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PROGRAM PROFILAKTYKI 

NA ROK SZKOLNY 2013 – 2014 

 

Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Zespołu Szkolno–

Przedszkolnego Nr 3 i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem 

wszystkich uczniów szkoły. 

 

Podstawa prawna: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 

ze zm.) – art. 72; 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 

2572 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU 1997 nr 89, poz. 

555 ze zm.) – art.304; 

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU 1964 nr 43, 

poz. 296 ze zm.) – art. 572; 

5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17); 

7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (tekst jedn.: DzU 2002 nr 147, poz. 1231 ze zm.); 

8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU 2005 nr 179, poz. 

1485 ze zm.); 

9. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst 

jedn.: DzU 2002 nr 11, poz. 109 ze zm.); 

10. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jedn.: DzU 1996 nr 10, poz. 55 ze zm.); 

11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (DzU 1994 nr 111, 

poz. 535 ze zm.);  

12. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU 2005  

nr 180, poz. 1493 ze zm.); 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU 2010 nr 228, poz. 1488); 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487); 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (DzU 2003 nr 26, poz. 226); 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu 

nieletniego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii (DzU 2004 nr 178, poz. 1833 ze zm.);  



17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490); 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie 

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia  

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU 2008 nr 7, poz. 38 ze zm.);  

19. Statut szkoły; 

20. Program wychowawczy. 

21. Program Szkoły Promującej Zdrowie „Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna” 

22. Akademia Zdrowego Przedszkolaka. 

 

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 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 obejmuje: 

• działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka; 

• współpracę ze specjalistami; 

• zajęcia socjoterapeutyczne; 

• poradnictwo rodzinne. 

Cele główne: 

 

1. Udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego zapobiegania  

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

czynników ryzyka zachorowania na różne choroby. 

2. Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające 

zdrowiu i życiu ludzi. 

3. Kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. 

4. Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami 

prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy styl życia.  

Cele szczegółowe: 



1. Upowszechnianie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go. 

2. Zapobieganie wagarom.  

3. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

szkodliwość fast foodów. 

4. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie. 

5. Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa. 

6. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z mediów. 

7. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, 

ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych. 

8. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, 

dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji. 

9. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi. 

10. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

11. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki – wczesna interwencja – udzielanie 

pomocy. 

12. Zwiększanie kompetencji rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających 

pomocy w sytuacjach problemowych. 

Program profilaktyki uwzględnia następujące działania: 

• informacyjne, 

• edukacyjne, 

• integracyjne, 

• wdrażające ustalone umiejętności, 

• interwencyjne. 

Oczekiwane efekty: 

1. Uzyskanie przez uczniów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

2. Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa korzyści płynące z 

prowadzenia zdrowego stylu życia. 

3. Uczeń zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im zapobiegać. 
4. Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień. 
5. Zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych. 

6. Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, warsztatach, pogadankach, 

akcjach profilaktycznych. 

Szczegółowe treści programu profilaktyki 

 

 

 

 



 

  
TEMAT ZAJĘĆ 

 
CELE I ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY ODPOWIEDZIALNI 

 

1. Budowanie 

świadomej 

współzależności 

miedzy 

poszczególnymi 

wymiarami 

zdrowia. 

 

• Wprowadzenie pojęcia "zdrowia". 

• Zapoznanie z ideałem zdrowego 

życia. 

• Identyfikacja podstawowych 

zagrożeń dla zdrowia. 

• Kształtowanie przekonań o 

nadrzędnej wartości  życia i zdrowia 

dla każdego człowieka. 

• Przedstawienie możliwości dobrego 

życia bez używek. 

• Motywowanie do przestrzegania 

higieny osobistej. 

 

 

 

Prelekcje, pogadanki, dramy, ankiety, 

wywiady z ciekawymi ludźmi. 

Badanie słuchu dzieci i wychowanków 

Projekty „Szklanka mleka” i „Owoce i 

warzywa w szkole” 

Konkursy plastyczne o tematyce 

dotyczącej przeciwdziałaniu 

uzależnieniom. 

Prowadzenie autorskiego programu 

profilaktycznego ,, Kolorowy świat.” 

Akcja  „Dzień warzyw i owoców” 

Realizacja zadań zawartych  

w harmonogramie Programu Szkoły 

Promującej Zdrowie oraz Akademii 

Zdrowego Przedszkolaka. 

  

• Uczeń rozumie i potrafi 

sformułować definicje zdrowia. 

•  Potrafi identyfikować zagrożenia 

dla swojego zdrowia i określić 
dostępne sposoby przeciwdziałania 

tym zagrożeniom. 

