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Podstawa prawna: 

 

Art.54 ust.2 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ze zmianami).  



 

,,Wszystkich rozwinąć, każdemu pomóc, nikogo nie zgubić…” 

 

 

 

 

 

 Głównym zadaniem szkoły obok nauczania jest wychowanie rozumiane jako proces wspomagania wychowanka w jego wszechstronnym 

rozwoju. Jednakże otaczająca rzeczywistość oraz naturalne zmiany rozwojowe niosą ze sobą liczne zagrożenia dla harmonijnego rozwoju 

młodego człowieka. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom lub ich osłabianie jest bardzo ważne dla wychowania i należy do zadań profilaktyki.  

 Profilaktyka jest więc procesem wspomagającym jednostkę w radzeniu sobie z trudnościami, które zagrażają jej prawidłowemu 

rozwojowi oraz zdrowemu życiu.  

 Tak rozumiana profilaktyka jest ściśle powiązana z wychowaniem oraz nauczaniem, a program profilaktyki wydaje się być niezbędnym 

dokumentem obok programu wychowania i nauczania.  

 Szkoła jest drugim po rodzinie środowiskiem wychowującym i kształtującym osobowość ucznia. Świadomość tego stanu rzeczy nakłada 

na nas obowiązek dbania o jego wszechstronny rozwój, a także zapobiegania mogącym wystąpić przejawom zachowań patologicznych,  

w tym w szczególności narkomanii, spożywaniu alkoholu, nikotynizmowi, wszelkim objawom agresji, a także absencji na zajęciach  

jako czynnikowi sprzyjającemu występowaniu powyższych zachowań. Niniejszy program ma za zadanie dostarczyć uczniom wiedzy  

i umiejętności pozwalających w sposób skuteczny działać na rzecz swojego zdrowia, poprawy relacji społecznych, wyboru takiego  stylu życia, 

który sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cele szkolnego programu profilaktyki: 

 

Cel ogólny: 

 

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

 

Cele szczegółowe:  

 zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole; 

 kształtowanie umiejętności komunikowania się, uczenie zachowań asertywnych; 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych, umiejętności 

mediacji i negocjacji; 

  propagowanie zdrowego stylu życia; 

 profilaktyka uzależnień; 

  podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju; 

  rozwijanie umiejętności współżycia w grupie; 

  kształtowanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania w środowisku szkolnym różnych form  

aktywności zaspokajających potrzeby psychiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe; 

  kształtowanie postaw tolerancji wobec inności; 

  wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole. 

 

Cele będą realizowane poprzez: 

  wykorzystanie literatury i środków multimedialnych w realizacji szczegółowych zadań; 

 organizowanie warsztatów i ćwiczeń; 

  wygłaszanie prelekcji i pogadanek; 

  udział w programach informacyjno-edukacyjnych; 

  realizacje programów profilaktycznych; 

  udział w zajęciach alternatywnych; 

  godziny z wychowawcą klasy; 

  spotkania z pedagogiem; 

  realizacje programów rekomendowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną; 



  spotkania z przedstawicielami policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych na temat bezpiecznego 

zachowania  

w szkole i poza nią; 

  konkursy szkolne, lokalne, dotyczące profilaktyki; 

  przedstawienia profilaktyczne; 

  udział w akcjach i kampaniach ogólnopolskich; 

  współpracę z innymi szkołami, przedstawicielami środowisk lokalnych oraz instytucjami wspomagającymi (samorząd gminy, gminne 

instytucje kulturalne i sportowe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, GKRPA, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Straż 

pożarna, ODN). 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację Szkolnego Programu Profilaktyki: 

 dyrekcja szkoły; 

 wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

  pedagog; 

  pielęgniarka; 

  uczniowie; 

  rodzice. 

 

 

Identyfikacja problemów i ewaluacja działań: 

Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki jest analiza sytuacji wychowawczej szkoły dokonana w roku 2013/2014, 

analiza dokumentacji pedagoga, wychowawców, informacje zebrane  od nauczycieli, pracowników szkoły, biblioteki, świetlicy, rodziców  

i uczniów, obserwacje zachowań uczniów, oraz wywiady  grupowe z uczniami.  

Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów wymagających działań profilaktycznych: 

 narastająca agresja wśród dzieci i młodzieży, 

 nieumiejętność polubownego rozwiązywania problemów, 

 zaburzenia w komunikacji, w relacji uczeń- uczeń, uczeń – osoba dorosła, 

 powiększająca się liczba dzieci  z grup dyspanseryjnych i z deficytami ( m.in. dyslektycy), 

 niska kultura języka, 

 brak motywacji do nauki, 

 niska świadomość odpowiedzialności za niekontrolowane słowa używane w Internecie oraz popełniane czyny karalne przez 

nieletnich. 



