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Prawne wyznaczniki funkcjonowania Szkolnego Programu Profilaktyki 

 
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 72 

2. Akty prawne Konwencji Praw Dziecka 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 

624) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. 

zmieniające poprzednie rozporządzenie (Dz.U. Nr 10, poz. 96) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. NR 11, poz. 114) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci                           

i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226). 

8. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z dnia 13 lipca 2010r.) 

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

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji 

wychowawczej w Szkole Podstawowej w Głojscach  po ewaluacji Programu Profilaktyki w roku 

szkolnym 2015/2016 oraz po konsultacjach z rodzicami. Uwzględniono również kierunki polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. Decyzją p. minister podstawowymi kierunkami 

polityki oświatowej (w zakresie dotyczącym działalności szkół podstawowych) będą: 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

Głównymi założeniami programu są działania na rzecz uczniów o specjalnych wymaganiach 

edukacyjnych, kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, 
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profilaktyka uzależnień, upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 

informatycznych dzieci i młodzieży oraz edukacja niezbędna do wyrabiania właściwych postaw 

etycznych i wychowywanie do wartości.  

Program adresowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 

 

Cele programu: 
 

 tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole, 

 promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jako jednego ze sposobów 

eliminowania niepowodzeń szkolnych i radzenia sobie ze stresem, 

 ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole, 

 budowanie wzajemnego zaufania w grupie rówieśniczej, 

 wdrażanie do samodzielności i właściwego dokonywania wyborów, 

 wzbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, 

 propagowanie zdrowego stylu życia i wartościowych rozrywek, 

 pomoc rodzinie w procesie wychowawczym,  

 podejmowanie działań mających na celu zwiększenie aktywności rodziców we współpracy 

z nauczycielami. 

 

 

Cele programu będą realizowane poprzez: rozmowy, pogadanki, dyskusje, prelekcje, pokaz, 

konkursy, filmy, wycieczki, warsztaty, gazetki ścienne, gazetkę szkolną . 

 

Program będzie realizowany przez: dyrekcję i radę pedagogiczną, a w szczególności: pedagoga 

szkoły podstawowej, wychowawców klas, pielęgniarkę szkolną, pracownika policji. 

 

 

Zakładane efekty działań profilaktycznych: 
 

 podniesienie poczucia bezpieczeństwa w szkole, 

 wzrost zainteresowania lekturą, 

 poprawa w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła, 

 zwiększenie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 

 dostarczenie uczniom alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

 pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy, 

 umożliwienie przeżycia sukcesu uczniom o specjalnych wymaganiach edukacyjnych. 
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Na podstawie obserwacji i diagnozy środowiska szkolnego dostrzeżono następujące problemy: 

 niską kulturę osobistą, 

 brak motywacji do nauki. 

 

Wybrane obszary działań profilaktycznych: 

 pomoc uczniom o specjalnych wymaganiach edukacyjnych i zagrożonych 

niepowodzeniem szkolnym, 

 promowanie mody na czytelnictwo, 

 bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza szkołą – przeciwdziałanie różnym formom agresji, 

 kształtowanie właściwych postaw wobec drugiej osoby, właściwa komunikacja 

ukierunkowana na dbałość o kulturę języka. 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

Wszystkie wymienione zadania realizowane będą w ramach podstawowych zadań profilaktyki 

szkolnej. Zagadnienia programowe mogą ulegać modyfikacji lub poszerzeniu o zadania 

wynikające z bieżących potrzeb szkoły. 

 

 

 

 

 

Plan działań profilaktycznych 
 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Przewidywane 

efekty 

Promowanie 

mody na 

czytelnictwo 

 

 organizacja lekcji 

bibliotecznych, 

 promowanie podczas 

lekcji lektury 

szczególnie 

wartościowej, 

 organizacja konkursów i 

quizów czytelniczych. 

 

Nauczyciel 

polonista, 

bibliotekarz, 

wychowawcy. 