•  Uczeń dostrzega i akceptuje 

nadrzędna wartość zdrowia oraz 

życia. 

•  Dostrzega relacje miedzy 

niezdrowym życiem a jego 

rozwojem. 

•  Przestrzega zasad higieny osobistej 
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2. Jak radzić 
sobie ze stresem? 

 

• Uświadomienie uczniom 

pozytywnego i negatywnego 

znaczenia stresu. 

• Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych. 

• Uświadomienie uczniom 

negatywnych skutków agresji. 

• Ukazanie uczniom schematu 

narastania agresji.  

• Uczenie radzenia sobie ze stresem 

oraz emocjami prowadzącymi do 

zachowań agresywnych. 

 

 

Dostarczenie uczniom informacji na 

temat rozwoju emocjonalnego. 

Stosowanie aktywizujących metod 

pracy na lekcjach. 

Warsztaty terapeutyczne. 

Prowadzenie autorskiego programu 

profilaktycznego ,, Kolorowy świat.” 

 

• Uczeń wie jakie są pozytywne i 

negatywne skutki stresu. 

•  Potrafi radzić sobie z własnymi 

uczuciami i emocjami. 

•  Wie jak zachować się w sytuacjach 

stresowych. 

•  Zna negatywne skutki agresji 

•  Rozumie, iż agresja ma charakter 

narastający 
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3. Co się ze mną     
dzieje gdy 

przeżywam różne 

emocje ? 

 

• Uświadomienie istnienia emocji  u 

człowieka.  

• Poznanie bezpośredniego wpływu 

emocji na jakość życia człowieka. 

 

Wskazanie możliwości kontroli swoich 

emocji. 

Dostarczenie uczniom informacji na 

temat rozwoju emocjonalnego. 

Prowadzenie autorskiego programu 

profilaktycznego ,, Kolorowy świat.” 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

i Rzecznika Praw Dziecka. 

Prezentacja dokonań uczniów np. 

podczas wystaw, odczytów, spotkań, 
koncertów itp. 

 

  

• Uczeń zna różne emocje i potrafi 

podąć przyczyny ich powstawania.  

•  Potrafi sprawować kontrole nad 

swoimi emocjami. 

• Potrafi dokonać prawidłowego 

wyboru (zgodnie z własnym 

sumieniem), ocenia postawy  

i zachowania innych uczniów.  

 

1. Integrowanie 

uczniów  

w zespole 

klasowym 

i szkolnym. 

 

 

• Przyswojenie znaczenia tolerancji, 

wyrozumiałości i przebaczenia. 

• Uświadomienie, co pomaga i co 

przeszkadza przyjaźni. 

Sposoby wyrażania swoich 

potrzeb, 

    sadów i oczekiwań. 
Znaczenie pozytywnego 

stosunku 

    do siebie i dobrych kontaktów 

    z innymi ludźmi. 

• Integrowanie uczniów kl. I ze 

środowiskiem szkolnym. 

 

 

Diagnozowanie samopoczucia 

uczniów w grupie, klasie i szkole oraz 

reagowanie na stwierdzone problemy. 

Wycieczki szkolne. 

Integrowanie zespołu klasowego 

poprzez organizacje warsztatów 

i wspólnych imprez. 

Prowadzenie autorskiego programu 

profilaktycznego ,, Kolorowy świat.” 

Sprawowanie opieki wybranych 

uczniów kl. VI nad pierwszoklasistami. 

  

Uczeń potrafi być tolerancyjny 

   i wyrozumiały względem innych 

   ludzi. 

Potrafi przebaczać. 
• Ma silne poczucie związku 

   z zespołem klasowym, utożsamia 

   się z nim. 

Uczeń dobrze się czuje w klasie, 

   aktywnie uczestniczy w życiu 

    szkoły. 

•  Wie, do kogo może zwrócić się 
o pomoc. 

 
II.  
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2.  Zjawisko 

zepchnięcia  

niektórych uczniów 

na margines życia 

szkoły, izolacja 

uczniów w 

środowisku 

rówieśniczym. 

 

 

• Zaznajomienie dzieci z regułami 

współżycia społecznego, 

dekalogiem. 

• Rozpoznanie sytuacji społecznej 

klasy. 

• Nabycie umiejętności 

samodzielnego i racjonalnego 

rozwiązywania konfliktów. 

• Rozwijanie umiejętności 

 

Dyskusja na radach klasowych  

i lekcjach przedmiotowych na temat 

izolacji 

Mediacje w konfliktach rówieśniczych 

– rzeczywiste sytuacje lub zajęcia 

warsztatowe 

Stały kontakt z rodziną dziecka  

Rozmowy z uczniem. 

