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SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. G. MORCINKA  

W KROSTOSZOWICACH NA LATA 2014- 2019 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 Konwencja o prawach dziecka; 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej; 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.2156, 2016r. 

poz.35,64,195, 668,1010); 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379.); 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

2014r. poz.382); 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016r. 

poz. 546); 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz.1286, 1893, 1916);  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. 

poz.224); 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2015.0.1390); 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015r. poz.298, 1916 oraz 2016r. poz.960, 

1331); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. 

poz.191); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Dz. U. z 7 

maja 2013r. poz.532); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2011r. nr.161, poz.968). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w 

poszczególnych typach szkół. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z dnia 1 września 

2015 roku. (Dz.U. z 2015r. poz.1249). 
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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. 

 

Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz 

wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych 

zagrożeń. 

 

W zakresie profilaktyki pierwszorzędowej – uniwersalnej,  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 

 

W zakresie profilaktyki drugorzędowej – selektywnej, obejmuje: 

 

 działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka; 

 współpracę ze specjalistami; 

 poradnictwo rodzinne. 

  

Cele główne: 

 

1.Celem działań wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców jest pełne 

włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze, aby prawidłowo: 

- zdiagnozować problemy – wychowawcy, zespół wychowawców, rodzice 

- prowadzić profesjonalne działania profilaktyczno – wychowawcze 

wykorzystując: 

 zajęcia przedmiotowe, 

 godziny z wychowawcą klasy, 

 zajęcia profilaktyczne z pedagogiem, 

 zajęcia pozalekcyjne  - wycieczki, wyjazdy na basen, do kina i teatru, 

udział w kołach zainteresowań itd. 
2. Udostępniać społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego 

zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego zdrowia, jakości życia, 

zmniejszenie czynników ryzyka zachorowania na różne choroby. 

3. Kompetentnie i szybko reagować na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające 

zdrowiu i życiu ludzi. 

4. Kształtować w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

5. Budować współpracę ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami 

prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy styl życia. 

6. Tworzyć bezpieczną i ciepłą atmosferę w szkole przez wszystkich pracowników 

szkoły. 
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7. Budować wzajemne zaufanie i poczucie własnej wartości u każdego ucznia. 

 

Cele szczegółowe: 

 

 Propagowanie  wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go.  

 Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się. 

 Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie na podstawie obowiązujących 

wartości. 

 Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa. 

 Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania  z mediów. 

 Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, 

ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych – kształtowanie postawy wolontariusza. 

 Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych 

(leków, narkotyków), dopalaczy, alkoholu, napojów energetyzujących oraz następstw 

działania tych substancji. 

 Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji rówieśniczej. 

 Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki – wczesna interwencja – udzielanie 

pomocy. 

 Zwiększanie kompetencji i wiedzy rodziców poprzez propagowanie instytucji 

udzielających pomocy w sytuacjach problemowych oraz pedagogizacji. 

 

Zadania profilaktyki szkolnej: 

 

1.Dostarczenie adekwatnej informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym 

samym umożliwienie dokonania racjonalnego wyboru. 

2.Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych. 

3.Reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań 

ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy. 

4.Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą. 

5.Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów zagrożonych 

podejmowaniem zachowań ryzykownych. 

 

Program profilaktyki uwzględnia następujące działania: 

 

 informacyjne, 

 edukacyjne, 

 integracyjne, 

 wdrażające ustalone umiejętności, 

 interwencyjne. 
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Zachowania ryzykowne i ich przyczyny  

Zachowania ryzykowne to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się 

niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych. 

