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Profilaktyka może mieć sukcesy, 
kiedy uczy wszystkich umiejętności życiowych. 

 
 

 
WSTĘP 

 

 

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom  

w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz 

wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród 

młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, 

buduje się poczucie pewności siebie. 

Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej 

istotnych potrzeb fizycznych i psychicznych takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, sprawności, autonomii, 

satysfakcji, sukcesu..  

  Program ma za zadanie wspierać wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój ucznia oraz 

wskazywać sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w przypadku zaobserwowania 

nieprawidłowości. 

 

Szkolny Program Profilaktyki obejmuje:  

 promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania; 

 informowanie o skutkach zachowań ryzykownych; 

 wspieranie rozwoju zaspokajania potrzeb własnych; 

 nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; 

 zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów 

 

Identyfikacja problemów odbyła się na podstawie: 

- wnikliwej analizy środowiska lokalnego z uwzględnieniem jego specyfiki; 

- analizy środowisk klasowych, uwzględniającej rozwój fizyczny i umysłowy wychowanków; 

- przeprowadzonych ankiet, 

- rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami,  pracownikami niepedagogicznymi szkoły. 

 

Powyższe działania pozwoliły na  ujawnienie następujących problemów: niewłaściwego korzystania ze 

środków multimedialnych, braku tolerancji w stosunku do innych i przejawów agresji wśród uczniów, 

potencjalnych zagrożeń uzależnieniem od środków odurzających, nieprawidłowego zachowania wobec 

dorosłych, niszczenia mienia szkolnego, braku dyscypliny w uczeniu się. Na ich podstawie utworzono 

program profilaktyczny, w którym zostały zawarte czynniki chroniące dzieci i młodzież przed zagrożeniami 

rozwoju. 



§ 1 

AKTY PRAWNE 

 

  

 

 

Program powstał w oparciu o następujące akty prawne: 

 

-       Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami), 

 

-       Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., 

 

-       Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r, 

 

-       Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 

listopada 1995 r, 

 

-       Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r., 

 

-       Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 626 z późniejszymi zmianami), 

 

-       Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 poz. 458) 

 

- uwzględniono również dokumenty szkolne:  Statut Szkoły, Program Wychowawczy. 

 

 

§ 2 

 

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 

 

Nasz szkolny program profilaktyki uwzględnia uczestnictwo całego środowiska szkolnego, a więc 

uczniów, rodziców, nauczycieli, a także pracowników niepedagogicznych. Program uwzględnia specyfikę 

procesu rozwojowego odbiorców, ich doświadczenia, wpływy, którym podlegają, normy społeczne 

obowiązujące w danej grupie, a także indywidualne różnice wśród odbiorców. Mają one charakter 

profilaktyki pierwszorzędowej: z jednej strony promują zdrowie, a z drugiej zapobiegają pojawianiu się 

problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi. Ze względu na różnorodne problemy  

i potrzeby, do każdej grupy adresowane są inne działania. 

 

 

  Wychowanek naszej szkoły podejmuje właściwe decyzje, jest wrażliwy i otwarty na problemy 

innego człowieka, troszczy się o zdrowie fizyczne i psychiczne, dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

 

CELE I ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU 

 

 

 

          I.   Kształcenie nawyków dbania o higieniczny tryb życia. 

 

 

1. Rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem i jego kontrola. 

 

2. Wyrabianie umiejętności dbania o własne ciało i wygląd zewnętrzny. 

 

3. Uświadomienie znaczenia właściwego odżywiania się. 

 

4. Rozumienie potrzeby higienicznego trybu życia. 

 

5. Wdrażanie do dbałości o higienę najbliższego otoczenia. 

 

 

         II.  Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. 

 

 

1. Przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w grupie. 

 

2.  Wyrabianie umiejętności efektywnego komunikowania się i wyrażania swoich uczuć. 

 

3.  Kształtowanie pozytywnych cech osobowości. 

 

4. Wyrabianie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

 

5. Uświadomienie konsekwencji prawnych  w razie stosowania przemocy. 

  

 

       III.    Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w różnych sytuacjach życiowych  

                w trosce o dobro własne i innych. 