 

Ograniczenie 

kontaktu uczniów z 

niewłaściwymi 

treściami z telewizji i 

Internetu, 

zaoferowanie 

uczniom 

alternatywnego 

sposobu radzenia 

sobie ze stresem, 

poprawa kultury 

językowej i 

dyscypliny myślenia 

skutkująca poprawą 

wyników 

sprawdzianu 

zewnętrznego, 

kształcenie i rozwój 

wyobraźni młodych 
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ludzi. 
 

Kształtowanie 

właściwych 

postaw 

etycznych, 

wychowanie do 

wartości 

 spotkania z 

interesującymi ludźmi 

(działaczami 

społecznymi, twórcami 

kultury), 

 organizowanie akademii 

szkolnych promujących 

postawy patriotyczne, 

 realizacja odpowiedniej 

tematyki na godzinach 

wychowawczych i 

innych zajęciach 

edukacyjnych, 

 wyjazdy grupowe na 

koncerty, 

przedstawienia, 

wartościowe filmy, 

 Promowanie wartości 

uniwersalnych: Prawdy, 

Dobra, Piękna i 

ukazywanie ich 

znaczenia w cywilizacji 

łacińskiej. 

- dyrektor szkoły, 

- nauczyciele i 

wychowawcy. 

Uczniowie poznają 

kulturę jako wartość 

powstającą z relacji 

międzyludzkich, 

doceniają dorobek 

poprzednich 

pokoleń, rozumieją 

wartość cywilizacji, 

w której żyją, uczą 

się bezinteresownego 

działania na rzecz 

swojego otoczenia. 

Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym 

(idea „Otwartej 

Szkoły”) 

 

 organizowanie akademii 

okolicznościowych z 

udziałem rodziców, 

miejscowych władz i 

parafii rzymsko – 

katolickiej, 

 lekcje otwarte, 

 konsultowanie bieżących 

spraw i problemów z 

rodzicami, 

 pogadanki i prelekcje 

organizowane w ramach 

pedagogizacji rodziców, 

 działalność szkolnego 

koła „Caritas” 

 

 

Dyrekcja i 

nauczyciele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, ksiądz 

katecheta 

 

Zacieśnienie więzów 

łączących 

społeczność szkolną 

ze środowiskiem 

lokalnym. 

Wzmocnienie 

poczucia 

odpowiedzialności 

rodziców i innych 

mieszkańców 

miejscowości za 

działalność szkoły. 

 

 

Bezpieczeństwo 

dziecka w domu, 

w szkole, na 

ulicy, podczas 

zabaw 

 

 

 Pogadanka na temat 

„Bezpieczna droga do 

szkoły”, zajęcia w 

terenie. 

 Kontrola osób 

wchodzących do szkoły. 

 Dyżury nauczycieli na 

korytarzach, w szatni. 

 Ostrożność w kontaktach 

 

 

- wychowawcy 

 

 

 

- dyrektor szkoły 

 

- nauczyciele 

dyżurni 

 

 

 

Uczniowie są 

przeszkoleni w 

zakresie bezpiecznego 

poruszania się po 

drogach. 

 

Wszyscy uczniowie 

są bezpieczni w 

szkole, wiedzą jak 
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z nieznajomym                      

( mówienie „nie” w 

określonych sytuacjach). 

 Wyrabianie umiejętności 

radzenia sobie z 

oparzeniami, 

zranieniami, nagłym 

wypadkiem (konkurs 

„Pierwsza pomoc”). 

 Zorganizowanie 

spotkania z policjantem, 

przedstawicielem 

GOPRU. 

 Szkolenie na kartę 

rowerową. 

 Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na 

temat bezpiecznych 

zabaw (ferie, wakacje). 

 Przeprowadzenie 

konkursu plastycznego 

dotyczącego zachowania 

bezpieczeństwa na ulicy.  