 

 

RODZAJ ZACHOWANIA 

RYZYKOWNEGO 
PRZYCZYNY 

Wulgaryzmy, brak kultury osobistej 

- Obyczaj środowiskowy 

- Wzorce wyniesione z domu 

- Chęć zaimponowania 

- Wyraz buntu, manifestowanie dorosłości 

- Wzorce w mediach 

- Brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych 

- Ubóstwo językowe 

Brak zainteresowania nauką 

- Niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów 

- Wpływ sytuacji ekonomiczno – społecznej 

- Jakość programów nauczania 

- Lenistwo, brak motywacji z domu 

- Osoba nauczyciela 

- Nudne lekcje 

- Negatywny wpływ grupy rówieśniczej 

- Brak zainteresowania ze strony rodziców 

Palenie papierosów, picie alkoholu, 

Używanie środków odurzających: 

narkotyków, dopalaczy, leków 

- Ciekawość 

- Wpływ reklamy w mediach 

- Wzorowanie się na dorosłych 

- Sposób na odreagowanie 

- Moda, szpan 

- Nuda, przekora, bunt 

- Sytuacja domowa 

- Negatywny wpływ grupy rówieśniczej 

Zachowania agresywne 

- Negatywne wzorce w mediach, Internecie, grach 

komputerowych 

- Sposób na odreagowanie stresu i załatwienie sprawy 

- Chęć dominowania, zaistnienia w grupie 

- Moda na agresję w grupie rówieśniczej 

- Nieumiejętność radzenia sobie z problemami 

- Odpowiedź na prowokację 

- Negatywne wzorce zachowania wyniesione z domu 
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Szczegółowe treści programu profilaktyki 

 

Czynniki 

ryzyka 
Zadania Sposoby realizacji 

Odpowiedzial

ni 

Terminy 

zadań 
1.Negatywne 

wzorce w 

mediach 

 

Kult zgrabnego 

ciała (anoreksja 

i bulimia) 

Zwrócenie uwagi na 

środowisko 

społeczne, normy w 

nim występujące i 

kształtujące dane 

wzorce zachowań 

 Debaty i pogadanki klasowe na 

temat roli mediów w kształtowaniu 

negatywnych wzorców zachowań. 

 Zajęcia na temat śmiertelnego 

zagrożenia, jakie niesie ze sobą 

niekontrolowane odchudzanie się 

 Zajęcia na temat norm, które 

pozwalają kreować postawy 

przeciwne zachowaniom 

problemowym, sprzyjającym 

używaniu środków odurzających 

Wychowawcy, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciel 

przyrody 

Cały rok,  

2.Niski poziom 

kultury, 

poczucie 

bezkarności 

Propagowanie 

wśród dzieci i 

młodzieży 

znajomości prawa i 

zasad  

przestrzegania go, 

zasad kultury 

osobistej i 

wychowania do 

wartości. 

 Zapoznanie uczniów z dokumentami 

określającymi pracę szkoły: 

statutem, wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania, szkolnym 

programem wychowawczym oraz 

profilaktycznym, omówienie zasad 

postępowania w sytuacjach 

kryzysowych 

 Godziny wychowawcze na temat: 

systemu nagród i kar w szkole oraz 

prawach i obowiązkach uczniów, 

zapoznanie uczniów z prawami 

dziecka i człowieka wg  Konwencji 

o Prawach Dziecka, zajęcia Savoir - 

vivre 

 Spotkania z Policją poświęcone 

omówieniu: bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz odpowiedzialności 

karnej nieletniego 

 Włączenie uczniów w procesy 

aktualizowania prawa 

wewnątrzszkolnego poprzez 

uczestnictwo przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego w 

pracach dotyczących wprowadzenia 

zmian w dokumentach szkolnych 

Wychowawcy, 

dyrektor, 

wicedyrektor, 

pedagog, 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok, 

 

 

 

 

 

 

 według 

potrzeb 

3.Brak kontaktu 

z rodzicami 

uczniów 

 