 Program niniejszy nie jest zamknięty na nowe zjawiska i zmiany zachodzące w środowisku szkolnym i lokalnym, zatem konieczne jest 

stałe monitorowanie potrzeb i problemów ucznia, które zapewni aktualizację celów, zakresów i form oddziaływań profilaktycznych. 

 W ustaleniu, czy program profilaktyczny przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest ewaluacja. Elementem ewaluacji jest stałe 

kontrolowanie przebiegu realizacji zadań. W celu uzyskania informacji, jak realizowane są zaplanowane zadania, dokonany będzie monitoring 

programu na koniec każdego roku szkolnego. Podstawą do uzyskania informacji będą: 

  obserwacje uczniów w różnych sytuacjach; 

  analiza dzienników lekcyjnych pod kątem frekwencji, uwag dotyczących zachowania się uczniów na lekcjach, ich stosunku do nauki, 

kolegów  

i nauczycieli oraz wyników nauczania; 

  analiza dzienników pozalekcyjnych; 

  wywiady z pedagogiem; 

  analiza sprawozdań z działań, konkursów, analiza wytworów uczniów na rzecz klasy i szkoły; 

  rozmowy z uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, rodzicami. 

 

 

Obszary działań: 

 

1. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 

2. Profilaktyka agresji i przemocy. 

3. Umiejętności interpersonalne. 

4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 

5. Profilaktyka uzależnień. 

6. Świadome korzystanie ze współczesnych środków audiowizualnych. 

7. Tolerancja i akceptacja.  

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi. 

9. Współpraca z rodzicami. 

10. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie. 

 

 

 

 

 



 

ZADANIA 

 

 

SPOSOBY REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów 

w szkole i w drodze do niej 

 

1. Prezentacje zasad BHP obowiązujących  

w szkole. 

- zapoznanie z zasadami korzystania z sal 

szkolnych oraz sprzętów i pomocy 

dydaktycznej; 

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa  

na zajęciach wychowania fizycznego, techniki, 

plastyki, informatyki i zajęciach 

pozalekcyjnych; 

- zapoznanie z zasadami poruszania się  

na terenie szkoły i wokół szkoły podczas 

przerw śródlekcyjnych; 

- zapoznanie z procedurami zachowań  

w różnych sytuacjach alarmowych, znajomość 

telefonów alarmowych. 

2. Opracowanie harmonogramu dyżurów 

nauczycielskich podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

- sprawowanie opieki nad uczniami. 

3. Uczenie zasad bezpiecznego poruszania się 

po drodze, przygotowanie do egzaminu  

na kartę rowerową. 

4. Uświadomienie zagrożeń wynikających  

z niebezpiecznych zabaw. 

5. Uczenie norm społecznych obowiązujących 

w szkole i wdrażanie do respektowania ich 

przez uczniów.  

 

dyrekcja,  

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog, 

pracownicy szkoły 

 

cały rok szkolny 



 

Profilaktyka i niwelowanie zachowań 

agresywnych i przemocy 

1. Stała obserwacja zachowań ucznia podczas 

lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw 

śródlekcyjnych.  

2. Realizacja  programu  wychowawczego 

szkoły. 

3.Realizacje dodatkowych programów 

dotyczących profilaktyki i wychowania. 

4. Integracja zespołów klasowych. 

5.Rozwijanie postaw asertywnych  

w wyrażaniu uczuć i emocji (warsztaty, 

pogadanki, spotkania z pedagogiem). 

6.Uwrażliwienie na uczniów młodszych  

i słabszych, innych, poprzez budowanie postaw 

otwartości i empatii.  

7.Ukazywanie ważnych wartości w życiu 

człowieka. 

8.Współpraca wychowawców z pedagogiem 

szkolnym.  

9.Indywidualne rozmowy wychowawcy  

z uczniami i rodzicami.  

10. Spotkania z przedstawicielami Policji.  

11.Działanie interwencyjne w sytuacji 

zachowań agresywnych, zgodne z procedurami 

szkolnymi i we współpracy z odpowiednimi 

instytucjami.  

nauczyciele,  

wychowawcy klas, 

pedagog 

 

cały rok szkolny 

 

Kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych 

1. Uczenie umiejętności radzenia sobie  

z emocjami. 

2. Wzmacnianie poczucia przynależności  

do grupy klasowej. 

3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

4. Kształtowanie właściwych postaw uczniów 

poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców. 

nauczyciele,  

wychowawcy klas, 

pedagog 

cały rok szkolny 



5. Ćwiczenie umiejętności bycia  

w grupie. 

6. Kształtowanie poprawnej komunikacji 

(kultura słowa). 

 

Promocja zdrowia i zdrowego  

stylu życia 

1. Pogadanki na lekcjach wychowawczych, 

dotyczące zasad higieny osobistej. 

