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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” 

Krzysztof Wojcieszek 

 PODSTAWY PRAWNE    
Do prowadzenia działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną odnoszą się następujące akty prawne: 

 

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana 

przez Polskę 30 września 1991 r. (Dz. U. nr 120, poz. 526). 

 

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz.   483). 

 

3. Prawo oświatowe 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, tekst jednolity ze zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru 

pedagogicznego, (...) (Dz. U. 1999r. nr 67, poz. 759). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2001 r. nr 29 poz. 

323 ze zmianami w Dz. U. z 30 kwietnia 2002 r. poz. 433). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15, poz. 142). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 

(Dz. U. z 2002 nr 51 poz. 458).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej (Dz. U. 2001 r. nr 11, poz. 114). 

 Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 

zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.03.2011r. w sprawie krajowego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016 

 Ustawa z dnia 20.07.2005r. przeciwdziałanie narkomanii.   
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WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE – WPROWADZENIE 

 

 PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, 

dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Na pozór może się wydawać, że wszelkie zagrożenia czyhają na 

człowieka w świecie zewnętrznym, gdy w istocie to sam człowiek dokonuje takich wyborów, które zakłócają jego rozwój. Człowiek niedojrzały 

sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką. 

 Takie widzenie wychowania i profilaktyki stawia szczególne wymagania wychowawcom. Do dobrego wypełnienia własnych zadań 

niezbędna jest wiedza nie tylko o współczesnych, cywilizacyjnych zagrożeniach, ale przede wszystkim o naturze człowieka, celu życia 

ludzkiego, jak również o mechanizmach psychologicznych prowadzących do destrukcji. 

 Program opiera się na założeniu, że efektywną formą jest praktyczne działanie, promowanie zdrowego stylu życia, dobrego 

funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej, oraz rozwoju osobowości. Realizacji programu mają służyć działania szkoły, oddziaływania 

nauczycieli skierowane na osobowość wychowanka. Dostarczanie uczniom specyficznych informacji dotyczących mechanizmów 

przeciwdziałania uzależnieniom i wyposażenie w umiejętności służące lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi. 

 

UWAGI O PROGRAMIE 

  

Treści dotyczące psychoprofilaktyki zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego zawierają: promocję zdrowego stylu życia, 

rozwijanie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, prawidłowości i trudności rozwojowych okresu dojrzewania oraz 

profilaktykę uzależnień. 

 Opracowując ten program staraliśmy się, aby był: 

 Dostosowany do potrzeb i problemów uczniów, do ich poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości; 

 Skierowany do nauczycieli, rodziców i wszystkich uczniów, we wszystkich etapach kształcenia; 

 Skoncentrowany na wielu obszarach; 

 Obejmujący cały okres nauki; 

 Zapewniający ciągłość i systematyczność działań; 

 Uwzględniający współpracę z rodzicami. 

 

IDEA I CELE PROGRAMU 

 Profilaktyka zawarta w programie ma odbywać się poprzez rozwój osobowości młodego człowieka, jak i poprzez wskazywanie 

umiejętności kierowania swoim postępowaniem. 

Program profilaktyki obejmować będzie następujące obszary: 

1. Zachowanie w sytuacjach wypadkowych 

2. Higiena 

3. Agresja 

4. Uspołecznienie 

5. Rodzina 
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Za realizację działań profilaktycznych odpowiedzialni będą: 

- dyrektor szkoły 

- wychowawcy 

-  nauczyciele 

- pedagog 

 

Współpracować będziemy również z osobami reprezentującymi środowisko lokalne. Będą to: rodzice, lekarz, higienistka szkolna, policjanci, 

psychologowie z PPP, strażacy. 

 

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU 

 

Program podlegać będzie ewaluacji. 

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

Przedstawione działania realizują wszyscy pracownicy szkoły. 

