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  Profilaktyką określa się ogół działań zapobiegających powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń  i postaw. 
Szkolny Program Profilaktyki ma na celu:
                                    
✔ promowanie i kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia, bez potrzeby stosowania agresji i używek, 
✔ kształtowanie umiejętności życiowych, 
✔ zapobieganie sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole,
✔ aktywizowanie i integrowanie uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń,
✔ w miarę możliwości włączanie rodziców do realizacji wyznaczonych zadań.

 
     Szkolny  Program Profilaktyki  wskazuje  na  budowanie  porozumienia  szkoła  –  dom –  środowisko,  ich  wspólnej  aktywności
wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom. Założenia
Szkolnego  Programu  Profilaktyki  dotyczą  również  szeroko  pojętej  walki  z  cyberprzemocą.  W programie  wskazuje  się  działania
alternatywne. 
        Niniejszy program został opracowany na podstawie analizy wniosków, wypływających z ankiet, dotyczących cyberprzemocy oraz
na podstawie obserwacji i analizy działań prowadzonych w szkole.
    Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami i jest stałym, niekończącym się procesem
wspomagania  uczniów  w radzeniu  sobie  z  problemami  i  zagrożeniami,  procesem  ograniczającym  i  likwidującym czynniki,  które
zaburzają ich prawidłowy rozwój.



CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia. 
Zapobieganie występowaniu niekorzystnych symptomów zagrażających prawidłowemu rozwojowi ucznia.

Kształtowanie postaw i zachowań społecznie pożądanych 
poprzez zintegrowane działania nauczycieli, uczniów i rodziców.

Cele szczegółowe:
✔ kształtowanie umiejętności bycia asertywnym, unikania konfliktów, dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne,
✔ wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach uzyskania pomocy,
✔ kształtowanie postawy, w której uczeń unika nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych używek; zdrowo i higienicznie się odżywia,
✔ kształtowanie  postawy  świadomego  i  umiejętnego  korzystania  z  mediów;  cel  w  szczególności  dotyczy  bezpieczeństwa

w Sieci,
✔ kształtowanie umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia,
✔ rozbudzanie u uczniów takich cech, jak: asertywność, wrażliwość na krzywdę i cierpienia innych, wytrwałość w pokonywaniu

trudności, dyskrecja, odpowiedzialność, konsekwencja – zachęcanie do wolontariatu.

Realizacja celów w ramach:
✔ zajęć z wychowawcą,
✔ zajęć warsztatowych prowadzonych przez pedagoga, psychologa oraz przedstawiciela policji,
✔ nauczania różnych przedmiotów,
✔ zajęć pozalekcyjnych,
✔ wycieczek szkolnych i przedmiotowych.



Spodziewane efekty:

✔ Wyciszenie agresji.
✔ Umiejętność rozpoznawania sytuacji zagrożenia. 
✔ Wyćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia. 
✔ Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.
✔ Wolność od wszelkich nałogów. Prowadzenie zdrowego trybu życia.
✔ Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu i telewizji. 
✔ Radzenie sobie z przemocą w Sieci (wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia).
✔ Wykazywanie chęci niesienia innym bezinteresownej pomocy. 



W ramach realizacji podstawowych treści Szkolnego Programu Profilaktyki 
uwzględnia się następujące etapy działalności

L. p. Działania Zamierzone osiągnięcia
uczniów

Sposoby 
realizacji

Adresaci Termin
wykonania 

Odpowiedzialni

1. Utrwalenie 
zachowań 
asertywnych oraz 
uczenie 
konstruktywnego 
rozwiązywania 
konfliktów           
i zapobiegania 
agresji.

 nie ulega presji rówieśników;
 zna swoje prawa; 
 konflikty rozwiązuje rzeczowo, 

nieinwazyjnie;
 potrafi opanować negatywne 

emocje, nie jest agresywny;
 wie co to jest przemoc                   

i agresja oraz potrafi im 
zapobiegać;

 wie, do kogo zwrócić się               
o pomoc.

Organizacja zajęć 
„Radzenie sobie z agresją”.

Pogadanki, lekcje 
wychowawcze lub zajęcia 
warsztatowe dotyczące 
agresji i przemocy.

Opublikowanie na stronie 
internetowej szkoły artykułu
„Kary i nagrody                   
w wychowaniu”.

ucz. kl. I-III

ucz. kl. IV-VI

rodzice

w ciągu roku
szkolnego

w ciągu roku
szkolnego

październik

wych. klas, osoby
zaproszone 

(pedagog, psycholog)
wych. klas we

współpracy
z pedagogiem,
psychologiem

koordynator ds
profilaktyki

i resocjalizacji

2. Radzenie sobie ze
stresem 
i sytuacjami 
trudnymi.

 dostrzega przejawy sytuacji 
trudnych

 umie określić swój problem;
 zna techniki pokonywania stresu;
 stosuje metody relaksacyjne. 