2. Uczenie młodszych dzieci właściwych 

nawyków higienicznych podczas pobytu  

w szkole.  

3. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, udział w konkursach i zawodach 

sportowych.  

4. Wskazywanie zachowań służących zdrowiu 

(np. właściwe odżywianie) na lekcjach 

wychowawczych, przyrodniczych.  

5. Propagowanie alternatywnych sposobów 

spędzania czasu wolnego – aktywności 

ruchowej. 

6. Dostarczanie informacji o zdrowej żywności.  

7. Wspieranie inicjatyw uczniowskich. 

8. Dbanie o prawidłową postawę podczas lekcji 

oraz o higienę uczenia się.  

nauczyciele,  

wychowawcy klas, 

pedagog, 

pielęgniarka szkolna 

cały rok szkolny 

 

Profilaktyka uzależnień 

 

1. Dostarczanie informacji na temat 

szkodliwości picia alkoholu, palenia 

papierosów i stosowania substancji 

psychoaktywnych, wskazanie możliwości 

unikania ich i wartości życia bez tych używek. 

2. Realizacja zagadnień profilaktycznych  

na lekcjach wychowawczych, na różnych 

przedmiotach ora zajęciach pozalekcyjnych.  

3. Wdrażanie różnych programów z zakresu 

profilaktyki (nikotynowej, alkoholowej, 

pedagog,  

wychowawcy klas, 

pielęgniarka szkolna  

cały rok szkolny 



narkotykowej, HIV, AIDS), realizowanych 

przez pedagoga szkolnego, oddziałujących  

na uczniów, wychowawców, rodziców. 

4. Współpraca ze specjalistami, zapisanie  

na pogadanki i zajęcia warsztatowe.  

5. Ukazywanie alternatywnych sposobów 

spędzania czasu wolnego. 

6. Włączanie się w akcje edukacyjne 

organizowane przez różne organizacje.  

7. Postępowanie interwencyjne zgodne  

z obowiązującymi w szkole procedurami  

w przypadku zaobserwowania sytuacji 

zagrażających zdrowiu ucznia.  

 

Kształtowanie postaw tolerancji 

wobec inności  

(edukacja integracyjna),  

w tym wspieranie rozwoju uczniów 

niepełnosprawnych  

w szkole 

1. Kształtowanie postawy tolerancji wobec 

cudzej inności, przekonań, postrzeganie  

ubóstwa, zwiększenie wrażliwości na biedę, 

uwrażliwienie na drugiego człowieka  

(prowadzenie lekcji wychowawczych na ten 

temat). 

2. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. 

3. Uwrażliwienie uczniów na obecność  

w szkole uczniów niepełnosprawnych. 

4. Dostarczanie wiedzy na temat praw 

człowieka i poszanowania godności osobistej. 

5. Wychowanie uczniów w duchu 

koleżeńskości, tolerancji i szacunku  

dla każdego człowieka. 

 

 

 

pedagog,  

wychowawcy klas,  

nauczyciele   

cały rok szkolny 

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-

1. Współpraca z rodzicami w zakresie 

kierowania uczniów na badania do Poradni 

nauczyciele,  

wychowawcy klas, 

cały rok szkolny 



pedagogicznej uczniom  

ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, mającymi problemy 

edukacyjne i wychowawcze 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2. Kierowanie uczniów na zespoły 

wyrównawcze, specjalistyczne, organizowane 

w szkole. 

3. Zajęcia wychowawcze oraz indywidualne 

rozmowy na temat planowania nauki 

skutecznych sposobów uczenia się  

oraz radzenia sobie z problemami w nauce.  

pedagog, 

logopeda 

 

Ochrona przed negatywnym 

oddziaływaniem mediów 

1. Omówienie sposobu korzystania z Internetu 

na lekcjach informatyki. 

2. Realizacja różnych programów 

profilaktycznych, typu „Bezpieczny Internet”. 

3. Uświadamianie rodziców, co do zagrożeń 

medialnych i wskazywanie sposobów kontroli 

dzieci.  

4. Propagowanie korzystania przez dzieci  

z odpowiednich dla nich czasopism, 

programów telewizyjnych, audycji radiowych, 

stron internetowych.  

nauczyciele,  

wychowawcy klas, 

pedagog 

cały rok szkolny 

 

Współpraca z rodzicami 

 1. Angażowanie rodziców do udziału  

w różnych przedsięwzięciach i imprezach 

szkolnych.  

2. Informowanie rodziców o sukcesach 

uczniów.  

3. Przekazywanie informacji na temat instytucji 

wspierających proces wychowawczy dziecka.  

4. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań 

rodziców w zakresie rozwijania umiejętności 

wychowawczych oraz zagrożeń zakłócających 

rozwój ich dzieci.  

dyrekcja, 

nauczyciele,  

wychowawcy klas, 

pedagog 

cały rok szkolny 

 

Współpraca z instytucjami 

1. Uczestnictwo w lokalnych działaniach 

profilaktycznych.  

dyrekcja,  

nauczyciele,  

cały rok szkolny 



wspierającymi rozwój  

i wychowanie 

- włączanie instytucji lokalnych w szkolne 

działania profilaktyczne. 

2. Poszukiwanie źródeł dofinansowania  

dla szkolnych działań profilaktycznych. 

3. Współpraca z GOPS-em.  

4. Współpraca z parafią w Leśnej Podlaskiej. 

5. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, 

Sądem Rodzinnym i kuratorami.  

 

wychowawcy klas, 

pedagog 

 

Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki 

 

Szkolny program profilaktyki realizowany będzie od  września 2014 do czerwieca 2017. Program będzie podlegał ciągłemu 

monitoringowi oraz ewaluacji, co najmniej raz w roku szkolnym w zależności od grup tworzących społeczność szkolną.  

 

Podstawowymi  formami ewaluacji będą: 

- ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców; 

- obserwacje; 

- wywiady grupowe z uczniami, rozmowy; 

- obserwacje prowadzone przez dyrektora szkoły; 

- metody socjometryczne. 

 

Wnioski z  ewaluacji przedstawione będą Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzone uchwałą po wcześniejszym 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski. 

 

                                         

                                                         Program  został opracowany przez zespół ds. profilaktyki: 

 

                                                                               Anna Gadomska  

                                                                                  Anna Ostaszewska                           



Szczegółowy harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 
 

DZIAŁANIE ODPOWIEDZIALNI 

 

TERMIN REALIZACJI 

 

 

KONKURSY 

 

„W dzień i w nocy STOP przemocy!” (plastyczny) Anna Karpińska X 2014 r. 

 

„Integracja źródłem tolerancji” (plastyczny) Anna Karpińska I 2015 r. 

 

„Dzień w zdrowym stylu” (plastyczny) Anna Karpińska IV 2015 r. 

 

„CYBER-zaćmienie, CYBER-uzależnienie” (plastyczny) Anna Karpińska XII 2014 r. 

 

Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny” Anna Gadomska IV- V 2015 r. 

 

Konkurs ,, Lider Samorządu Uczniowskiego” 

 

opiekunowie samorządu 

uczniowskiego 

IX – XII 2014r 

Konkurs ,, Super klasa” 

 

opiekunowie samorządu 

uczniowskiego 

cały rok 

 

 

 

GAZETKI PROFILAKTYCZNE 

 

Stop agresji i przemocy. Agnieszka Rogoźnicka IX-X 2014 r. 

 

Bezpieczeństwo w sieci. Agnieszka Rogoźnicka XI-XII 2014 r. 

 



Akceptacja, tolerancja, integracja.  Agnieszka Rogoźnicka I -II 2015 r. 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch. Agnieszka Rogoźnicka III-IV 2015 r. 

 

Uwikłani w uzależnienia.  Agnieszka Rogoźnicka 

 

V-VI 2015 r. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

PROGRAMY EDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE 

 

 

„Moje dziecko idzie do szkoły” Elżbieta Chalimoniuk 

Jadwiga Remiszewska 

Anna Ostaszewska 

wrzesień  

„Czyste powietrze wokół nas” Urszula Senczyk do marca 2015r. 

 

„Nie pal przy mnie, proszę” Elżbieta Chalimoniuk  

do marca 2015r 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” Elżbieta Laszuk  

do marca 2015r 

„Pierwszy dzwonek” Pielęgniarka szkolna cały rok  

 

„Trzymaj formę!” Andrzej Hordejuk  

do marca 2015r 

„Być sobą” Anna Gadomska 

 

 

marzec/ kwiecień 

 



„Agresji mówimy NIE!” Anna Gadomska październik/listopad 

 

„Razem łatwiej” Anna Gadomska 

Anna Ostaszewska 

grudzień/ styczeń 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” Nauczyciele, wychowawcy klas, 

dyrekcja 

 

cały rok 

„Szklanka mleka” Nauczyciele klas I-III  

cały rok 

„Pięć porcji warzyw i owoców” 

 

 

Nauczyciele klas I-III  

cały rok 

 

Bezpieczne ferie i wakacje 

 

wychowawcy klas I 2015r. 

VI 2015r. 

 

 

  

 

INNE 

 

Kampania ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” Anna Gadomska 

Anna Karpińska 

IV-VI 2014r. 

 

   

 

   

 

 

Harmonogram może ulegać zmianie, w zależności od nadchodzących ofert i propozycji nauczycieli.  


