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I Podstawa prawna i założenia ogólne szkolnego programu 

profilaktycznego. 

 

        Podstawę opracowania szkolnego programu profilaktycznego stanowi 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznych przedszkoli i publicznych szkół (Dz. U. nr 64, poz. 

624 z późn. zm.). 

          Program profilaktyczny jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną oraz opiniowany przez samorząd uczniowski. Jest on 

uzupełnieniem programu wychowawczego, który stanowi integralną część statutu 

szkoły. Jego założenia realizują wszyscy nauczyciele w sposób i w zakresie 

zgodnym z powierzonymi im zadaniami. 

         Program powyższy został opracowany na potrzeby Szkoły Podstawowej  

im. bł Jana Pawła II w Mesznej jako wynik wnikliwej analizy specyfiki środowiska 

wychowawczego i występujących w nim zagrożeń. Obejmuje on działania i środki 

stosowane w celu wyposażenia ucznia w podstawowe umiejętności i sprawności 

interpersonalne, psychologiczne, społeczne, zdrowotne, estetyczne, moralne  

i duchowe będące gwarantem wszechstronnego rozwoju jego osobowości oraz 

ułatwiające współżycie z drugim człowiekiem, współistnienie w społeczeństwie. 

Skupia się również na eliminowaniu zagrożeń otaczającego świata oraz niwelowaniu 

negatywnych skutków ich wpływu na życie i funkcjonowanie człowieka. 

         Analiza zagrożeń ujawniających się w środowisku wychowawczym sugeruje,  

iż realizując zadania profilaktyczne w bieżącym okresie należy zwrócić szczególną 



uwagę na zapobieganie i ograniczanie agresji i przemocy wśród dzieci, eliminowanie 

używania wulgaryzmów oraz podniesienie kultury osobistej, zwłaszcza w relacjach: 

uczeń – uczeń. Należy wyposażyć uczniów w umiejętności i sprawności, pozwalające 

w sposób konstruktywny rozwiązywać konflikty. 

 

II Cele programu profilaktycznego. 

1. Ochrona uczniów przed zagrożeniami. 

2. Skuteczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia 

3. Pomoc w rozwijaniu umiejętności samokontroli, samoobserwacji. 

4.Osłabienie czynników ryzyka poprzez dostarczenie adekwatnych informacji na 

temat skutków zachowań ryzykownych. 

 

Realizacja celów programu profilaktycznego obejmować będzie działania  

w następujących zakresach: 

1. Umiejętności interpersonalne – funkcjonowanie człowieka w społeczności. 

2. Profilaktyka zdrowotna. 

3.Bezpieczeństwo. 

4. Profilaktyka patologii społecznej 

5. Profilaktyka uzależnień. 

 

 

Zakres Cele szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialny 

Umiejęt- 
ności 
iterper-
sonalne-
funkcjono
-wanie 
człowieka 
w 
społecz-
ności 

1.Kształtowanie poczu-
cia własnej wartości. 
2.Umiejętność komuni-
kowania się z rówieśni-
kami i dorosłymi 
 
 
 
 
 
 
 
 

-rozmowy indywidualne, 
pogadanki, rozmowy nau-
czające, scenki, dramy, 
-system nagród za rzeczy-
wiste osiągnięcia i pozy-
tywne działania, 
-zajęcia integracyjne  
w różnych grupach odnie-
sienia, 
-system pozytywnych 
wzmocnień rówieśniczych 
-trening umiejętności inter-
personalnych, 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 
świetlicy 



 
 
 
 
 
3.Umiejętność radzenia 
sobie z emocjami, stre-
sem, zagrożeniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Eliminowanie agresji  
i zachowań niedozwolo-
nych 
5.Nauka konstruktyw-
nego rozwiązywania 
konfliktów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Umiejętność podejmo-
wania decyzji i brania za 
nie odpowiedzialności. 
7.Współtworzenie i res-
pektowanie norm spo-
łecznych i środowisko-
wych. 
 
 
8.Tworzenie i uwew-
nętrznianie hierarchii 
wartości. 

