
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Szkolny program profilaktyki jest to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, który
uzupełnia wychowanie i ukierunkowuje je na:

 – wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i
zdrowemu życiu; 

– ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych,
środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;

– inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych,
szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu

 

Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów zdiagnozowanych wśród  młodzieży. Stanowi spójną całość ze
Szkolnym Zestawem Programów Nauczania i Szkolnym Systemem Oceniania



Działalność profilaktyczna obejmuje:

 w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 
podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji 
szkodliwych;

 

 w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 
uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
 

 w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji 
uzależniających lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
 



1.PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach. 

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 
2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 

6. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

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

11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami. 

12. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

13. Konwencja o prawach dziecka, przyętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r

14. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi



15.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w  sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 
jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach(dz.u z 01.08.2016, poz. 1154)

2.CHARAKKTERYSTYKA SZKOŁY:  

Zespół  w  Woli Kiełpińskiej   tworzą  placówki: Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

 Mocne strony szkoły

 • bogate tradycje szkoły 

 •  wyposażone pracownie przedmiotowe 

 •  zagospodarowane otoczenie szkoły - boiska, sala gimnastyczna 

• stołówka szkolna i sklepik na terenie szkoły 

 • biblioteka

 • internet bezprzewodowy w szkole



 •dziennik elektroniczny

Słabe strony szkoły i środowiska:

 • duża odległość od szkoły dla uczniów dojeżdżających

 • niewystarczający kontakt rodziców ze szkołą 

 • skromna oferta miejsc kulturalnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży 

 • niedostateczna opieka medyczna

 •nauka na 2 zmiany

• skromna oferta zajęć pozalekcyjnych

• sąsiedztwo ruchliwej trasy

3.CEL GŁÓWNY   :   

Wszechstronny rozwój osobowy  uczniów, tj. ich sfery intelektualnej, psychicznej, społecznej, fizycznej, estetycznej, 
moralnej i duchowej, zdrowotnej zgodnie z misją szkoły  oraz zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, 
edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli i 
pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.

Cele szczegółowe:

 a. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły:

 • Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców 
i uczniów, 



• Zwiększanie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i skutków dyskryminacji oraz narzędzi ich zwalczania, 

• Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo, 

• Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie  wolontariatu

 • Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

• Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów, 

• Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców,

 • Pomoc uczniom w pokonaniu progu edukacyjnego

• Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa

 Poprawa bezpieczeństwa w szkole:

- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole,

 -Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych,

- Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie, 

- Nauka  zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź,  pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali 

gimnastycznej, boisku szkolnym,

- Próba walki z hałasem podczas przerw



b. Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym młodzieży, m.in. przez:

 • Działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,nikotyny, alkoholu

 • Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy

 • Profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu

 • Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, 

• Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów( samokontrola, radzenie sobie ze stresem, 
rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji).

Uświadomienie prawnych skutków negatywnych zachowań

 

c. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, m.in. przez: 

• Zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania działań prozdrowotnych 

• Ukierunkowanie uczniów na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych 
ludzi,

 • Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole,

 • Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów

d. Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, m. in. przez:

 • Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów,

 • Poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów,



 • Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień z zajęć,

 • Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć oraz systemem kar i nagród związanych z frekwencją, 

• Uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych na osiągane wyniki w nauce oraz na ocenę zachowania, 

• Uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do następnej klasy, 

• Szybkie informowanie rodziców o wagarach dziecka. 

• realizację szkolnego programu poprawy frekwencji

4.Diagnozowanie zakresu potrzeb i problemów uczniów:

 Diagnozy potrzeb i problemów dokonuje się : 

• analizując dokumenty szkolne( dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły Rad Pedagogicznych)

 • analizując wyniki ankiet przeprowadzonych w ramach wewnętrznej ewaluacji

 • prowadząc obserwację zachowania uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły;

 • analizując uwagi rodziców pod adresem szkoły zgłaszane na zebraniach z wychowawcami klas oraz na spotkaniach Rady Rodziców

 Zbierając bieżące  informacje od wychowawców



Spodziewane efekty: 

1. Podwyższanie wyników w nauce i wzrost frekwencji na zajęciach szkolnych.

 2. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych. 



3. Świadomy udział uczniów w różnych formach spędzania czasu wolnego

 4. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, potrafią współpracować w zespole, są wrażliwi na potrzeby innych.