Działania na terenie klasy zmierzające 

do włączenia ucznia w życie klasy. 

 

• Uczeń potrafi prawidłowo 

współżyć w grupie rówieśniczej. 

• Łatwo nawiązuje kontakty z 

rówieśnikami. 

•  Potrafi samodzielnie i racjonalnie           

rozwiązywać sytuacje konfliktowe 
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społecznych.   

 

3. Udzielanie pomocy  

   i wsparcia uczniom, 

których rodziny 

znajdują się w 

trudnej sytuacji 

materialnej.  

 

 

• Zapobieganie zjawiskom 

niedożywienia, braku podręczników. 

• Wspieranie dzieci w działalności 

prospołecznej, charytatywnej, 

wolontariackiej. 

 

Analiza uzyskanych danych. 

Ustalenie listy osób , które wymagają 
pomocy materialnej. 

Projekt – „Wyprawka szkolna” 

Pomoc rzeczowa i materialna , 

dożywianie, współpraca z 

organizacjami udzielającymi pomocy. 

Akcje charytatywne na terenie szkoły: 

zbiórki pieniężne i rzeczowe, dary, 

loterie, pomoc zwierzętom. 

 

 

  

• Zmniejszenie ilości dzieci 

niedożywionych. 

• Rodzice posiadają wiedzę o 

możliwościach uzyskania pomocy 

materialnej.  

• Rodzina znajdująca się w trudnej 

sytuacji materialnej otrzymuje 

skromną pomoc materialną.  

 

4. Ja i moja rodzina. 

 

• Wyjaśnienie pojęcia „rodzina”. 

• Uświadomienie własnych oczekiwań 
wobec rodziny. 

• Ustalenie przyczyn powstawania 

konfliktów między dziećmi  

a rodzicami. 

 

Wstępna diagnoza ucznia i jego 

rodziny. 

Prowadzenie wywiadów 

środowiskowych. 

 

• Uczeń potrafi zdefiniować pojęcie 

„rodziny”. 

• Potrafi podać przyczyny konfliktu  

w rodzinie. 

• Potrafi wskazać przykłady 

sposobów rozwiązania konfliktów 

oraz zapobiegania im. 

  

 

 

5. Człowiek jako istota 

    rodzinna 

 
• Uświadomienie istotnego wpływu 

rodziny na wychowanie młodego 

pokolenia. 

• Poznanie podstawowych funkcji 

rodziny. 

• Rodzina – pierwsze nawyki  

   i przyzwyczajenia dziecka. 

 

 
Ankiety, prelekcje, dyskusje, 

warsztaty. 

 

• Uczeń zna i rozumie podstawowe 

funkcje rodziny. 

• Pojmuje wagę rodziny  

w kształtowaniu przyszłego     

pokolenia. 

• Uczeń akceptuje różnice ról  

w rodzinie, potrafi poprawnie 

komunikować się z rodzicami. 

 

 



 

6. Prawa Rodziców 

    i wynikające z nich 

obowiązki 

 

• Podanie definicji „prawo” 

    i „obowiązek”. 

• Zapoznanie z założeniami 

Konstytucji RP z 1997r. 

• Przybliżenie praw dotyczących 

rodziny. 

 

Zajęcia tematyczne dotyczące praw       

i obowiązków. 

Ankiety, prelekcje, dyskusje, 

warsztaty. 

 

• Uczeń zna swoje prawa  

i obowiązki. 

• Zna prawa i obowiązki rodziców 

względem dzieci. 

 

 

 

7. Wzmacnianie  

    więzi uczniów 

    z rodzicami. 

 
• Tworzenie skutecznego systemu 

wymiany informacji z rodzicami. 

• Rozwijanie umiejętności 

wychowawczych rodziców. 

• Dostarczanie informacji o miejscach 

służących pomocą rodzinie. 

 

Systematyczne konsultacje nauczycieli  

z rodzicami. 

Prowadzenie rozmów z nauczycielami  

i uczniami. 

Zawieranie z wybranymi rodzicami 

pisemnych umów, kontraktów. 

Uczestnictwo w posiedzeniach rady 

pedagogicznej odnośnie konstruowania 

programu szkolnego, 

 

 

• Uczeń informuje na bieżąco swoich 

rodziców o wynikach w nauce. 

• Wie gdzie szukać pomocy  

    w sytuacjach kryzysowych. 

 

1. Co wiemy  

o środkach 

uzależniających? 

 

• Informowanie uczniów o 

zagrożeniach i skutkach narkomanii, 

lekomanii, alkoholizmu i 

nikotynizmu. 

• Przekazywanie informacji o 

sposobach oddziaływania używek na 

organizm człowieka. 