 
OCZEKIWANE EFEKTY 

1. Uczeń zna własne prawa i potrafi ich bronić oraz zna swoje obowiązki i je wypełnia 

2. Uczeń potrafi współdziałać w zespole. 

3. Uczeń potrafi realizować własne pomysły i być samodzielnym. 

4. Uczeń prowadzi zdrowy i higieniczny styl życia wolny od nałogów i uzależnień tj. alkoholu, narkotyków, dopalaczy, tytoniu 

5. Uczeń jest z ekologią na „ty”. 

6. Uczeń nie jest agresywny i czuje się w szkole bezpiecznie, a także: 

           *umiejętnie radzi sobie w trudnych sytuacjach 

*wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania im, 

*pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy, 

*obcowanie uczniów z przyrodą, 

*dbanie o czystość najbliższego otoczenia, 

*poczucie, że szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom i pożyteczna. 

 

 
 

   

 

   

 



5 

 

 

OBSZAR I 

ZACHOWANIA W SYTUACJACH WYPADKOWYCH 

 

 

Cel 

ogólny 
Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 
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1. Uświadomienie skutków zdrowotnych 

niebezpiecznych i brawurowych zachowań na 

przerwach i wycieczkach 

 Pogadanki – apele porządkowe wszyscy 

nauczyciele 

dyrektor 

cały rok 

 Zapoznanie z regulaminami 

obowiązującymi na terenie szkoły ( sali 

gimnastycznej, boiska szkolnego, 

świetlicy, biblioteki) 

nauczyciele  

wychowawcy klas 
wrzesień 

 Zapoznanie z procedurą postępowania 

w sytuacjach zaistnienia wypadku 

ucznia ZSS w Sypniewie  

dyrektor wrzesień 

2. Zapobieganie panice i zachowaniom 

histerycznym. 

 Zapoznanie z planem ewakuacji szkoły 

i z zachowaniem na wypadek pożaru 
wychowawcy wrzesień 

*p         Próbna ewakuacja uczniów dyrektor 
wrzesień 

kwiecień 

3. Powiadamianie o wypadkach osób 

kompetentnych. 

 Eksponowanie w widocznym miejscu 

telefonów alarmowych 
dyrektor cały rok 

 Spotkania z przedstawicielami policji, 

straży pożarnej kl. I-III. 
nauczyciele w miarę potrzeb 

4. Nabywanie umiejętności zachowania się w 

przypadkach kontaktu z przedmiotami 

niebezpiecznymi (petardy, niewybuchy, 

substancje toksyczne i inne) 

 Ćwiczenia w rozpoznawaniu sygnałów 

alarmowych 
wychowawcy w miarę potrzeb 

 Omawianie prawdziwych sytuacji 

kontaktu z przedmiotami 

niebezpiecznymi (skutki postępowania) 

wychowawcy w miarę potrzeb 
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 Pogadanki w okresie największego 

zainteresowania młodzieży z 

artykułami pirotechnicznymi (Święta 

Bożego Narodzenia, Nowy Rok) 

 

wychowawcy 

policjant 

przedstawiciele 

wojska 

grudzień 

5. Bezpieczna droga do szkoły. 

 Pogadanki na zajęciach lekcyjnych nauczyciele cały rok 

 Spotkanie z policjantem w klasach I - 

III pedagog wrzesień 

 Przeprowadzenie kursu na kartę 

rowerową 

 

dyrektor 

A. Karaszewski 

kwiecień 

czerwiec 

6. Miejsca szczególnie niebezpieczne w 

środowisku ucznia. 

 Przeprowadzenie ankiety dla uczniów 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nt. 

miejsc szczególnie niebezpiecznych w 

szkole i poza szkołą. 

 

pedagog 
październik 

listopad 

7.  Uświadamianie uczniów, rodziców i 

nauczycieli o możliwości uzyskania 

anonimowej i bezpłatnej pomocy. 

 Udostępnienie informacji o pomocy 

telefonicznej i online w ramach 

programu „Masz problem? Daj sobie 

pomóc” 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

wg potrzeb 
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OBSZAR II 

HIGIENA 

 

 

Cel 

ogólny 
Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 
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1. Wdrażanie zasad dbałości o higienę i 

poszerzenie wiedzy dotyczącej 

zdrowego odżywiania. 

