawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy 
świetlicy  

cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok  

- zajęcia z pedagogiem 
szkolnym, psychologiem 

pedagog szkolny, 
psycholog  

wg uzgod-
nionych 
terminów  

Uczenie ważnych 
umiejętności 
społecznych, 
umożliwiających 
prawidłowe 
funkcjonowanie w 
relacjach 
interpersonalnych 
i grupowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* nabywanie umiejętności 
opierania się naciskom 
innych, 
rozwiązywania 
problemów; 
 
* wdrażanie do brania 
odpowiedzialności za 
swoje zachowanie i 
podejmowania decyzji; 
 
* doskonalenie 
umiejętności 
rozpoznawania i 
wyrażania własnych 
uczuć oraz akceptowania 
uczuć innych; 
 
* kształtowanie poczucia 
własnej wartości 
 
 
 
 
 
* kształcenie umiejętności  
radzenia sobie ze stresem; 
 
 
 

- akcje profilaktyczne: 
apele szkolne, plakaty  
 
 
 
- udział w programach 
profilaktycznych 

opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
pedagog szkolny 
 
 pracownicy 
Poradni 
Psychologiczno 
Pedagogicznej 

według 
potrzeb  
 
 
 
wg uzgod-
nionych 
terminów 

Realizacja 
projektu na rok 
szkolny 2010/2011 
W zdrowym ciele 
zdrowy duch 

* kształtowanie zachowań 
prozdrowotnych 
 

 
- prelekcje i pogadanki, 
plakaty, happening, 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagodzy, 
psycholog, 
higienistka,  inni 
pracownicy 
szkoły 

 
cały rok 
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Cel ogólny  Zadania  Formy realizacji  Osoby 
odpowiedzialne  

Termin 
realizacji  

Dostarczenie 
adekwatnych 
informacji na 

temat skutków 
zachowań 

ryzykownych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*pokazanie, czym jest 
agresja i jakie niesie 
zagrożenia; 
* obalenie mitu iż o 
wartościach człowieka 
decyduje jego siła 
fizyczna 
 
* wzmacnianie 
gotowości uczniów do 
informowania 
pracowników szkoły o 
zachowaniach 
niebezpiecznych 
(agresji, przemocy, 
krzywdzie) 
 
 
*Promowanie 
problematyki 
bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży 
 
 

-  zajęcia 
warsztatowe, 
pogadanki na godz. 
wychowawczych 
- spotkania z przedst. 
Policji, Prokuratury 
 
 
- pogadanki 
 
- dyżury nauczycieli 
i obsługi (na terenie 
szkoły, przy wejściu 
do szkoły, na boisku 
szkolnym) 
 
 
 
godz. wychowawcze, 
zajęcia warsztatowe 
 
 
 
 

wychowawcy, 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
  
 
 
Wicedyrektor, 
pracownicy szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagodzy, 
psycholog 
 
 

cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 

 
 
 

Realizacja 
projektu na 

rok szk. 
2010/1011 

W zdrowym 
ciele zdrowy 

duch 

 
 
* pogłębianie wiedzy  
 na temat uzależnień; 
*pokazanie zagrożeń i 
konsekwencji 
zażywania 
narkotyków, alkoholu, 
palenia  papierosów; 
infoholizmu 
(uzależnieniu od 
komputera) 
*alternatywa dla 
zachowań 
ryzykownych (sport, 
hobby, dobór grupy) 
 
 

 
 
- pogadanki n.t. 
szkodliwości 
nałogów: 
papierosów, 
alkoholu, zażywania 
narkotyków’ 
- spektakle 
profilaktyczne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
wszyscy 
nauczyciele, 
pedagodzy, 
psycholog, 
higienistka 
 
 

 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 3 

Cel ogólny  Zadania  Formy realizacji  Osoby 
odpowiedzialne  

Termin 
realizacji  

- własny przykład 
nauczycieli, 
dostarczanie 
pozytywnego 
wzorca w 
codziennych 
kontaktach z 
uczniami  
- zajęcia z  
Rzecznikiem Praw 
Dziecka 

wszyscy 
nauczyciele  
 
 
 
 
 
 
Rzecznik Praw 
Dziecka 

cały rok  

- formy warsztatowe 
i pogadanki na 
zajęciach 
zintegrowanych w 
kl. I-III i godzinach 
wychowawczych w 
kl. IV-VI , dotyczące 
zapoznania z 
prawami człowieka i 
dziecka (z 
uwzględnieniem 
obowiązków ucznia) 

wychowawcy  cały rok  

- zajęcia klas z 
pedagogiem 
szkolnym  

Pedagodzy, 
psycholog  

wg 
uzgodnionyc
h terminów  

- rozmowy 
indywidualne z 
uczniami  
 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog  

według 
potrzeb  

Wprowadzenie 
w świat 
wartości i 
norm  

 
* zapoznanie z 
normami, regułami 
kulturalnego 
współżycia i 
zasadami 
obowiązującymi w 
szkole; 
 