- ćwiczenia warsztatowe, 
-wybrane ćwiczenia 
 z programu „Jak żyć 
 z ludźmi”,  
-gry edukacyjne, 
- zajęcia terapeutyczne – 
świadomość własnych sta-
nów emocjonalnych, 
-scenki dramowe, 
-ćwiczenia relaksacyjne 
 i wyciszające negatywne 
emocje, 
-ćwiczenie umiejętności 
wyrażania własnych pot-
rzeb i oczekiwań, 
-rozmowy wspierające, 
-normy dobrego 
zachowania w środowisku 
szkolnym i rodzinnym–ćwi-
czenia, 
-ćwiczenie umiejętności 
odmawiania w społecznie 
akceptowalny sposób, 
-trening asertywności, 
-rozmowy wychowawcze 
grupowe i indywidualne, 
- prezentacja alternatyw-
nych sposobów rozwiązy-
wania konfliktów, 
-ćwiczenia oddechowe, 
-wybrane ćwiczenia  
z programu „Agresji nie”, 
-ćwiczenia dramowe, 
rozmowy nauczające,  
-trening szybkiego 
reagowania-warsztaty, 
- ćwiczenia w rozróżnianiu 
dobra i zła w szczególnych 
sytuacjach życiowych, 
-publiczne wzmacnianie 
zachowań pożądanych, 
-wybrane treści i ćwiczenia 
z programu „Wędrując ku 
dorosłości”, 
-wgląd w siebie-warsztat 
terapeutyczny 

Profilak-
tyka 
zdrowot-
na 

1.Kształtowanie i utrwa-
lanie właściwych nawy-
ków higienicznych. 
 

-rozmowy, pogadanki, sys-
tematyczna kontrola stanu 
higieny u poszczególnych 
uczniów, 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 



 
 
 
 
 
 
 
 
2.Zmiany związane  
z okresem dojrzewania-
świadomość własnego 
ciała i ducha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Uświadamianie zna-
czenia szczepień och-
ronnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Higiena spożywania 
posiłków-kształtowanie 
i utrwalanie właściwych 
nawyków. 
 
 
 
 
 
 
 

-nauka dbałości o siebie 
(ciało, jama ustna, głowa, 
wzrok, słuch), 
-realizacja wybranych 
programów promujących 
zdrowie, 
-fluoryzacja zębów w szko-
le, 
 
-przygotowanie dzieci do 
zmian fizycznych i psy-
chicznych związanych 
z dojrzewaniem 
-rozmowy, pogadanki, 
uświadamianie sensu 
zachodzących zmian, 
-podanie wiedzy fachowej 
na temat budowy okładu 
płciowego,zasad „współ-
pracy” z własnym organiz-
mem w tym trudnym okre-
sie, właściwego reagowa-
nia na nowe doświadcze-
nia, 
-realizacja programu dla 
klas VI „Między nami ko-
bietkami”, 
-promocja abstynencji 
seksualnej 
-rozmowy, pogadanki 
uświadamiające koniecz-
ność szczepień ochron-
nych, 
-prezentacje multimedial-
ne-skutki rezygnacji ze 
szczepień, 
-okresowa kontrola reali-
zacji szczepień ochron-
nych u dzieci, 
-bilansy zdrowia, 
-nauka prawidłowego bu-
dowania jadłospisu – pira-
mida żywieniowa, 
- nauka kulturalnego spo-
żywania posiłków, zacho-
wanie przy stole, właściwe 
używanie sztućców, zwro-
ty grzecznościowe, 
-uświadamianie wpływu 
hałasu na jakość spoży-

świetlicy,  
 
 
 
 
 
pielęgniarka 
szkolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciel 
przyrody, 
nauczyciel WDŻ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pielęgniarka 
szkolna, 
 
 
 
 
wychowawcy 
świetlicy, nauczy-
ciele dyżurujący 
na stołówce 
 
 
 
 



 
 
 
5.Uświadamianie zna-
czenia sprawności fi-
zycznej dla prawidłowe-
go funkcjonowania czło-
wieka. 
6.Prezentacja alterna-
tywnych sposobów spę-
dzania czasu wolnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Uświadamianie wpły-
wu hałasu na zdrowie  
i funkcjonowanie czło-
wieka. 

wania posiłków, 
-akcje”Mleko dla szkół” 
 i „Owoce w szkole”- pro-
mocja zdrowego żywienia, 
-rozmowy, pogadanki, za-
jęcia wychowawcze-jak 
być gibkim i zdrowym, 
-promocja kultury fizycznej, 
publiczne pozytywne 
wzmacnianie udziału  
w akcjach sportowych, 
-monitoring zwolnień z za-
jęć wychowania fizyczne-
go, 
-wykrywanie i niwelowanie 
wad postawy u uczniów, 
-dostosowanie sprzętów 
szkolnych do potrzeb 
uczniów (ławki, krzesła, 
toalety), 
-ukazywanie możliwości 
ciekawego aktywnego spę-
dzania wolnego czasu, 
-przekazanie rzetelnej wie-
dzy z zakresu wpływu 
funkcjonowania w hałasie 
na życie i rozwój człowie-
ka, 
-sprawdzone sposoby 
ograniczania hałasu (po-
chodzącego od człowieka 
oraz wytwarzanego przez 
różne sprzęty i urządze-
nia), 
-bieżące oddziaływania na 
uczniów celem wyuczenia 
ich cichszego funkcjono-
wania, 
- bieżące ukazywanie róż-
nic w jakości funkcjonowa-
nia w poszczególnych 
miejscach i sferach aktyw-
ności (stołówka, świetlica, 
korytarz szkolny). 
 

pedagog szkolny, 
obsługa kuchni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciel wy-
chowania fizycz-
nego, 
nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej, 
konserwator 
szkolny, 
 
 
 
 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 
świetlicy,  
 
 

Bezpie-
czeństwo 

1.Bezpieczeństwo w 
szkole. 
 