 

 

1. Znaczenie bezpieczeństwa dla prawidłowego rozwoju. 

 

2. Ćwiczenie zachowań asertywnych. 

 

3.  Dostrzeganie skutków i wpływu uzależnień na zdrowie i życie człowieka. 

 

4. Uświadomienie możliwości wpływania na własne życie. 

 

5.  Korzystanie z multimedialnych środków przekazu. 

 

6. Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych. 

 

 

 

 

 



 
§ 4 

 
CELE - ZADANIA – WSKAŻNIKI – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

CCeell  II  

Kształcenie nawyków dbania o higieniczny tryb życia. 

  

  

  

CCeell  IIII  

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. 

 

 
  

CCeell  IIIIII  

Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w różnych sytuacjach życiowych w trosce o dobro własne  

i innych 

 
 

 
 
 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Rozbudzanie zainteresowań 
własnym zdrowiem i jego 
kontrola. 

Potrafi dokonać oceny własnego stanu 
zdrowia, prawidłowej sylwetki. 

Pielęgniarka 
szkolna 

Wrzesień „0” Bilans 

2. 
Wyrabianie umiejętności 
dbania o własne ciało  
i wygląd zewnętrzny. 

Dba o czystość rąk. Wychowawca Na bieżąco „0” 
Zajęcia 

praktyczne 

3. 
Uświadomienie 
znaczenia 
właściwego odżywiania się. 

Dostrzega znaczenie drugiego śniadania  
i ciepłego napoju. 

Pielęgniarka 
szkolna 

Październik „0” Pogadanka 

Bierze udział  w akcjach prowadzonych 
przez MEN oraz inne instytucje i 
organizacje działające dla dobra dzieci  
i młodzieży 

Wychowawca Cały rok „0” 
Udział  

w akcjach 

5. 
Wdrażanie do dbałości  
o higienę najbliższego 
otoczenia. 

Chętnie bierze udział w pracach na rzecz 
utrzymania porządku w klasie, w szkole 
 i otoczeniu. 

Wychowawca Cały rok „0” 
Konkursy,  

dyżury 
  

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

 
1.Przestrzeganie norm  
i zasad obowiązujących  
w grupie. 

Wie, jak grzecznie się zachowywać. Wychowawca Cały rok „0” 
Poga- 
danki 

2. 
Wyrabianie umiejętności 
efektywnego 
komunikowania się  
i wyrażania swoich uczuć. 

Stosuje zwroty grzecznościowe. 
Nauczyciele 

uczący 

Zgodnie  
z rozkładem 
nauczania 

„0” Bajki 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Znaczenie bezpieczeństwa 

dla prawidłowego rozwoju. 

Jest wrażliwy na bezpieczeństwo w szkole, 

na drodze i w środkach lokomocji oraz 

podczas gier i zabaw ruchowych. 

Wychowawca 

Zgodnie  

z rozkładem 

nauczania 

„0” 
Zajęcia 

ruchowe 



 
 

§ 5 
 

CELE - ZADANIA – WSKAŹNIKI – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
 

CCeell  II  

Kształcenie nawyków dbania o higieniczny tryb życia. 

 

  

  

  

  

CCeell  IIII  

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. 
 

 

 
 

 
 

 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Rozbudzanie 
zainteresowań własnym 
zdrowiem i jego kontrola. 

Potrafi dokonać oceny własnego stanu 
zdrowia, prawidłowej sylwetki. 

Pielęgniarka 
szkolna 

Wrzesień I - III Bilans 

2. 
Wyrabianie umiejętności 
dbania o własne ciało  
i wygląd zewnętrzny. 

Potrafi dobrać obuwie i odzież do 
warunków pogodowych. 

Wychowawcy, 
rodzice 

W zależności od 
pory roku 

I-III Pokaz 

3. 
Uświadomienie 
znaczenia 
właściwego odżywiania się. 

Dostrzega znaczenie drugiego 
śniadania i ciepłego napoju. 

   Pielęgniarka                   
szkolna,           

rodzice 
Październik I Pogadanka 

Bierze udział  w akcjach 
prowadzonych przez MEN oraz inne 
instytucje i organizacje działające dla 
dobra dzieci i młodzieży, np. Owoce w 
szkole. 