 
 
 
 
* zapoznanie z 
 § 127 Statutu Szkoły 
  
 
 
 
 
 
 
* wzbudzanie 
poczucia 
odpowiedzialności za 
siebie i szacunku dla 
innych 
  

- lektura literatury 
dostarczającej 
pozytywne wzorce 
zachowań  

nauczyciele j. 
polskiego, 
bibliotekarz  

cały rok  

 
 

Cel ogólny  Zadania  Formy realizacji  Osoby 
odpowiedzialne  

Termin 
realizacji  

- pedagogizacja 
rodziców 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagodzy, 
psycholog 

cały rok  

- zajęcia w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej 

wychowawcy 
świetlicy 

Cały rok 

Pomoc w 
zaspokajaniu 
ważnych 
potrzeb 
psychospołeczn
ych 
(sprzyjających 
rozwojowi) 

*  stwarzanie 
możliwości i 
zachęcanie do 
rozwijania 
zainteresowań i 
uzdolnień  

- konkursy szkolne i 
pozaszkolne: 
plastyczne, 
przedmiotowe itp.  

wszyscy 
nauczyciele  

wg 
terminów 
konkursów  
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- spotkania z 
ciekawymi ludźmi  
- koła zainteresowań  

chętni 
nauczyciele, 
bibliotekarz  

według 
potrzeb  

- gazetka szkolna  opiekun 
samorządu 
Uczniowskiego 
bibliotekarz  

co miesiąc  

- szkolne inscenizacje  chętni 
nauczyciele, 
bibliotekarz  

według 
potrzeb  

- pozalekcyjne zajęcia 
sportowe (SKS, 
zajęcia na krytej 
pływalni, na nartach)  

nauczyciele w.f., 
chętni nauczyciele  

cały rok  

- udział w 
międzyszkolnych 
rozgrywkach 
sportowych  

nauczyciele w.f.  wg 
terminarza 
zawodów  

- szkolne zawody 
sportowe, np. Szkolny 
Dzień Sportu  

nauczyciele w.f., 
opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 

czerwiec i 
według 
potrzeb  

*  pobudzanie 
potrzeby aktywnego, 
zdrowego stylu życia  

- rajdy, wycieczki 
klasowe, itp.  

wychowawcy  według 
potrzeb  

- udział w szkolnych i 
gminnych imprezach 
kulturalno-
rozrywkowych  

wychowawcy  cały rok  

- wycieczki szkolne, 
wyjazdy do kina, 
teatru itp.  

wychowawcy, 
dyrektor szkoły  

w miarę 
potrzeb  

*  rozwijanie potrzeb 
i zainteresowań 
kulturalnych 

- organizacja 
występów 
artystycznych w 
szkole  

dyrektor szkoły  w miarę 
potrzeb  

- kierowanie uczniów 
do poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej  

wychowawcy, 
pedagog szkolny  

na bieżąco  

- pomoc Szkolnego 
Rzecznika Praw 
Dziecka, (oraz 
Niebieska Linia, 
Policja i Sąd), pomoc 
koleżeńska 

wychowawcy  cały rok  

* udzielanie pomocy 
uczniom z różnego 
rodzaju trudnościami  

- zajęcia z uczniami z 
zaburzeniami w 
rozwoju  

logopeda, pedagog 
szkolny, 
psycholog  

regularnie  
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- pozaszkolne zajęcia 
wyrównawcze np. dla 
uczniów z 
trudnościami w 
czytaniu, matematyce  

nauczyciele 
przedmiotów, 
bibliotekarz, 
pedagog szkolny, 
psycholog  

w miarę 
potrzeb  

  
Program opracował zespół nauczycieli: 
 
mgr Dorota Paczka 
mgr Anna Kowalska 
mgr Adam Chmielowiec 
mgr Dorota Adamska 
mgr Ewa Sochacka 
mgr Renata Niesłuchowka 
 
 

 UWAGA 
Szkolny Program Profilaktyki opracowano na lata 2010 – 2013. Co roku zespół nauczycieli będzie 
weryfikował i uaktualniał Program, w zależności od potrzeb Szkoły oraz wytycznych z MENiS i KOiW 
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