 

 

Udział w spektaklach, wystawach, 

warsztatach i pogadankach. 

Konkursy plastyczne dotyczące 

przeciwdziałaniu uzależnieniom. 

Ulotki informacyjne. 

Program Profilaktyczny „ Stop 

nałogom” oraz „ Nie pal przy mnie, 

proszę” 

 

 

• Uczeń zna zagrożenia wynikające 

ze stosowania używek. 

• Potrafi kontrolować swoje 

zachowanie wobec używek. 
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2. Sięganie po alkohol, 

narkotyki, papierosy   

- pułapka chemiczna.  

 

 

• Dostarczanie uczniom 

podstawowych informacji o alkoholu 

i innych substancjach 

uzależniających oraz ich działaniu. 

• Uświadamianie wpływu 

uzależnienia na psychikę człowieka. 

• Budzenie poczucia 

odpowiedzialności za własne życie. 

 

 

Ulotki informacyjne. 

Udział w spektaklach, wystawach, 

warsztatach i pogadankach. 

 

 

• Uczeń poznaje różne rodzaje 

substancji i mechanizmy ich 

działania. 

• Potrafi rozróżnić naturalne  

i „sztuczne” drogi prowadzące do 

lepszego samopoczucia. 
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3. Umiejętność 
rozróżniania 

dojrzałych  

    i błędnych postaw 

wobec uzależnień. 

 

• Wprowadzenie pojęć „używanie”, 

„nadużywanie” substancji 

chemicznych. 

• Przyczyny sięgania po środki 

uzależniające. 

• Uwrażliwienie na sygnały mówiące  

    o nadużywaniu substancji 

chemicznych. 

• Zwiększenie świadomości powodów, 

dla których ludzie piją i palą. 
• Zapoznanie z różnymi rodzajami 

zachowań i przedstawienie 

zachowania asertywnego  jako 

najlepszego sposobu odmawiania. 

 

 

Pogadanki, prelekcje, warsztaty, ulotki 

informacyjne. 

Konkursy plastyczne o tematyce 
dotyczącej przeciwdziałania 
uzależnieniom: „ Stop nałogom”, „ 
Nie pal przy mnie, proszę” oraz inne 
organizowane na terenie placówki i 
miasta. 
Spotkania z pracownikami PPP, 

Poradni Uzależnień, Policji. 

 

• Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia – 

używanie i nadużywanie. 

• Jest świadomy przyczyn sięgania 

po środki uzależniające. 

• Zna sygnały ostrzegawcze 

nadużywania środków 

chemicznych.  

• Prezentuje dojrzałą postawę wobec 

tych substancji.  

A 
L 
E 
Ż 
N 
I 
E 
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4. Jak mam postąpić, 
gdy ktoś  wyrządza 

mi krzywdę? 

 

• Zapoznanie uczniów z prawami 

dziecka. 

• Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach. 

 

Pogadanki, prelekcje, zajęcia 

warsztatowe. 

Prowadzenie autorskiego programu 

profilaktycznego „Kolorowy świat”. 

 

• Uczeń zna swoje prawa i wie, 

gdzie może się zgłosić po pomoc. 

• Uczeń wie, jak zachować się 
   w sytuacjach trudnych.  

 
IV.  

ROZ
WIJA
NIE 

ZAIN
TERE
SOW
AŃ 

NAU
KĄ 

SZK
OLN
Ą 

 

1.  Jak rozwijać własne 

zainteresowania  

    i jak pokonać 
trudności w nauce ? 

 

• Ciekawe i atrakcyjne prowadzenie 

lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. 

• Uwzględnianie indywidualnych 

różnic pomiędzy uczniami. 

• Pomoc w opanowaniu trudniejszych 

partii materiału. 

• Praca z uczniem zdolnym.  

 

Stosowanie podczas lekcji 

różnorodnych metod nauczania. 

Indywidualizacja pracy w czasie lekcji 

– dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do możliwości uczniów. 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących 

technik skutecznego uczenia się  
i sposobów organizowania sobie nauki 

oraz czasu wolnego. 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 

kółek zainteresowań, zajęć dydaktyczno 

– wyrównawczych, zajęć dodatkowych. 

 

• Uczeń chętnie uczestniczy w 

zajęciach lekcyjnych, poznaje 

różne metody nauczania. 

• Wie, jak się uczyć i organizować 
sobie czas wolny. 

• Jest świadomy własnych 

zainteresowań  
    i możliwości. 

• Chętnie udziela pomocy innym i 

wie, do kogo zgłosić się po pomoc 

w nauce. 

• Chętnie uczestniczy w kółkach 

zainteresowań i zajęciach 

dodatkowych.  
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