Wychowawcy Cały rok I-III 
Udział  

w akcjach 

4. 
Rozumie potrzebę 
higienicznego trybu życia 

Potrafi higienicznie i racjonalnie 
zaplanować rozkład zajęć w ciągu dnia 
(preferuje formy czynnego 
wypoczynku). 

Wychowawca, 
rodzice 

Według planu 
wychowawczego 

III 
Metody 

aktywizujące 

5. 
Wdrażanie do dbałości  
o higienę najbliższego 
otoczenia. 

Chętnie bierze udział  w pracach na 
rzecz utrzymania porządku  w klasie, 
szkole i otoczeniu. 

Wychowawcy Cały rok I-III 
Konkursy,  

 akcje 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Przestrzeganie norm i zasad 
obowiązujących w grupie. 

Potrafi zachować się zgodnie  
z ustalonymi normami. 

Wychowawcy Cały rok I-III Pogadanki 

2. 
Wyrabianie umiejętności 
efektywnego komunikowania 
się i wyrażania swoich 
uczuć. 
 

Stosuje zwroty grzecznościowe. Nauczyciele uczący 
W zależności 
od rozkładu 
nauczania 

I-III 
 

Lektury, 
 bajki 

3. 
Kształtowanie pozytywnych 
cech osobowości. 
 

Rozumie konieczność 
poszanowania wspólnej własności. 

Wychowawcy 
W zależności 

od potrzeb 
I-III Pogadanki 



CCeell  IIIIII  
Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w różnych sytuacjach życiowych w trosce o dobro własne  

i innych 
 
 

 

 
 

 
§ 6 

 

CELE - ZADANIA – WSKAŹNIKI – NAUCZANIE BLOKOWE - KLASY IV-VI 
  

CCeell  II  

Kształcenie nawyków dbania o higieniczny tryb życia. 
 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Znaczenie 
bezpieczeństwa  
dla prawidłowego 
rozwoju. 

Jest wrażliwy na bezpieczeństwo  w 
szkole, na drodze i w środkach 
lokomocji oraz podczas gier i zabaw 
ruchowych. 

Wychowawcy, 
nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej 

Zgodnie  
z rozkładem 
nauczania 

I-III Pogadanki 

Radzi sobie z emocjami 
(wyśmiewanie). 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
dyżurujący 

Zajęcia integrujące 
zespół klasowy 

I 
Wycieczki, 

metody 
aktywizujące 

Przestrzega zasad noszenia 
schludnego stroju szkolnego. 

Wychowawcy, 
rodzice 

Cały rok I-III 
Pogadanka, 

pokaz 

6.Zapobieganie 
wagarom, 
dyscyplina na 
zajęciach szkolnych 

Rozumie potrzebę systematycznego 
uczęszczania na lekcje. 

Wychowawca 
 

Cały rok  I-III 
Kontrola 

obecności, 
pogadanki 

Punktualnie przychodzi na zajęcia.  
Wychowawca, 

rodzice 
Cały rok I -III 

Rozmowy  
z rodzicami, 

uczniami 

Zna zasady kulturalnego zachowania 
się podczas lekcji. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok I-III 
Dyżury, 

pogadanki 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Rozbudzanie 
zainteresowań własnym 
zdrowiem i jego kontrola. 

Zna możliwości kontroli zdrowia  
i zagrożenia wynikające z różnych 
chorób. 

Nauczyciel przyrody 
Według 
rozkładu 

nauczania 
IV Pogadanka  

2. 
Wyrabianie umiejętności 
dbania  
o własne ciało  
i wygląd zewnętrzny. 

Zna swoje ciało, dba o higienę ciała 
oraz estetykę. 

Nauczyciel przyrody 
Według 
rozkładu 

nauczania 
IV 

Film, 
pogadanka 

3. 
Uświadomienie 
znaczenia właściwego 
odżywiania się. 

Zna zasady racjonalnego odżywiania  
i propaguje zdrową żywność. 

Nauczyciel przyrody 
Według 
rozkładu 

nauczania 
IV 

Przygotowy- 
wanie 
posiłków 

Bierze udział  w akcjach prowadzonych 
przez MEN oraz inne instytucje i 
organizacje działające dla dobra dzieci 
i młodzieży. 