 
 

-ścisłe określenie miejsc 
przebywania uczniów w 
czasie lekcji i przerw, 
-bieżący monitoring zacho-
wania uczniów w czasie 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 
świetlicy, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Bezpieczeństwo na 
ulicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lekcji i przerw, 
-prowadzenie zajęć z zak-
resu aktywnego spędzania 
czasu, skutecznej regen-
eracji organizmu po wysił-
ku umysłowym, 
-cykliczny instruktaż użytk-
owania poszczególnych 
urządzeń i sprzętów szkol-
nych, 
-stały nadzór nad bezpie-
czeństwem uczniów w 
szkole (w młodszych kla-
sach nauczyciele wymie-
niają się „na zakładkę”, 
-aktywne pełnienie dyżu-
rów na korytarzach i na 
stołówce, 
-monitoring (kamery) new-
ralgicznych miejsc w bu-
dynku szkoły i jego obejś-
ciu, 
-ograniczenie możliwości 
wejścia na teren szkoły 
osób niepowołanych  i bie-
żący monitoring gości, 
-uczenie dzieci kultury i po-
szanowania człowieka we 
wszystkich sferach jego 
aktywności (kultura języka, 
relacje międzyludzkie), 
-uwrażliwienie na krzywdę 
i nauka odpowiedniego na 
nią reagowania. 
-cykliczne prowadzenie za-
jęć z zakresu zasad ruchu 
drogowego, 
-spotkania z policjantem, 
-przygotowanie uczniów  
i egzamin na kartę rowero-
wą w kl. IV 
-regularne „uczulanie” ucz-
niów na potencjalne zagro-
żenia związane z ruchem 
drogowym (zasada ograni-
czonego zaufania), 
-okazjonalna kontrola za-
chowania dzieci np. w dro-
dze do domu 
-każdorazowy instruktarz 

 
pielęgniarka 
szkolna 
 
 
 
nauczyciele 
prowadzący 
poszczególne 
zajęcia(wychowa
nie fizyczne, 
zajęcia 
komputerowe) 
 
 
 
 
 
 
 
pedagog 
szkolny/konserwa
tor 
 
woźne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 
świetlicy, 
nauczyciel przy-
rody 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.Bezpieczeństwo w 
kontaktach z ludźmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Zachowanie w sytuac-
jach szczególnych. 

bezpieczeństwa w sytuacji 
wycieczki czy wyjścia, 
-zasada ograniczonego 
zaufania w kontaktach z 
obcymi, 
-ćwiczenie umiejętności 
odmawiania na ryzykowne 
propozycje ze strony do-
rosłych oraz reagowania 
w sytuacjach potencjalne-
go i realnego zagrożenia 
(zajęcia teoretyczne, scen-
ki dramowe), 
-nauka odróżniania 
„dobrego i złego dotyku”, 
-wskazywanie osób i insty-
tucji i pomocnych dziecku 
w razie poczucia zagroże-
nia, 
-ćwiczenia bezpiecznego 
odmawiania (drama), 
-pożar, powódź, wypadek-
jak się zachować, kogo po-
wiadomić, jak bezpiecznie 
pomóc, 
-systematyczne ćwiczenie 
numerów alarmowych, 
-zgubiłeś się-nie panikuj-
nauka zachowania w sy-
tuacji kryzysowej, uświada-
mianie konieczności pa-
miętania numerów telefo-
nów najbliższych (szkole-
nie dla uczniów i rodzi-
ców). 

kierownik wy-
cieczki 
 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 
świetlicy, 
nauczyciel WDŻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 
świetlicy, 
nauczyciel WDŻ 
 
 
pedagog szkolny 
 

Profilak-
tyka 
patologii 
społecz-
nej 

1.Wypracowanie u ucz-
niów właściwego sto-
sunku do obowiązków 
szkolnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-bieżąca kontrola dzienni-
ków szkolnych pod kątem 
frekwencji, ocen przedmio-
towych i z zachowania, 
-współpraca z rodzinami 
mająca na celu wzrost od-
powiedzialności rodziców 
 i dzieci za realizację obo-
wiązku szkolnego, uświa-
damianie konsekwencji 
(dla rodziców i dzieci) nie 
wywiązywania się z obo-
wiązku, 
-zajęcia warsztatowe ma-
jące przekonać uczniów  

pedagog szkolny, 
wychowawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.Eliminowanie 
wszelkich przejawów 
przemocy i agresji. 
3.Promocja konstruk-
tywnych sposobów spę-
dzania wolnego czasu. 
4.Uświadamianie ucz-
niom możliwości pomo-
cy w sytuacjach trud-
nych. 