 5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 6. Zapewnienie różnorodnej pomocy potrzebującym 

7. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami 

8. Większa świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków. 9. Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia 
sobie z uzależnieniem i skutecznego szukania pomocy. 

10. Zwrócenie większej uwagi uczniów na dbałość o swoje zdrowie i podejmowanie środków zaradczych w sytuacjach zagrożenia. 

5.Ewaluacja: Ocena jakościowa realizowanych zadań będzie przeprowadzona raz w roku i obejmie: 

• frekwencję na zajęciach lekcyjnych, 

• uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,

• stan bezpieczeństwa w szkole, 

• realizacji na godzinach wychowawczych tematyki z zakresu profilaktyki.

6. Kierunki realizacji działań profilaktycznych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców

Legenda; A- bezpieczeństwo; B- problemy młodzieży, C-zdrowie, D- frekwencja

 



Obszar zadanie Wykonawcy Formy realizacji
A
 
Bezpieczeństw
o  w  szkole

1. Systematyczne podnoszenie wiedzy nauczycieli na 
temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 
psychicznego młodzieży, rozpoznawania wczesnych 
objawów używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych

Nauczyciele
Zespół wychowawczy

• szkolenia w ramach WDN 
• studiowanie literatury
 • szkolenia własne 
nauczycieli(kursy, warsztaty) 

A 2.Podejmowanie działań integrujących, szczególnie w 
klasach pierwszych, czwartych

Psycholog
Wychowawcy

 Godziny wychowawcze
 Zajęcia o charakterze 

integracyjnym
A 3. Pomoc w pokonywaniu trudności dydaktycznych Nauczyciele przedmiotu

Specjaliści 
 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne; zajęcia 
dydaktyczno- 
wyrównawcze i inne o 
charakterze 
specjalistycznym

A 4. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Reagowanie
w sytuacjach zagrożenia uczniów i innych 
pracowników szkoły.

 Nauczyciele
 • policja
 • pracownicy szkoły

• godziny wychowawcze 
• rozmowy indywidualne 
• konsultacje 
• dyżury nauczycielskie 
• przestrzeganie procedur 
informowania o sytuacjach 
problemowych

A 5.Systematyczne diagnozowanie sytuacji 
wychowawczej klasy i wczesne rozpoznanie zagrożeń.
Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności 
prowadzonych działań wychowawczych i 
modyfikowanie programu działań wychowawczo- 
profilaktycznych, dostosowanie go do aktualnych 
potrzeb

 wychowawcy  godziny wychowawcze
 2 razy w roku zgłoszenia

bieżących  potrzeb  w
formie ankiety

 obserwacja i rozmowy z 
uczniami i rodzicami



A 6.Rozwijanie kompetencji wychowawczych i 
profilaktycznych rodziców. 
-Przygotowanie do profilaktyki domowej

 Specjaliści 
 wychowawcy

 literatura
 szkolenia

A 7.Nastawienie na czynną współpracę rodziców ze 
szkołą. Włączanie ich w życie szkoły.

 Rada Rodziców
 Wychowawcy

 działalność Rady 
Rodziców

 inicjatywy rodziców i 
nauczycieli na rzecz 
środowiska szkolnego i 
klasowego (wycieczki, 
biwaki, dyżury   przy 
balu karnawałowym, 
zajęciach sportowych) 

• udział w pracach 
społecznych na rzecz szkoły
 • konsultacje, spotkania 
indywidualne, kierowanie do
specjalistów 
• wykorzystanie wiedzy i 
doświadczenia rodziców-
specjalistów, zapraszanie na 
zajęcia

A 8.Wspólna z rodzicami analiza problemów 
wychowawczych uczniów mająca na celu 
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych 
zachowań wśród uczniów.