Wychowawcy Cały rok IV -VI 
Udział w 
akcjach 

4. 
Rozumie potrzebę 
higienicznego trybu życia. 

Chętnie uczestniczy w zajęciach 
sportowych i dostrzega potrzebę 
współzawodnictwa klasowego i między 
klasowego. 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Według 
rozkładów 
nauczania 

IV – VI 
Testy 

sprawnościowe 



 

 

 

Cel II   

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. 
 

 

  

 

CCeell  IIIIII  
Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w różnych sytuacjach życiowych w trosce o dobro własne  

i innych 

5. 
Wdrażanie  
do dbałości  
o higienę najbliższego 
otoczenia. 

Zna sposoby właściwego urządzenia 
pokoju, miejsca do nauki w domu 
zgodnego z wymogami, dba o jego 
estetykę. 

Nauczyciel przyrody 
Według 
rozkładu 

nauczania 
IV Makieta 

Chętnie bierze udział w pracach na 
rzecz utrzymania porządku w klasie, 
szkole i otoczeniu. 

Wychowawcy Cały rok IV -VI 
Konkursy, 

akcje 
 

Jest wrażliwy na czyste powietrze. Wychowawca Kwiecień VI 
Metody 

aktywizujące 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Przestrzeganie norm i 
zasad obowiązujących 
w grupie. 

Postępuje zgodnie z przyjętymi 
przez grupę normami. 

Wychowawca Cały rok IV 

Praktyczne 
angażowanie 
się w życie 

klasy 

3. 
Kształtowanie 
pozytywnych cech 
osobowości. 
 

Rozumie konieczność 
poszanowania wspólnej własności. 

Wychowawcy 
W zależności 

od potrzeb 
IV - VI Pogadanki 

4.  
Wyrabianie 
umiejętności 
konstruktywnego 
rozwiązywania 
konfliktów. 

Wie, jak rozwiązać konflikt bez 
uciekania się do zachowań 
agresywnych. 

Wychowawcy, 
pedagog 

Cały rok IV-VI 
Metody 

aktywizujące 

5. 
Uświadomienie 
konsekwencji prawnych 
w razie stosowania 
przemocy. 

Podejmuje słuszne decyzje, 
dotyczące zgłaszania wszelkich 
przejawów agresji oraz przemocy. 

Policjant, 
wychowawcy, 

pedagog 

Według 
potrzeb 

IV-VI 
Pogadanki, 
dyskusje 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1.Znaczenie 
bezpieczeństwa dla 
prawidłowego rozwoju. 

Jest wrażliwy na bezpieczeństwo  
w szkole, na drodze i w środkach 
lokomocji oraz podczas zajęć 
wychowania fizycznego. 

Wychowawca, 
nauczyciel 

wychowania 
fizycznego 

Na bieżąco IV-VI Pogadanki 

Radzi sobie z emocjami 
(wyśmiewanie),  stresem i 
zagrożeniem. 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
dyżurujący, 

pedagog 

Zajęcia 
integrujące 

zespół klasowy 
IV 

Wycieczki, 
metody 

aktywizu-
jące 

Przestrzega zasad noszenia 
schludnego stroju szkolnego. 

Wychowawcy, 
rodzice 

Cały rok IV - VI 
Pogadanka, 

pokaz 

Rozumie zasadność prowadzenia 
monitoringu wizyjnego szkoły. 

Dyrektor 
 

Grudzień IV-VI Apel 

Zna zasady właściwego korzystania  
ze źródeł energii oraz zasady 
postępowania ze środkami 
toksycznymi. 

Nauczyciel chemii, 
przyrody  
i techniki 

Zgodnie  
z rozkładem 
nauczania 

VI 
Doświad- 

czenia 



 
 

 
§ 7 

 
 

CELE - ZADANIA – WSKAŹNIKI – GIMNAZJUM 
 
 

CCeell  II  

Kształcenie nawyków dbania o higieniczny tryb życia. 
 
 

 
 

5. 
Korzystanie  
z multimedialnych 
środków przekazu. 

Zna zagrożenia płynące z Internetu 
i dokonuje właściwych wyborów. 