 Uczenie i przypominanie 

prawidłowej postawy w czasie nauki i 

zabawy 

wszyscy nauczyciele cały rok 

 Prowadzenie zajęć gimnastyki 

korekcyjnej w szkole podstawowej 
nauczyciel zajęć 

korekcyjnych 
cały rok 

 Spotkania z pielęgniarką szkolną – 

pogadanki. 
pielęgniarka szkolna  

 
w miarę potrzeb 

 Fluoryzacja zębów pielęgniarka szkolna  

 
w miarę potrzeb 

 Kwiecień Miesiącem Kultury  

Zdrowotnej – gazetka 

opiekun programu 

„Trzymaj formę”  

B. Koczenasz 

 

kwiecień 

Udział w programach: 

 „Trzymaj formę” kl. V-VI, kl. I – 

IIIG 

 Udział w programie „Akademia 

dojrzewania” dziewczęta klasy I i 

II gimnazjum 

 „Bądźmy zdrowi, wiemy więc 

działamy” kl. IG 

 „Szklanka mleka” kl. I - VI 

 „Owoce  i warzywa w szkole” kl. I – 

III SP 

opiekunowie programów: 

B. Koczenasz 

n-l biologii 

M. Burdelak 

pedagog 

cały rok 
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2. Kształtowanie postaw związanych z 

ochroną środowiska. 

 Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 

apel, konkurs i pogadanka nt. 

bezpiecznego sprzątania 

wszyscy nauczyciele wrzesień 

 Dzień Ziemi – gazetka, plakat 

 

n-l biologii 

M. Burdelak 
kwiecień 

 Udział uczniów klas I – VI w 

Ogólnopolskim Projekcie 

Ekologicznym „Odpakowani” 

B. Koczenasz 

M. Burdelak 
cały rok 

 Rajdy i wycieczki rowerowe 
A. Karaszewski 

wychowawcy 

wrzesień - 

czerwiec 

 Udział uczniów klasy VI w Zielonej 

Szkole 

wychowawca 

klasy VI 
czerwiec 

 Zajęcia ekologiczne w Szkółce 

Leśnej Hajda 

wychowawca 

klasy III 

wrzesień - 

październik 

K
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3. Podejmowanie działań 

wychowawczych i zapobiegawczych 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniami tj. dopalacze, 

narkotyki, alkohol, papierosy 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych dotyczące 

ograniczenia skali występowania 

zjawisk patologicznych (m. in. 

przemoc, narkomania - dopalacze, 

alkoholizm) 

 Projekcja filmów profilaktycznych nt 

w/w zjawisk patologicznych 

wychowawcy 

 pedagog 

wg planów 

wychowawczych 

oraz wg potrzeb 

 Przeprowadzenie ankiety dla 

uczniów klas IV – VI i I-III Gim. nt. 

uzależnień 

pedagog wg potrzeb 

 Prelekcja pielęgniarki szkolnej na 

temat uzależnień dla klas IV – VI. 
pielęgniarka szkolna kwiecień 

 Konkurs plastyczny nt. uzależnień pedagog maj 

Udział w programach: 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. 

IV – VI SP, I – IIIG 

 „Nie pal przy mnie proszę” kl. I - 

IIISP 

opiekunowie programu cały rok 
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 Udział w pakcie społecznościowym 

przeciw dopalaczom  „Dopalacze 

kradną życie”  

wychowawcy  

pedagog 

wg 

harmonogramu 

4. Profilaktyka AIDS 

 

 Konkurs wiedzowy I-III Gim.  