Niski stan 

wiedzy 

pedagogicznej i 

psychologicznej 

rodziców 

Modelowanie 

właściwych 

zachowań w domu i 

w szkole 

 Zapraszać rodziców na 

indywidualne konsultacje z 

nauczycielami 

 Realizować pedagogizację rodziców 

dotyczącą tematyki uzależnień oraz 

trudności wychowawczych 

 Przygotować materiały i 

opracowania na tematy 

pedagogiczno – psychologiczne z 

zakresu prawidłowości rozwojowych 

oraz zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży  i udostępnić je 

rodzicom poprzez stronę internetową 

szkoły 

Wychowawcy, 

dyrektor, 

wicedyrektor, 

pedagog 

Cały rok 
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4.Słabe wyniki 

w nauce 

spowodowane 

lenistwem, 

niską 

samoocena 

uczniów, 

poziom absencji 

na zajęciach 

szkolnych, 

problemy w 

rozwoju 

Systematyczne 

motywowanie 

uczniów do nauki 

 Stosować metody aktywizujące w 

pracy z uczniami, zaangażować 

uczniów w działalność społeczną, 

charytatywną, artystyczną 

 Wykorzystywać elementy motywacji 

w systemie oceniania, 

 Nagradzać uczniów za rzeczywiste 

osiągnięcia 

 Monitorować absencje uczniów w 

szkole 

 Wspomagać rodziców w 

nawiązywaniu kontaktu z PPP w 

kwestiach przeprowadzenia 

właściwych badań 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

pedagog, 

dyrektor 

Cały rok 

5.Grupy 

rówieśnicze i 

występujące w 

nich 

zachowania 

dysfunkcyjne -  

uległość wobec 

grupy, przemoc 

i agresja 

Stwarzanie 

możliwości 

budowania 

właściwych relacji 

rówieśniczych, 

przeciwdziałanie 

agresji, mobbingowi 

itp. 

Kształtowanie 

przyjaznego klimatu 

społecznego w 

szkole 

pozwalającego na 

wzmacnianie wśród 

uczniów więzi ze 

szkołą, 

nauczycielami, 

społecznością 

lokalną, zachęcanie 

do bycia 

wolontariuszem 

 Przeprowadzić zajęcia 

wychowawcze integrujące zespoły 

klasowe oraz zajęcia z pedagogiem 

szkolnym na temat: sposobów 

rozwiązywania konfliktów, 

budowania poczucia własnej 

wartości, komunikacji 

interpersonalnej, stresu i frustracji 

oraz zagrożenia przemocą w domu, 

poznanie instytucji służących 

pomocą w sytuacjach kryzysowych 

 Zorganizowanie wycieczek, wyjść, 

rajdów, ognisk i innych imprez 

klasowych 

 Zajęcia na temat: mobbingu, 

cyberprzemocy, stalkingu, 

korzystania ze stron www, 

pornografii 

 Przeprowadzenie badań ankietowych 

w klasach na temat przemocy 

 Zdiagnozowanie miejsc oraz sytuacji 

występowania przemocy w szkole 

 Aktywne i systematyczne pełnienie 

dyżurów nauczycielskich podczas 

przerw miedzylekcyjnych 

 Systematyczne i zgodne z 

procedurami reagowanie wszystkich 

pracowników szkoły na wszelkie 

formy i przejawy agresji w szkole. 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, 

obsługa szkoły 

Cały rok 

6.Dostęp do 

środków i 

substancji 

psychoaktywny

ch: alkohol, 

papierosy, 

narkotyki, 

dopalacze, 

napoje 

energetyzujące, 

leki 

Uświadomienie 

uczniom 

negatywnych 

skutków działania 

środków 

psychoaktywnych  

 Udział uczniów w pogadankach, 

warsztatach i innych formach 

poznawania środków 

uzależniających i konsekwencji  

spożywania np.: narkotyków, 

dopalaczy, tytoniu, alkoholu, leków 

stosowanych powszechnie do 

leczenia infekcji (acodin, tussipect), 

napojów energetyzujących 

 Organizowanie zajęć dotyczących 

AIDS 

 Organizowanie przedstawień 

Wychowawcy, 

pedagog 

szkolny, 

pielęgniarka 

szkolna, 

zaproszeni 

specjaliści 

Cały rok 

szkolny 
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profilaktycznych i konkursów 