Wychowawca, 
nauczyciel informatyki  

Według 
programu 
nauczania 

IV-V 

Pogadanki, 
Teatr 

profilaktycz
ny 

6.Zapobieganie 
wagarom, dyscyplina na 
zajęciach szkolnych. 

Rozumie potrzebę systematycznego 
uczęszczania na lekcje. 

Wychowawca 
 

Cały rok  IV-VI 
Kontrola 

obecności, 
pogadanki 

Punktualnie przychodzi na zajęcia.  
Wychowawca, 

rodzice 
Cały rok IV-VI 

Rozmowy  
z rodzicami  

Zna zasady kulturalnego zachowania 
się podczas lekcji. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok IV-VI 

Punktacja 
zawarta  

w kryteriach 
zachowania 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Rozbudzanie 
zainteresowań własnym 
zdrowiem i jego kontrola. 

Chętnie korzysta z rad i wskazówek 
lekarzy i stomatologów. 

Nauczyciel biologii 
Według rozkładu 

nauczania 
I Film 

2. 
Uświadomienie 
znaczenia właściwego 
odżywiania się. 

Zna zasady racjonalnego odżywiania  
i propaguje zdrową żywność 
(anoreksja, bulimia). 

Nauczyciel biologii 
Według rozkładu 

nauczania 
I 

Prelekcja, 
pokaz 

Bierze udział  w akcjach 
prowadzonych przez MEN oraz inne 
instytucje i organizacje działające dla 
dobra dzieci i młodzieży. 

Wychowawcy Cały rok I-III 
Udział  

w akcjach 

3. 
Rozumie potrzebę 
higienicznego trybu 
życia. 

Chętnie uczestniczy w zajęciach 
sportowych i dostrzega potrzebę 
współzawodnictwa klasowego  
i międzyklasowego. 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Według rozkładów 
nauczania 

I - III 
Testy 

sprawnościo-
we 

Potrafi higienicznie i racjonalnie 
zaplanować rozkład zajęć w ciągu dnia 
(preferuje formy czynnego 
wypoczynku). 

Wychowawca 
Według planu 

wychowawczego 
II 

Metody 
aktywizujące 

4. 
Wdrażanie  
do dbałości  
o higienę najbliższego 
otoczenia. 

Chętnie bierze udział w pracach  
na rzecz utrzymania porządku  
w klasie, w szkole i otoczeniu. 

Wychowawcy Cały rok I - III 
Konkursy, 

akcje, 
dyżury 



 

CCeell  IIII  

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. 

  

  

 

 

 

 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Przestrzeganie norm i 
zasad obowiązujących w 
grupie. 

Postępuje według  norm współżycia  
w zespole klasowym. 

Wychowawcy Cały rok 
I-III 

 
Pogadanki 

2. 
 
Wyrabianie umiejętności 
efektywnego 
komunikowania się 
i wyrażania swoich 
uczuć. 
 

Jest odpowiedzialny za swoje słowa. Wychowawcy 
Zgodnie  
z planem 

wychowawczym 
I-III Pogadanki 

Potrafi komunikować się w relacjach 
międzyludzkich. 

Wychowawcy 
Zgodnie  
z planem 

wychowawczym 
II 

Metody 
aktywizujące 

Uczy się asertywnego postępowania. Wychowawcy 
Zgodnie  
z planem 

wychowawczym 
I 

Metody 
aktywizujące 

3. 
Kształtowanie 
pozytywnych cech 
osobowości. 

Rozumie konieczność poszanowania 
wspólnej własności. 

Wychowawcy Według potrzeb I - III Pogadanki 

Rozwija umiejętność niesienia pomocy 
innym. 

Opiekun samorządu 
szkolnego 

Według potrzeb 

Człon-
kowie 
samo-
rządu 

Akcje 
charytatywne 

4.  Wyrabianie 
umiejętności 
konstruktywnego 
rozwiązywania 
konfliktów. 

Potrafi konstruktywnie radzić sobie  
z konfliktami. 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok I-III 
Metody 

aktywizujące 

 
Potrafi pójść na kompromis 
 i zaproponować rozwiązania 
zapobiegające konfliktom. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok I-III 
Metody 

aktywizujące  

5.  
Uświadomienie 
konsekwencji prawnych  
w razie stosowania 
przemocy. 
 
 

Wie,  jakie zachowania  noszą 
znamiona agresji oraz co grozi za 
stosowanie przemocy. 