 Międzynarodowy Dzień Walki z 

HIV – AIDS - gazetka 

 

n-l biologii 

B. Koczenasz 

M. Burdelak 

grudzień 

luty 

 

5. Sposoby organizacji czasu wolnego i 

uświadomienie znaczenia czynnego 

wypoczynku 

 Pogadanki na zajęciach lekcyjnych wychowawcy 
wg planów 

wychowawczych 

 Wędrówki piesze, rajdy rowerowe, 

wycieczki, gry i zabawy ruchowe, 

zajęcia terenowe. 

nauczyciele cały rok 

6.Uświadomienie skutków uzależnień 

od gier komputerowych, telewizji i 

Internetu 

 Pogadanki na zajęciach lekcyjnych, 

lekcjach informatyki, GDDW 

 Pedagogizacja rodziców  

wychowawcy  

nauczyciel informatyki 
wg potrzeb 
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OBSZAR III 

AGRESJA 

 

 

Cel 

ogólny 
Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 
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 1. Uczenie konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów, negocjowania, przepraszania i 

przebaczania 

 Organizowanie zabaw z 

zachowaniami grzecznościowymi, 

odgrywanie ról pogadanki, dramy. 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

2. Zapobieganie przyzwalaniu na zachowania 

nieakceptowane społecznie, agresywne i 

dewastujące otoczenie. 

 Trening poprawnej komunikacji 

nauczyciele 

dyżurujący, 

wychowawcy 

cały rok 

 Happening nt. agresji i przemocy w 

szkole 

wychowawcy 

pedagog 
maj 

 Promowanie zasad uczciwego, 

sprawiedliwego i honorowego 

postępowania 

wychowawcy cały rok 

3. Zapobieganie agresji słownej, pisemnej (w 

formie SMS-ów, komunikatów e-maili) 

 

 Pogadanki z uczniami 

 

 

n-l informatyki 

wychowawcy 
cały rok 

4. Edukacja dzieci i rodziców z zakresu 

agresji i przemocy w tym cyberprzemocy. 

 Omawianie przypadków agresywnych, 

dyskusja na ten temat i natychmiastowe 

reagowanie 

wychowawcy 

dyrektor 
wg potrzeb 

 Rozmowy z rodzicami wychowawcy wg potrzeb 

 Uczenie poprzez przykłady 

właściwego rozumienia solidarności 

grupowej 

wychowawcy i 

nauczyciele 
wg potrzeb 
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OBSZAR IV 

USPOŁECZNIENIE 

 

 

Cel 

ogólny 
Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 
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1. Uczenie współdziałania w grupie 

rówieśniczej z nastawieniem na szacunek dla 

różnic między ludźmi 

 Prace w zespołach zadaniowych  wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

 Zabawy i spotkania integrujące zespoły 

uczniów 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

 Wspólny udział klas w wycieczkach 

szkolnych 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

2. Dostrzeganie osób niepełnosprawnych 

podeszłych wiekiem, samotnych i 

potrzebujących. 

 Pogadanki na lekcjach wychowawczych 

w kl. IV – VI i I – III G oraz zajęciach 

edukacyjnych w klasach I- III 

wychowawcy cały rok 

 Uroczystość klasowa. Dzień Babci i 

Dzień Dziadka klasy I-III 

wychowawcy  

klas I - III 
styczeń 

3.Edukacja włączająca uczniów 

niepełnosprawnych 

 Angażowanie uczniów 

niepełnosprawnych w życie klasy i 

szkoły 

wychowawcy cały rok 

4. Dostrzeganie pozytywnych wzorców 

organizowanie integracyjnych zabaw 

szkolnych 

 Prezentowanie własnych zainteresowań 
wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

 Stwarzanie sytuacji do prezentowania 

swojego wizerunku (hobby, zainteres.) – 

wystawka na lekcjach wychowawczych 

wychowawcy i 

nauczyciele 
cały rok 

5.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 

pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych 

w związku z obniżeniem wieku realizacji 

obowiązku szkolnego.. 