o atrakcyjności szkoły, 
- 
 
 
 
 
 
 
-wskazywanie osób i insty-
tucji niosących pomoc  
w sytacjach trudnych, 
-uświadamianie dzieciom, 
że bez ich zgłoszenia i 
zgody niewiele można 
zrobić, 
-ukazywanie zmian w ja-
kości życia człowieka bę-
dących konsekwencją eli-
minacji zagrożenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
pedagog szkolny, 
wychowawcy  
 
 

Profilak-
tyka 
uzależ-
nień 

1.Uświadamianie ucz-
niom i ich rodzicom zag-
rożeń współczesnej cy-
wilizacji (np. cyber-
przestrzeń), 
2.Wypracowanie u ucz-
niów niechęci do ekpe-
rymentowania ze środ-
kami uzależniającymi. 
 
 
 
 
 
 
 
3.Nauka bezpiecznego 
poruszania się w cyber-
przestrzeni. 
4.Zapisy w dokumen-
tach szkolnych dotyczą-
ce wyglądu, ubioru i sta-
nu psychicznego ucznia. 
5.Promocja zdrowego 
stylu życia. 

-pogadanki, rozmowy, 
scenki dramowe,  
-szkolenie w ramach 
zebrania ogólnoszkolnego, 
 
-uświadamianie skutków, 
jakie niesie nawet jedno-
razowe przyjmowanie 
substancji toksycznych, 
-promocja ”mody na nie-
palenie”(niepicie, nie uży-
wanie narkotyków), 
- 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 
świetlicy, 
nauczyciel WDŻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zespół aktualizo-
wania dokumen-
tów 
 
nauczyciele, 
pielęgniarka 
szkolna 

 

III Przewidywane umiejętności uczniów. 

         Wymiernym skutkiem działań profilaktycznych winno być podniesienie 

kompetencji ucznia w zakresie: 



-umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych, 

-bycia asertywnym – umiejętnego odmawiania, realizowania własnej, a nie 

narzuconej wizji rozwoju, 

-wypracowania mechanicznych sposobów reagowania w sytuacji wystąpienia 

potencjalnego i realnego zagrożenia,  

-prowadzenia zdrowego stylu życia, racjonalnego gospodarowania czasem, 

-świadomości własnych atutów i ograniczeń. 

         Oczywistością wydaje się niemożność realizacji wszystkich celów w ciągu roku 

szkolnego, w związku z czym program nie jest ograniczony czasowo, a jedynie 

edukacyjnie. 

 

IV Sposoby realizacji programu profilaktycznego. 

         Założenia programu profilaktycznego realizują wszyscy nauczyciele w sposób  

i w zakresie zgodnym z powierzonymi im zadaniami. Poszczególne treści programu 

wplata się w realizację podstawy programowej wszystkich przedmiotów. Czasem 

szczególnie przeznaczonym na pracę profilaktyczną są godziny wychowawcze, 

zajęcia wychowania do życia w rodzinie oraz okazjonalne lekcje prowadzone przez 

pedagoga szkolnego.  

         Profilaktyka jednak winna być obecna we wszystkich aspektach działalności 

szkoły jako środowiska wychowawczego. Poszczególne zagadnienia realizuje się 

również podczas zajęć pozalekcyjnych, wycieczek czy zajęć w terenie. Sposób 

wprowadzania treści, dobór metod i środków uzależnia się od inwencji nauczyciela. 

Częstokroć będą to zajęcia warsztatowe, pogadanki, dyskusje, „burze mózgów”, 

drama. Istotną rolę w pracy z uczniem przypisuje się również formom plastycznym, 

gazetkom, plakatom, wystawom. 

 

V Ewaluacja programu profilaktycznego. 

         Bieżącego monitorowania realizacji programu profilaktycznego dokonuje 

pedagog szkolny. Wnioski z monitoringu przedstawia w trakcie zebrania 

podsumowującego pracę w danym roku szkolnym (Analiza sytuacji opiekuńczo – 

wychowawczej). Uwzględnia się je przy opracowywaniu strategii profilaktycznej na 

nowy rok szkolny. 

 

          



 

 

 

 