Lekcje  z  wychowawcą,
rozmowy indywidualne.
Zajęcia z wychowania do 
życia  w rodzinie.

ucz. kl. I-VI w ciągu roku
szkolnego

wychowawcy, 
naucz. WDŻ

3. Promowanie 
zdrowego stylu 
życia

 zna  i  stosuje  zasady  higieny
osobistej;

 zna  i  stosuje  zasady  zdrowego
odżywiania się;

 uprawia sport, uczestniczy             
w zajęciach wychowania 
fizycznego;

 poczucie  odpowiedzialności  za
własne zdrowie.

 zna podstawowe zasady dobrego   

Rozmowy z higienistką 
szkolną. Przeprowadzanie 
fluoryzacji i zachęcanie do 
higieny jamy ustnej.
Pogadanki z dietetykiem na 
temat zdrowego odżywiania
się. Lekcje wych. fiz., 
zajęcia sportowe. Lekcje 
przyrody.

ucz. kl. I-VI w ciągu roku
szkolnego

wychowawcy klas,
nauczyciel przyrody,

nauczyciele wych. fiz.,
higienistka szkolna,

dietetyk



4. Rozwijanie 
umiejętności 
współżycia 
społecznego. 
Propagowanie 
idei wolontariatu.

 zna zasady dobrego wychowania i
stosuje się do nich;

 kulturalnie reaguje na odmienność
innych ludzi;

 wie, że należy nieść pomoc 
innym, jest otwarty na potrzeby 
drugiego człowieka

Cykl pogadanek „Czy dobre
uczynki chowamy do 
skrzynki?”
Pogadanki lub zajęcia 
warsztatowe dotyczące 
kształtowania                       
i utrwalania wartości            
i zachowań społecznie 
pożądanych.
Działania charytatywne (np.
zbieranie nakrętek)

ucz. kl. I-III

ucz. kl. IV-VI

w ciągu roku
szkolnego

wychowawcy klas 
oraz osoby i instytucje

wspierające

5. Profilaktyka 
uzależnień. 
Cyberprzemoc.

 rozumie pojęcia: używki, nałóg, 
dopalacze, alkohol;

 zna zgubny wpływ nikotyny          
i alkoholu na organizm człowieka;

 umie przeciwstawić się 
niewłaściwym naciskom innych, 
potrafi odmówić w sposób 
stanowczy.

 Rodzic posiada wiedzę dotyczącą 
uzależnień oraz instytucji i osób 
niosących pomoc w zakresie 
uzależnień

 umie właściwie korzystać              
z komputera i Internetu;

 zna i rozpoznaje oznakowania 
programów telewizyjnych;

 posiada umiejętności oddzielania 
postaci fikcyjnej od 
rzeczywistych;

Realizacja tematów na 
lekcjach przyrody oraz na 
godzinach z wychowawcą. 

Aktualizacja gazetek 
ściennych oraz 
umieszczanych na stronie 
www szkoły informacji, 
dotyczących uzależnień.

Pogadanki na zajęciach 
komputerowych, godzinach 
z wychowawcą.

Zajęcia biblioteczne 
dotyczące świata 
rzeczywistego i fikcyjnego.

ucz. kl. IV-VI

rodzice

ucz. kl. I-VI

uczn. kl. I-III

w ciągu roku
szkolnego

w ciągu roku
szkolnego

w ciągu roku
szkolnego

listopad /
grudzień

wychowawcy klas

koordynator
ds profilaktyki
i resocjalizacji

wychowawcy klas,
nauczyciele zajęć
komputerowych

nauczyciel 
bibliotekarz



 zna zagrożenia wynikające 
z długotrwałego oglądania 
telewizji, pracy i zabawy               
z komputerem;

 zna zagrożenia wynikające z gier 
komputerowych i korzysta z gier 
dostosowanych do ich wieku,

 świadomie dobiera programy 
telewizyjne i radiowe;

 wie, co to jest cyberprzemoc         
i jak należy zachować się               
w sytuacji zagrożenia tym 
zjawiskiem.

Pogadanki na zajęciach 
komputerowych, godzinach 
z wychowawcą.
Ankiety

ucz. kl. I-VI w ciągu roku
szkolnego

wychowawcy klas,
nauczyciele zajęć
komputerowych

6. Ukazanie 
uczniom 
rodzajów 
zagrożeń,  
uświadomienie 
przyczyn              
i skutków 
wynikających       
z nierozważnego 
zachowania.

 zna rodzaje zagrożeń;
 potrafi bezpiecznie poruszać się 

po drodze;
 zna rodzaje służb dbających          

o zdrowie i bezpieczeństwo;
 wie do kogo zwrócić się o pomoc 

w różnych sytuacjach;
 wie jak zachować się, gdy jest 

zaczepiany przez nieznajomych;
 zna podstawowe zasady 

bezpieczeństwa;
 umie bawić się bezpiecznie.

Pogadanki, apele ucz. kl. I-VI wrzesień /
październik

Wychowawcy klas oraz
osoby i instytucje

wspierające (policja)

Ewaluacja programu dokonywana jest pod koniec każdego roku szkolnego. Ewaluację przeprowadza koordynator ds profilaktyki
i  resocjalizacji  we współpracy  z  zespołem wychowawców.  W uzyskiwaniu  informacji  na  temat  realizowania  Szkolnego Programu
Profilaktyki  służą  następujące  metody  i  narzędzia  badawcze:  ankieta,  obserwacja,  wywiad,  rozmowa,  analiza  dokumentów,
sprawozdania. 