 Zorganizowanie 

ewakuacji szkoły. 

. 

- wychowawcy 

 

 

 

- opiekun PCK 

- wychowawcy  

 

- pedagog szkolny 
 

 

- nauczyciel 

techniki 

 

- wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

- opiekun gazetki 

szkolnej 

 

-dyrektor 

zachowywać się poza 

nią, aby nie stać się 

ofiarą przestępstw. 

 

Uczniowie znają 

telefony alarmowe            

i udzielają pierwszej 

pomocy.  

 

Uczniowie klas IV-VI 

biorą udział w 

szkoleniu na kartę 

rowerową i zdają 

egzamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają 

drogę ewakuacji                  

i wiedzą, jak się 

zachować w sytuacji 

zagrożenia.  

 

Troska o własne 

zdrowie i rozwój 

fizyczny 

 Podnoszenie poziomu 

wiedzy na temat higieny, 

racjonalnego  i zdrowego 

odżywiania się 

(projekcje filmów). 

 Utrwalanie nawyków 

dbania o rozwój fizyczny 

i psychiczny, higienę 

osobistą. 

 Dostosowanie wielkości 

krzeseł i stolików do 

wzrostu ucznia. 

 Zwracanie uwagi na 

prawidłowe siedzenie 

uczniów przy stolikach 

szkolnych. 

 Rozmowa i zajęcia 

warsztatowe na temat 

zalet i wad pracy  

z komputerem  

i Internetem oraz 

związanych z tym 

zagrożeń dla zdrowia. 

 Propagowanie sportu             

i aktywnego 

- wychowawcy 

- higienistka 

- nauczyciele 

przyrody, 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele w-f  

 

 

- wychowawcy 

 

 

- nauczyciele 

 

 

 

- wychowawcy 

- pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele w-f 

Uczniowie znają 

zasady zdrowego 

odżywiania się. 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

dbają o rozwój 

fizyczny i psychiczny 

uczniów. 

 

Korygowanie wad 

postawy. 

 

Nauczyciele czuwają 

nad prawidłowym 

sposobem siedzenia 

uczniów w czasie 

zajęć. 

Uczeń wie, jak 

rozsądnie  

i bezpiecznie 

korzystać  

z komputera i 

Internetu. 

 

Uczeń spędza czas 
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wypoczynku 

             (uczestnictwo uczniów w      

              różnorodnych zajęciach                                   

              sportowych                                                                  

              i rekreacyjnych   

              organizowanych przez            

              szkołę, aktywny   

              udział uczniów w  

              szkolnych rajdach,  

              wycieczkach). 

 Owoce i warzywa to 

źródło witamin – udział 

w programie „Owoce w 

szkole”. 
 

- nauczyciele 

 

 

 

 

 

- wychowawcy 

klas I-III 

aktywnie i bierze 

udział w zajęciach 

sportowych. 

 

Uczeń zna wartości 

odżywcze warzyw               

i owoców, pamięta               

o przestrzeganiu 

właściwej diety. 
 

Szerzenie 

wiedzy na temat 

wpływu 

środowiska na 

zdrowie i życie 

człowieka 

 Udział uczniów w akcji 

„Sprzątanie świata” 

 Zorganizowanie apelu 

związanego z obchodami 

Dnia Ziemi. 

 Udział uczniów w 

konkursach wiedzy o 

tematyce ekologicznej. 

 Projekcje filmów wideo 

o tematyce ekologicznej. 

 

- wychowawcy 

 

 

- opiekun LOP 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

Uczniowie dbają o 

ochronę środowiska 

naturalnego. 

Podnoszenie 

kultury osobistej, 

eliminowanie 

wulgaryzmów            

i zwrotów 

obraźliwych w 

stosunku do 

innych osób 

 Pogadanki z uczniami               

i rodzicami. 

 Rozmowy z 

pedagogiem, 

psychologiem lub 

innymi specjalistami. 