• wychowawcy i nauczyciele
 • specjaliści: policja, psycholog i
inni

• kontakty wychowawców i 
nauczycieli z rodzicami 
(frekwencja, oceny, problemy 
wychowawcze) 
• wywiadówki 
• spotkania ze specjalistami

A 9.Zaangażowanie rodziców w zapewnienie 
bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkole

 Rada Rodziców 
  Trójki klasowe

 praca Rady Rodziców – 
 • współpraca trójek klasowych z
wychowawcą 
• pomoc w  organizacji 
wycieczek,imprez



A 10.Systematyczne informowanie rodziców o 
sukcesach ich dzieci, prezentacja wytworów pracy 
twórczej uczniów, listy gratulacyjne i inne

 wychowawcy zebrania klasowe • spotkania 
indywidualne z rodzicami • 
imprezy klasowe i szkolne • 
Koncert wdzięczności

A 11.Zapoznanie uczniów z:
 • systemem pomocy specjalistycznej(szkolnej i 
instytucjonalnej) w sytuacjach zagrożeń,
 • konsekwencjami prawnymi związanymi z 
naruszeniem obowiązujących przepisów, 
• obowiązującymi procedurami postępowania 
nauczycieli 

 Zespól wychowawczy
 wychowawcy

• godziny wychowawcze 
• spotkania indywidualne 
• rozmowy z dyr. ds. 
wychowawczych

A 13.Zachęcanie uczniów do rozwijania własnych 
zainteresowań i uzdolnień

• nauczyciele • nauczyciele 
wych. fiz. • opiekunowie kół 
zainteresowań

• koła przedmiotowe i 
zainteresowań • zajęcia 
pozaszkolne • zajęcia sportowe

A 14.Budowanie atmosfery bezpieczeństwa w 
środowisku szkolnym. Zapobieganie zjawiskom 
dyskryminacji w szkole.

• nauczyciele • dyrektor • 
pracownicy szkoły

• godziny wychowawcze • 
indywidualna praca z uczniem • 
dyżury nauczycielskie na 
przerwach • analiza przepisów 
Statutu

A
 15.Walka z hałasem w szkole  Samorząd Uczniowski

 Nauczyciel dyżurujący

 Pracownicy szkoły

 Projekt edukacyjny- wpływ 
hałasu na zdrowie człowieka

B
 Problemy 
rozwojowe  
młodzieży

1.Rozwiązywanie problemów typowych dla wieku 
dojrzewania, dorastania

 psycholog
 pedagog
 doradca zawodowy
 wychowawca

Indywidualne rozmowy z 
nauczycielami 
• godziny wychowawcze 
• zajęcia z doradcą zawodowym



B 2.Dbałość o prawidłowe relacje interpersonalne oparte 
na życzliwości, porozumieniu i zaufaniu

 wychowawca
 zespół wychowawczy, 

dyrektor

• praca indywidualna 
• uczestnictwo w imprezach 
szkolnych, klasowych 

B 3.Reagowanie w sytuacjach konfliktowych  psycholog, pedagog, 
wychowawca, dyrektor

 mediacje


B 4.Motywowanie do nauki,  Nauczyciele, rodzice  Literatura
 Warsztaty
 Indywidualizacja

B 5.Wskazywanie sposobów radzenia sobie z emocjami, 
uczuciami, 

 Psycholog, pedagog  Zajęcia warsztatowe
 Indywidualna terapia

B 6.Kształtowanie  postawy otwartości w życiu 
społecznym w tym działalności wolontarystycznej, - 
ukierunkowanych na zdobycie stabilnego i 
konstruktywnego systemu wartości

 Samorząd Uczniowski
 Świetlice środowiskowe

 praca wolontariusza

7. Zapobieganie zjawisku nadużywania smartfonów w 
szkole

 wychowawcy
 SU

 Zajęcia z komunikacji
 Regulamin używania 

telefonów 
C
Zdrowy styl 
życia

1.Podejmowanie przez nauczycieli działań 
profilaktycznych w klasach i w indywidualnej pracy
z uczniami:
 a. wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym 
rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie 
działa ń, których celem jest ograniczanie zachowa ń
ryzykownych, niezależnie od poziomu ryzyka 
używania przez nich substancji 
psychoaktywnych(p. uniwersalna), 
b. wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją 
sytuację rodzinną, środowiskową lub 
uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 
narażeni na rozwój zachowa ń ryzykownych(p. 