 Organizowanie spotkań ze 

specjalistami ds. uzależnień w 

ramach pedagogizacji rodziców 

 Podnoszenie poprzez szkolenia 

kompetencji nauczycieli w zakresie 

profilaktyki przyjmowania środków 

odurzających oraz norm 

rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku adolescencji 

7.Moda na fast 

foody, szybkie i 

niezdrowe 

odżywianie się 

Popularyzowanie 

zdrowego stylu 

życia, 

przeciwdziałanie 

otyłości wśród 

dzieci 

 Zajęcia wychowawcze na temat 

organizacji czasu wolnego, 

 Propagowanie aktywności 

sportowej, zachęcanie do udziału w 

czynnym uprawianiu sportu np. klub 

sportowy, 

 Zachęcanie uczniów do udziału w 

konkursach i zawodach sportowych, 

 Wpajanie zasad walki fair play, 

 Zajęcia z pielęgniarką szkolną na 

temat higieny osobistej, 

 Organizowanie zajęć 

umożliwiających prowadzenie 

zdrowego aktywnego stylu życia np. 

rajdy rowerowe, biegi w terenie, itp., 

 Zapoznanie dzieci z zasadami 

zdrowego żywienia na zajęciach np. 

przyrody, z dietetykiem 

 Rozwijanie współpracy z 

instytucjami promującymi zdrowy 

styl życia  (Akademia Rozwoju 

Kreatywnego) i oferujących pomoc 

w zakresie profilaktyki uzależnień. 

 Rozmowy indywidualne z rodzicami 

dzieci, które mają problem z 

nadwagą na temat zdrowego stylu 

życia i odpowiedniej diety. 

Wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego oraz 

przyrody, 

pielęgniarka 

szkolna, 

dietetyk 

Cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb 
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8.Zbyt małe 

zaangażowanie 

rodziców w 

życie szkoły 

Zacieśnianie lub 

nawiązanie nowej 

współpracy z 

rodzicami 

 Przedstawienie rodzicom 

podstawowych dokumentów 

regulujących pracę szkoły: statut 

szkoły, program wychowawczy, 

program profilaktyki, 

wewnątrzszkolny system oceniania, 

 Ustalenie zasad kontaktowania się z 

rodzicami uczniów, 

 Zapoznanie rodziców z zakresem 

udzielanej pomocy przez 

specjalistów szkolnych (pedagog, 

logopeda), 

 Zachęcanie do organizowania i 

uczestnictwa we wspólnych  

imprezach szkolnych i wyjazdach, 

 Zachęcanie rodziców do współpracy 

we wspólnym rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych 

zaistniałych w szkole, 

 Rozwój współpracy z rodzicami, z 

radą rodziców w zakresie 

profilaktyki 

Dyrektor i 

wicedyrektor 

szkoły, 

wychowawcy, 

pedagog,  

rodzice 

Wrzesień  

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 
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Spodziewane efekty. 

 
1. Zmniejszenie zjawiska przemocy wśród uczniów. 

2. Zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniowi. 

3. Wzrost wiedzy i świadomości uczniów i ich rodziców na temat przemocy, uzależnień 

oraz przeciwdziałania im. 

4. Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami. 

5. Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia 

ludzi. 

6. Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów 

w życiu. 

7. Nauczenie się mówienia o tym, o czym młodzież myśli, będzie wyrażać swoje uczucia 

oraz szanować i identyfikować się z uczuciami innych. 

8. Wzrost wiedzy i  pobudzenie świadomości na temat znaczenia zdrowego stylu 

odżywiania się i aktywności fizycznej. 

9. Nawiązanie owocnej współpracy z rodzicami w celu zwiększenia efektywności 

oddziaływań wychowawczych szkoły. 

10. Uzyskanie przez uczniów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

 

IX. Ewaluacja 
 

Ewaluacja programu polega na bieżącym monitorowaniu podjętych działań. Ponadto na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawione są oceny, wnioski do dalszej pracy. 

Wynikające z oceny wnioski przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego. Podstawę takiej oceny i wniosków stanowią sprawozdania z 

realizacji przedsięwzięć profilaktycznych, obserwacje, badania ankietowe. Ocenie 

podlega: 

 Funkcjonowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP oraz poradni specjalistycznych, 

 Realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas, 

 Udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu 

profilaktyki 

 Realizacja programów profilaktycznych, 

 Obserwacja występowania czynników, rodzajów i przyczyn zachowań 

ryzykownych. 

 

 

Program profilaktyki uchwalony w dniu:……………………………… 

 

Przez:……………………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 …………………………………. 

 