 Organizacja zajęć 

warsztatowych 

dotyczących „savoir - 

vivre”. 

 

 Konsekwentne 

stosowanie kar 

zawartych w statucie 

szkoły (wpisy do 

dziennika) 

 Kontakty z rodzicami. 

 Wypracowanie klasowej 

listy prawidłowych 

zachowań i wywieszenie 

jej w sali lekcyjnej. 

 Egzekwowanie stroju 

ucznia na co dzień i na 

uroczystościach 

szkolnych.  

 

- wychowawcy 

- dyrektor szkoły 

- pedagog szkolny 

 

 

 

 

- wychowawcy 

 

 

 

 

- nauczyciele 

 

 

 

- wychowawcy 

 

 
 

- wychowawcy 

- pedagog szkolny 

 

- nauczyciele 

 

 

 

Uczeń przestrzega 

norm i zasad 

obowiązujących w 

szkole i klasie, dba o 

otoczenie . 

 

 

Kulturalnie 

zachowuje się w 

stosunku do 

pozostałych uczniów, 

jak również 

pracowników szkoły.  

 

Uczniowie aktywnie 

uczestniczą w życiu 

szkoły, prawidłowo 

funkcjonują w grupie, 

potrafią udzielić 

pomocy innym 

uczniom. 

 

Rodzic wspiera 

ucznia w 

podejmowaniu 

pozytywnych działań, 

natomiast koryguje 

niewłaściwe. 
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Przeciwdziałanie 

przemocy                 

i agresji wśród 

uczniów 

 Integracja uczniów na 

poziomie szkoły 

(organizacja wycieczek, 

ognisk, dyskotek). 

 Projekcja filmów na 

godzinach 

wychowawczych. 

 Zajęcia w klasach 

zrealizowane przez 

pedagoga nt. przejawów 

przemocy, sposobach 

przeciwdziałania temu 

zjawisku. 

 Współpraca z 

pedagogiem szkolnym 

oraz rodzicami. 

 Wypracowanie wspólnie 

z uczniami katalogu kar  

i przestrzeganie go w 

każdej sytuacji, 

stosowania agresji / 

przemocy wobec innych. 

 Wyrabianie nawyku 

poszanowania dla 

ogólnodostępnych 

przedmiotów, sprzętów 

itp. 

 Wdrażanie do 

współpracy jako formy 

zapobiegania 

zachowaniom 

agresywnym. 

 Przeciwdziałanie 

cyberprzemocy. 

- wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy 

 

 

 

 

- nauczyciele 

 

 

 

 

- pedagog szkolny 

- wychowawcy 

 

- pedagog szkolny 

- wychowawcy 

 

 

- nauczyciele 

dyżurni 

 

 

 

- pedagog szkolny 

 

- wychowawcy  

- nauczyciele 

 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

 

 

Uczniowie potrafią 

rozwiązywać bez 

przemocy konflikty, 

są asertywni. 

 

Wiedzą do kogo 

zwrócić się w 

trudnych sytuacjach        

i otrzymują pomoc. 

 

Na terenie szkoły nie 

ma przejawów 

agresji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrafi 

współpracować w  

zespole klasowym               

i szkolnym. 
 

Podejmowanie 

działań 

profilaktycznych 

zapobiegających 

nałogom 

 Informowanie uczniów o 

skutkach palenia tytoniu. 

 Lekcje wychowawcze            

i przedmiotowe na temat 

skutków picia i 

nadużywania alkoholu 

oraz innych środków 

psychoaktywnych. 

 Prezentacje filmów na 

temat różnych 

uzależnień, ich skutków 

i zapobiegania. 

 Przeglądanie                               

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

przedmiotu 

- pedagog szkolny 

 

- nauczyciele 

przedmiotu 

 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

 

Uczniowie znają 

problematykę 

szkodliwości palenia 

papierosów. 