 Organizowanie pomocy i wsparcia 

koleżeńskiego wychowawcy wg potrzeb 

 Pogadanki wychowawcze i zajęcia 

edukacyjne nauczyciele cały rok 
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 Zapewnienie uczniom pomocy 

opiekuńczo - wychowawczej i 

dydaktycznej 

dyrektor, pedagog 

psycholog, 

wychowawcy 

nauczyciele 

cały rok 

6. Stwarzanie okazji do przeżycia sukcesu 

 Konkursy szkolne, zawody sportowe opiekunowie kół 

zainteresowań., 

wychowawcy 

nauczyciele w-f 

cały rok 

 Indywidualizacja kształcenia uczniów, 

rozwój ich zainteresowań, zwiększenie 

autonomii uczniów w szkole 

 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

wychowawcy, SU 

 

cały rok 

7.Doskonalenie mocnych stron ucznia 

słabszego w nauce 

 

 udział w życiu klasy i szkoły (konkursy, 

akademie) 

 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

8. Wyrabianie umiejętności akceptacji, 

uczenie odpowiedzialności za siebie i innych 

 Zajęcia edukacyjne i pogadanki 

wychowawcze, scenki dramowe 
wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

 

9. Uświadomienie o szkodliwości 

podejmowania zachowań ryzykownych przez 

ucznia 

 Pogadanka nt. „ uchylanie się od 

obowiązku szkolnego oraz obowiązku 

nauki (konsekwencje prawne wynikające 

z ich lekceważenia) 

pedagog październik 
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OBSZAR V 

RODZINA 

 

 

Cel 

ogólny 
Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 
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 1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i 

rodziny 

 Zebrania rodziców 

dyrektor 

wychowawcy  

 

Cały rok 

 Angażowanie rodziców do 

sprawowania opieki w czasie 

uroczystości szkolnych, wycieczek 

i rajdów 

nauczyciele 

wychowawcy 
wg potrzeb 

 Zorganizowanie pikniku 

rodzinnego z okazji Dnia Matki, 

Dnia Dziecka Dnia Ojca, Dnia 

Sportu 

nauczyciele 

wychowawcy 

rodzice WDK 

maj - czerwiec 

2. Pomoc rodzinie w sytuacjach losowych, 

problemach materialnych i społecznych 

 Konsultacje indywidualne dla 

rodziców 

 

nauczyciele wg grafiku 

 Współpraca z instytucjami 

wspierającymi rodzinę – MGOPS, 

Policja 

 

dyrektor 

wychowawcy 

pedagog 

wg potrzeb 

3. Ochrona praw dziecka w sytuacjach 

niewydolności rodziny 

 Pogadanki na temat praw dziecka 

(Konwencja Praw Dziecka) 
wychowawcy 

wg planów 

wychowawczych 

 Wzmocnienie i rozszerzenie 

specjalistycznej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

wychowawcy 

dyrektor 

pedagog 

wg potrzeb 

 Badanie środowiska rodzinnego 

uczniów 

wychowawcy 

pedagog 
wg potrzeb 
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 Wskazywanie dróg uzyskiwania 

pomocy w sytuacjach 

dysfunkcyjności środowiska 

rodzinnego 

wychowawcy 

dyrektor 

pedagog 

wg potrzeb 

4. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym 

poprzez wczesne wykrywanie trudności w nauce i 

problemów wychowawczych. 

 Rozmowy z rodzicami – 

uświadomienie konieczności 

przeprowadzania badań w PPP. 

wychowawcy 

pedagog 
wg potrzeb 

 Prowadzenie zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych 
nauczyciele cały rok 

 Praca w grupach koleżeńskich wychowawcy wg potrzeb 

 Prowadzenie 

zindywidualizowanych i 

indywidualnych zajęć z dziećmi 

mającymi deficyty rozwojowe 

nauczyciele cały rok 

 Poradnictwo dla rodziców w 

sprawie metod postępowania z 

uczniem mającym trudności w 

nauce, zachowaniu 

nauczyciele – 

wychowawcy 

pedagog 

wg potrzeb 

5. Uczeń zdolny w domu 
 Poradnictwo dla rodziców nt. 

metod postępowania z uczniem 

zdolnym 

nauczyciele – 

wychowawcy 

pedagog 

wg potrzeb 

 

 

                    Dyrektor szkoły                                                                                                                             Przedstawiciel Rady  
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