 Nauczyciele
 • wychowawcy 
• psycholog, pedagog

• godziny wychowawcze
 • realizacja programów 
profilaktycznych 
• rozmowy indywidualne
• zajęcia w kołach zainteresowań



selektywna), 
c. wspieranie uczniów, u których rozpoznano 
wczesne objawy używania środków 
psychoaktywnych(p. wskazująca)

C 2. Kształtowanie zachowa ń i postaw wśród uczniów: - 
promujących zdrowy styl życia i podejmowanie 
zachowań prozdrowotnych, 

• wychowawcy klas 
• nauczyciele wych. fiz.
 • pielęgniarka

• godziny wychowawcze • 
realizacja programów 
profilaktycznych • imprezy 
szkolne, konkursy • zajęcia 
przedmiotowe • treningi, imprezy
sportowe

C 3. Współpraca nauczycieli ze specjalistami w 
zapobieganiu zachowaniom ryzykownym wśród 
młodzieży

• nauczyciele • pracownicy poradni 
PPP, socjoterapeuci

godziny wychowawcze • 
spotkania z przedstawicielami 
policji, 

C 4.Aktywizowanie uczniów na rzecz działań promujących 
zdrowy styl życia w szkole i w środowisku

 Rodzice
 SU

godziny wychowawcze • imprezy 
klasowe( wycieczki, biwaki) • koła
zainteresowań • praca Samorządu

C 5 Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia 
uczniów.

 Nauczyciele wychowania 
fizycznego

 Kola zainteresowań
 Szkolny Klub Sportowy

C 6.Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą 
konsekwencji  zachowań ryzykownych. 
 programy proflaktyczne

 Wychowawcy
 Grupy z zewnątrz

C 7.Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom i 
uczniom na temat : - skutecznych sposobów 
prowadzenia działań profilaktycznych związanych z 
przeciwdziałaniem używania środków i substancji 
psychoaktywnych,
 - ofert pomocy specjalistycznej dla uczniów 
używających środków odurzających i ich rodziców
 -konsekwencji prawnych zachowań ryzykownych 
młodzieży, -bezpiecznego korzystania z mediów przez 
uczniów,

 Rodzice
 Wychowawcy
 specjaliści

 pedagog
 psycholog



 -promowania zdrowego stylu życia wśród uczniów, 
-informowanie rodziców o obowiązujących procedurach 
postępowania nauczycieli oraz o sposobach reagowania

C

8.Promocja zdrowego odżywiania  Intendentka

 Pielęgniarka 

 Świetlica szkolna,

 SU

Programy : owoce, mleko, sklepik
ze zdrową żywnoscią

C 9.Zapobieganie agresji słownej i w cyberprzestrzeni  wychowawcy, 
 poloniści

Lekcje wychowawcze, lekcje 
języka polskiego

D
Frekwencja

1. Zapobieganie absencji szkolnej  Wychowawcy
 Rodzice

  Realizacja szkolnego 
programu poprawy 
frekwencji
• rozpoznawanie i 
monitorowanie uczniów z
dużą absencją 
• częste kontakty z 
rodzicami 
• Opracowanie systemu 
nagradzania uczniów za 
wysoką frekwencję.

D 2. Uświadomienie uczniom negatywnych skutków 
absencji na zajęciach.

 wychowawcy  godziny wychowawcze



Załącznik nr1 do szkolnego programu profilaktyki

Plan realizacji działań na rok 2016/2017

Lp Cel Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 
1. Trafne zdiagnozowanie potrzeb

w zakresie profilaktyki, 
opracowanie mapy problemów,
którym należy przeciwdziałać.

1. Poznanie środowiska 
rodzinnego uczniów, ich 
zainteresowań, potrzeb, 
problemów.

2. Opracowanie diagnozy 
szkolnej w zakresie potrzeb 
profilaktycznych.

1. Coroczne wypełnianie przez 
wychowawców arkusza diagnostycznego.

2. Rozmowy i wywiady z uczniami, 
rodzicami, nauczycielami, 
wychowawcami, pracownikami 
instytucji wspierających pracę szkoły: 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, 
kuratorzy rodzinni 

3. Sporządzenie listy uczniów 
wymagających dodatkowego wsparcia i 
pomocy.

4. Coroczna ewaluacja programu 
profilaktyki zgodna z określonymi dla 
szkoły mocnymi i słabymi stronami oraz 
zdiagnozowanymi problemami.

Zespół Wychowawczy.
Wszyscy nauczyciele i 
wychowawcy, pedagog i 
psycholog szkolny.

2. Poprawienie bezpieczeństwa 
uczniów w szkole, domu, 
podczas spędzania wolnego 
czasu, a w szczególności 
zachowania bezpieczeństwa w 
sieci..