Policjant, 
wychowawcy 

pedagog 
Według potrzeb I-III Pogadanki 

Podejmuje słuszne decyzje, dotyczące 
zgłaszania wszelkich przejawów 
agresji oraz przemocy. 

Wychowawcy, 
pedagog 

Cały rok I-III 
Pogadanki, 
dyskusje 



CCeell  IIIIII  

Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w różnych sytuacjach życiowych w trosce o dobro własne  

i innych. 

 

Zadania główne Wskaźniki Odpowiedzialni Termin Klasa Forma 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Znaczenie 
bezpieczeństwa dla  
prawidłowego rozwoju. 

Jest wrażliwy na bezpieczeństwo  
w szkole, na drodze i w środkach 
lokomocji oraz podczas zajęć 
wychowania fizycznego. 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Na bieżąco I-III Pogadanki 

Radzi sobie z emocjami 
(wyśmiewanie),  stresem  
i zagrożeniem. 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
dyżurujący, 

pedagog 

Zajęcia 
integrujące 

zespół klasowy 
I 

Wycieczki, 
metody 

aktywizujące 

Przestrzega zasad noszenia 
schludnego stroju szkolnego. 

Wychowawcy, 
rodzice 

Cały rok I-III 
Pogadanka, 

pokaz 

Rozumie zasadność prowadzenia 
monitoringu wizyjnego szkoły. 

Dyrektor Grudzień I-III Apel 

Zna elementarne zasady udzielania 
pierwszej pomocy w niektórych 
urazach oraz podstawowe 
wyposażenie apteczki. 

 Pielęgniarka 
szkolna 

I półrocze II 
Pokaz, 
zajęcia 

praktyczne 

2. 
Ćwiczenie zachowań 
asertywnych. 

Broni godności osobistej i ma poczucie 
własnej wartości. 

Wychowawca 
Zgodnie  
z planem 

wychowawczym 
II 

Metody 
aktywizujące 

Potrafi zachować postawę asertywną 
oraz powiedzieć nie (wagary,  różnego 
rodzaju używki). 

Wychowawca, 
rodzice 

Wrzesień, 
październik 

I-III 

 
Pogadanki  

 
 

3. 
Dostrzega skutki i wpływ 
uzależnień na zdrowie       
i życie człowieka 

Zna i rozumie skutki uzależnień. 

Nauczyciel 
wychowania do 
życia w rodzinie, 

pedagog 

Zgodnie  
z rozkładem 
nauczania 

I - III 

Film, 
pogadanki, 
teatr 
profilaktyczny 

Potrafi przyjmować leki w sposób 
kontrolowany  i odpowiedzialny.  
 

Pielęgniarka szkolna Listopad III Prelekcje 

Chętnie uczestniczy w spotkaniach  
z psychologiem, policjantem i 
lekarzem oraz programach 
profilaktycznych. 

Policjant, psycholog, 
lekarz 

Według potrzeb I-III 
Pokaz,  

pogadanka 

4. 
Uświadomienie 
możliwości wpływania na 
własne życie. 

Podejmuje słuszne decyzje o dalszej 
drodze kształcenia. 

Wychowawca, 
pedagog 

II półrocze III 

„Dni otwarte” 
szkół 

ponadgimna-
zjalnych 

5. 
Korzystanie  
z multimedialnych 
środków przekazu. 

Zna zagrożenia i szanse współczesnej 
kultury, technologii i wirtualnej 
rzeczywistości (gry i strony 
komputerowe, komunikatory). 

Wychowawca, 
nauczyciel 
informatyki 

 i języka polskiego 

Według 
programu 
nauczania 

I-III 
Metody 

aktywizujące, 
 

Wartościuje media oraz selektywnie  
i krytycznie je wykorzystuje. 

Wychowawca, 
nauczyciel 
informatyki 

i języka polskiego 

Według 
programu 
nauczania 

I-III 
Metody 

aktywizujące 

6.Zapobieganie 
wagarom, dyscyplina na 
zajęciach szkolnych. 