 

 

Uczeń zna negatywne 

skutki stosowania 

używek. 

 

Uczeń potrafi 

prawidłowo reagować 

w sytuacji zetknięcia 
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i omawianie artykułów z 

prasy na godzinach 

wychowawczych. 

 Umieszczenie plakatów 

na tablicach 

informacyjnych na 

terenie szkoły. 

 Przygotowanie gazetek 

tematycznych 

przeciwdziałających 

uzależnieniom. 

 Zorganizowanie 

spotkania z 

psychoterapeutą na 

temat problemów 

związanych z 

uzależnieniem od 

telewizji, Internetu i 

gier komputerowych. 
 

 

 

 

- wychowawcy 

 

 

 

- wychowawcy 

 

- wychowawcy 

- uczniowie 

się z używkami w 

szkole lub poza nią. 

 

 

 

 

Potrafi świadomie 

decydować o swoim 

zdrowiu. 

 

 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym                      

 Ustalenie przyczyn 

trudności w nauce                 

i pomoc w ich 

niwelowaniu. 

 Stworzenie 

odpowiednich warunków 

do nauki uczniom w 

trudnej sytuacji 

życiowej. 

 Współpraca z PPP. 

 Rozmowy z uczniem na 

temat nieobecności, 

uchylania się od 

obowiązków. 

 Przestrzeganie zasad 

zawartych w 

Regulaminie Szkolnym 

Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

 Podnoszenie poziomu 

wiedzy uczniów na 

temat procesu uczenia 

się (spostrzeganie, 

zapamiętywanie, 

odtwarzanie wiedzy). 

 Wskazywanie metod 

efektywnej nauki. 

 Otoczenie szczególną 

opieką uczniów słabych, 

zorganizowanie zajęć 

wyrównawczych, 

pomocy koleżeńskiej. 

 Stworzenie uczniom 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

- pedagog szkolny 

 

 

- dyrektor szkoły 

- wychowawcy 

 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele  

- wychowawcy 

 

 

- nauczyciele 

 

 

 

 

- nauczyciele 

 

 

 

- nauczyciele 

 

 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

przedmiotów 
 

- wychowawcy 

- pedagog szkolny 

- dyrektor szkoły 

Uczeń systematycznie 

pracuje i pogłębia 

samodzielnie wiedzę. 

 

Otrzymuje wsparcie 

w trudnej sytuacji. 

 

 

Wychowawcy często 

kontaktują się z 

rodzicami dzieci z 

problemami. 

 

 

 

 

Uczeń poprawia 

swoje wyniki w 

nauce. 

 

Uczniowie chętnie 

pomagają sobie w 

nauce. 

 

 

 

 

 

Uczeń rozumie, że 

systematyczna 

obecność na lekcjach 

ma korzystny wpływ 

na jego wyniki w 

nauce. 
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możliwości 

uczestniczenia w 

zajęciach kół 

zainteresowań                       

i zajęciach 

wyrównawczych. 

 Indywidualne rozmowy 

z uczniami 

niesystematycznie 

uczęszczającymi na 

zajęcia lekcyjne i ich 

rodzicami. 

 Wyciąganie 

konsekwencji zgodnie ze 

Statutem wobec uczniów 

którzy wagarują. 
 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

 

 

 

Ocena efektywności działań profilaktycznych, ewaluacja programu. 

 
1. Ewaluacja bieżąca, czyli monitorowanie przebiegu realizacji zadań (informacje zwrotne                            

od nauczycieli i wychowawców po I i II półroczu).  

2. Ewaluacja na podstawie obserwacji, sprawozdań z przeprowadzonych działań, ankiet. Osobami 

ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki 

posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia 

ewentualnych zmian. Za działania związane z ewaluacją odpowiedzialny jest Szkolny Zespół 

Profilaktyki (Katarzyna Adamska, Małgorzata Stanowska, Stanisław Mysza). 

 

 

 

 

 

 