1. Zachowanie bezpieczeństwa w 
klasach, na korytarzach i w 
innych pomieszczeniach 
szkolnych.

2. Nauczenie dzieci i młodzieży 
zasad bezpiecznego 
zachowania w sytuacjach 
pozaszkolnych.

1. Dyżury nauczycielskie.
2. Tematyka godzin wychowawczych.
3. Tematyka zajęć komputerowych
4. Korzystanie z filmów i materiałów dvd i 

video: 
- Savoir-vivre dla młodych
- Bezpieczeństwo dziecka
- Pies na mojej drodze

Wszyscy nauczyciele i 
wychowawcy, pedagog i 
psycholog szkolny, 
nauczyciel informatyki.



3. Wpajanie zasad zachowania 
bezpieczeństwa w czasie 
wakacji.

4. Nauka bezpiecznego 
korzystania z Internetu, 
rozpoznawanie i unikanie 
zagrożeń. 

- Pamiętaj masz jedno życie
- Niebezpieczne zabawy
- W sidłach

5. Pokazy ratowników wodnych zasad 
udzielania pierwszej pomocy.

      

3. Poprawienie bezpieczeństwa 
uczniów w ruchu drogowym

1. Wyposażenie uczniów w wiedzę
dotyczącą poruszania się po 
drogach.

2. Nauczenie podstaw zasad 
ruchu drogowego.

1. Tematyka godzin wychowawczych.
2. Ćwiczenie prawidłowego poruszania się 

po drodze i na przejściach dla pieszych.
3. Tematyka zajęć technicznych, 

umożliwienie zdobycia karty rowerowej.
4. Korzystanie z filmów i materiałów dvd: 

- Bezpieczna droga z radami Spongeboba
-Bądź ekspertem jazdy na rowerze

Wszyscy wychowawcy, 
pedagog i psycholog 
szkolny, nauczyciel zajęć 
technicznych

4. Zapobieganie wagarom i 
przedwczesnemu wypadnięciu 
z systemu szkolnego

1. Organizowanie pomocy 
uczniom mającym trudności w 
nauce i ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

2. Zapoznanie/przypomnienie 
uczniom programu poprawy 
frekwencji.

3. Współpraca z instytucjami 
wspierającymi działalność 
szkoły: poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, 
policją, sądem rodzinnym

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
korekcyjno-kompensacyjne

2. Wsparcie pedagoga i psychologa 
szkolnego

3. Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie 
wskazywania instytucji służących 
specjalistyczną pomocą

Wszyscy wychowawcy, 
pedagog i psycholog 
szkolny

5. Promowanie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży. 
Przeciwdziałanie hałasowi.

1. Współpraca z Powiatową 
Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną.

2. Opracowanie przez Zespół 
Wychowawczy działań 
zmniejszających natężenie 
hałasu na przerwach.

3. Prowadzenie sklepiku 
szkolnego ze zdrową żywnością

1. Tematyka godzin wychowawczych.
2. Realizowanie we współpracy z 

Sanepidem programu profilaktycznego 
„Trzymaj formę”

3. Realizowanie przez psychologa 
szkolnego programu profilaktycznego 
„Nie pal przy mnie proszę”

4. Korzystanie z filmów i materiałów dvd i 
video: 

Zespół Wychowawczy. 
Wszyscy wychowawcy, 
pedagog i psycholog 
szkolny, pracownik 
Sanepidu, pielęgniarka 
szkolna.



4. Uczestnictwo w akcjach 
promujących zdrową żywność

5.  Zapobieganie zachowaniom 
ryzykownym, w tym głównie 
samookaleczania się.

6. Uświadamianie konieczności 
dbania o higienę, zapobieganie 
przypadkom wszawicy u dzieci.

- Żyję bez ryzyka AIDS
- AIDS-wszystko co powinieneś wiedzieć

5. Prowadzenie przez pracownika 
Sanepidu zajęć profilaktycznych 
„Madre Zakupy”.

6. Udział przedszkola w programie 
zapobiegania próchnicy.

7. Aktywny udział w akcjach „Owoce w 
szkole” uczniów klas 1-3 szkoły 
podstawowej.oraz „Mleko w szkole” dla 
uczniów szkoły podstawowej.