Rozumie potrzebę systematycznego 
uczęszczania na lekcje. 

Wychowawca 
 

Cały rok  I-III 
Kontrola 

obecności, 
pogadanki 

Punktualnie przychodzi na zajęcia.  
Wychowawca, 

rodzice 
Cały rok I-III 

Punktacja 
zawarta  

w kryteriach 
zachowania 

Zna zasady kulturalnego zachowania 
się podczas lekcji. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok I-III 

Punktacja 
zawarta  

w kryteriach 
zachowania 



 

 

 

§ 8 

 

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW 

 

 

Proponowany program zawiera treści, które w dużym stopniu ukierunkują postrzeganie przez dziecko  

i rodziców dobra oraz wartości, jaką jest zdrowie, ukształtują zdrową osobowość ucznia z uwzględnieniem 

jego potrzeb i możliwości oraz aktywności twórczej.  

 

W realizacji programu wykorzystuje się następujące formy: 

 

 rozmowy indywidualne, 

 

 dyskusje, 

 

 pogadanki, 

 

 referaty, 

 

 rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o tematyce prozdrowotnej, 

 

 organizowanie wystaw, wycieczek, spotkań, zajęć ruchowych, warsztatów, konkursów, inscenizacji, 

gier i zabaw, 

 

 korzystanie z przekazów internetowych, 

 

 wykorzystanie materiałów multimedialnych, 

 

 projekcje filmów, 

 

 stwarzanie i wykorzystywanie sytuacji wychowawczych sprzyjających zdrowiu. 

 

Podczas realizowania programu stosuje się różne metody aktywizujące. 

 

 

 

§ 9 

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMOKSZTAŁCENIOWA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

 

Systematyczne dokształcanie nauczycieli pod kątem pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą poprzez 

udział w szkoleniach, warsztatach, treningach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 10 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

  

W czasie spotkań z rodzicami (indywidualnych i grupowych) dyrektor, wychowawca  zwraca uwagę na 

wychowawczą i wspomagającą rolę rodziny w działaniach profilaktycznych dotyczących nałogów, 

uzależnień oraz zapobiegających niedostosowaniu społecznemu: 

 

-  współdziałanie rodziców ze szkołą w propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci 

    i młodzieży, 

 

- edukacja mająca na celu rozpoznawanie dziecka uzależnionego od nikotyny, alkoholu 

  dopalaczy, narkotyku,  komputera i Internetu – pedagogizacja rodziców, 

 

- uświadomienie, jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni w przypadku negatywnych 

   zachowań bądź czynów karalnych. 

 

§ 11 

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

 

 

1. Kuratorium Oświaty i Wychowania 

2. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 

3. Policja 

4. Pielęgniarka szkolna i lekarz 

5. Pomoc społeczna 

6. Kurator sądowy 

7.  G K R P A 

 

§ 12 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

 

Wartość danego programu wyraża się stopniem jego skuteczności. W praktyce rzadko osiąga się 

pełnię zamierzonych celów, ale badania ewaluacyjne mogą wskazać, w jakim stopniu zostały one osiągnięte. 

Ewaluacja jest sposobem rozpoznawania i rozwiązywania różnych niejasnych zagadnień, by działania 

profilaktyczne były bardziej skuteczne i efektywne. Przeprowadzenie ewaluacji pozwala na przedstawienie 

programu jako sprawdzonej metody działania i ukazuje związek pomiędzy oddziaływaniem, a osiągniętym 

rezultatem. W trakcie realizacji programu sporządzane są notatki z uwagami dotyczącymi przebiegu zajęć, 

wypełniane ankiety, zbierane wytwory pracy. 

  Z końcem roku  szkolnego dokonuje się ewaluacji programu w celu uzyskania informacji zwrotnej  

o jego merytorycznej wartości  i wskazówek o potrzebie modyfikacji i uzupełniania. Jako narzędzia 

ewaluacji posłużą ankiety, informacje zebrane od  uczniów, rodziców, nauczycieli,  pracowników 

niepedagogicznych szkoły. 

 

 