8. Zorganizowanie konkursu na plakat i 
hasło propagujące ciszę.

9. Korzystanie z procedury postępowania 
w sytuacji okaleczania się ucznia

10. Systematyczne sprawdzanie czystości 
głów przez pielęgniarkę szkolną.

6. Zapobieganie uzależnieniom od
nikotyny, alkoholu, środków 
psychoaktywnych, telefonów, 
komputera, Internetu.

1. Prowadzenie działań z zakresu 
profilaktyki uniwersalnej.

2. Wyposażenie uczniów w wiedzę
na temat uzależnień i zagrożeń 
z nimi związanych.

3. Prowadzenie działań z zakresu 
profilaktyki selektywnej.

4. Współpraca i poradnictwo dla 
rodziców uczniów zagrożonych
uzależnieniami

1. Tematyka godzin wychowawczych.
2. Korzystanie z filmów i materiałów dvd i 

video: 
- Dziękuję nie piję
- Obietnica
- Palenie tytoniu a fizjologia człowieka
- Uzależnienia
- Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm
- Epitafium dla narkomana
- Historia zaginionej skarbonki
- Stop Dopalaczom
- Dopalacze
- Życie pod murem
- 3…2…1…Internet
- TV story

3. Przygotowanie poradnika z adresami 
poradni i instytucji pomagających 
osobom zagrożonym uzależnieniami.

4. Organizowanie spotkań z policjantami i 
kuratorami rodzinnymi i dla nieletnich 
na temat odpowiedzialności nieletnich w 

Wszyscy wychowawcy, 
pedagog i psycholog 
szkolny, nauczyciele 
przyrody, biologii, 
pracownik Sanepidu, 
terapeuta TZN



5. Współpraca z terapeutą 
uzależnień Legionowskiego 
Oddziału Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii

świetle prawa.
5. Korzystanie z procedur: 

- postępowanie nauczycieli i metody współpracy 
szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci 
oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją
- postępowanie w sytuacji ujawnienia palenia 
papierosów przez uczniów

6. Cotygodniowe spotkania grupy 
gimnazjalistów

7. Zapobieganie przemocy i 
agresji słownej i fizycznej, 
także cyberprzemocy.

1. Promocja zachowań 
nieagresywnych

2. Pokazanie uczniom, że 
konflikty można rozwiązywać 
w sposób pokojowy.

3. Uświadamianie czym jest 
cyberprzemoc.

1. Tematyka godzin wychowawczych
2. Organizowanie zajęć integrujących 

zespół klasowy.
3. Korzystanie z filmów i materiałów dvd i 

video:
- Przemoc
- Oni
- Asertywność
- Przemoc i agresja jak się im przeciwstawić

4. Organizowanie spotkań z policjantami i 
kuratorami rodzinnymi i dla nieletnich 
nt. odpowiedzialności nieletnich w 
świetle prawa 

5. Rozwiązywanie konfliktów zgodnie z 
procedurą Systemu Interwencji 
Wewnątrzszkolnej

6. Korzystanie z procedur postępowania 
nauczycieli i metod współpracy szkół z 
policją w sytuacjach zagrożenia dzieci 

Wszyscy wychowawcy, 
pedagog i psycholog 
szkolny



oraz młodzieży przestępczością i 
demoralizacją oraz postępowania w 
przypadku stwierdzenia stosowania 
cyberprzemocy.

           
8. Kształtowanie u uczniów 

pozytywnych postaw. 
Propagowanie idei 
wolontariatu.

1. Nabywanie umiejętności 
konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów

2. Wyposażenie uczniów w 
podstawy wiedzy o 
asertywności, negocjacji.

3. Prowadzenie mediacji między 
uczniami w sytuacjach 
konfliktowych.

4. Nauka radzenia sobie z 
emocjami.

1. Tematyka godzin wychowawczych.
2. Udzielanie porad, wskazówek, zaleceń 

uczniom, rodzicom, nauczycielom.
3. Ćwiczenie zaleceń pod bezpośrednią 

kontrolą pedagoga lub psychologa 
szkolnego.

4. Prowadzenie warsztatów dla wybranych
klas.

5. Umożliwienie uczniom prowadzenia 
pozytywnej działalności w Samorządzie 
Uczniowskim, Klubie wolontariatu.

6. Prowadzenie zajęć i spotkań 
indywidualnych przez pedagoga i 
psychologa szkolnego.

7. Realizacja projektu Cyfrowo bezpieczni

Wszyscy nauczyciele i 
wychowawcy, pedagog i 
psycholog szkolny, 
opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego, Klubu 
Wolontariatu.

Wszystkie materiały dydaktyczne oraz procedury wymienione w planie działań dostępne są w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego.


