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I. WSTĘP 

Szkolny program profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb roz-
wojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Jest on zintegrowany 
ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym. Adresatami Szkolnego Programu Pro-
filaktyki są uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy nauczyciele. Opisuje on w sposób cało-
ściowy wszystkie treści i działania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilak-
tycznym i opiekuńczym.  Profilaktyka jest procesem, który wspiera człowieka w prawi-
dłowym rozwoju i zdrowym życiu. Jest także jednym ze sposobów reagowania na rozma-
ite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane.  Ma na celu zapo-
bieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności. Równie 
istotnym elementem profilaktyki jest promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do 
tych, które usiłuje się wyeliminować oraz wzmacnianie czynników chroniących przed 
rozwojem zagrożeń. Przez program profilaktyczny rozumie się tu działania psychoeduka-
cyjne podejmowane według określonego scenariusza, których celem jest zapobieganie za-
chowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich otoczeniu 
oraz umacnianie tych zasobów i predyspozycji, które będą działać chroniąco na jednostkę. 
Życie społeczne pokazuje nam, że nieustannie wzrasta liczba młodych ludzi podejmują-
cych rozmaite zachowania ryzykowne. Ich wiek znacznie się obniża. Tym terminem okre-
śla się różne działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia 
fizycznego, psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego. Istnieją  również 
takie czynniki i zachowania, które mogą je hamować. Czynniki chroniące to cechy, sytu-
acje i warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka. Są to: poczucie 
przynależności do rodziny, silna więź rodzinna, zainteresowanie własnym rozwojem 
i nauką. Posiadanie zainteresowań, zamiłowań i pasji, kultura osobista, zaangażowanie 
w rozwój duchowy, życie religijne, szacunek dla norm społecznych, tradycji i kultury, po-
czucie przynależności do grupy rówieśniczej, pełnienie ról aprobowanych społecznie. 

II.  GENEZA PROGRAMU 

Praca nad szkolnym programem profilaktyki była procesem wynikającym 
z wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie zasad profilaktyki pierwszorzędnej, 
skierowanej do grupy niskiego ryzyka, do wszystkich uczniów, nauczycieli, pozostałych 
pracowników szkoły oraz rodziców. Pełne rozeznanie polegało na diagnozie sytuacji śro-
dowiska szkolnego w oparciu o: 

− ankiety kierowane do uczniów i do rodziców; 

− ustalenie przez wychowawców wykazu niepokojących zjawisk w szkole; 

− wnioski i spostrzeżenia pedagoga szkolnego; 
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− Statut Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim; 

− Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Pol-

skiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim; 

− dokumentację wychowawców klas; 

− dokumentację pedagoga szkolnego; 

− opis, analiza i plan realizacji Programu Profilaktyki  „Ważkie sprawy” zawarte w po-

przednio skonstruowanym programie profilaktyki realizowanym w latach szkolnych 

2012-2015.  

Kolejnym etapem w kontynuacji szkolnego programu profilaktyki było zweryfikowa-
nie i skorelowanie go z  podstawą programową oraz z programem wychowawczym szko-
ły, aby stanowiły wzajemne uzupełnienie. Program profilaktyki został oparty na realnych 
problemach i zagrożeniach pojawiających się w szkole, jej najbliższym otoczeniu, jak 
również zagrożeniach zmieniającego się współczesnego świata zewnętrznego oraz na pro-
gramie profilaktyki „Ważkie sprawy” zatwierdzonym i obowiązującym w latach szkol-
nych 2012-2015. Zmiany do istniejącego wcześniej Szkolnego Programu Profilaktyki po-
czyniono w związku z nową podstawą programową dotyczącą kształcenia ogólnego w 
szkołach podstawowych.  

Projekt działań wychowawczo-profilaktycznych skonstruowano w odniesieniu do kon-
cepcji ucznia określonej w Programie Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 13 Po-
mnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomaszowie 
Mazowieckim jako wizerunek absolwenta.  

Prezentowany szkolny Program Profilaktyki będzie corocznie modyfikowany na pod-
stawie wniosków do dalszej pracy wynikających z  ewaluacji przeprowadzonej na zakoń-
czenie każdego roku szkolnego, corocznego określenia ryzyk i czynników chroniących      
w zakresie bezpieczeństwa uczniów oraz priorytetów edukacyjnych. 

III.  PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Konwencja o Prawach Dziecka.  
3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach. 

4. Rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

5. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
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6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w 
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  

7. Rządowy program na lata 2014- 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (Uchwała Ra-
dy Ministrów z dn. 28 lipca 2014 r.)  

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

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
10. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania ty-

toniu i wyrobów tytoniowych 
11. Statut Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.  

IV.  INSTYTUCJE WSPOMAGAJ ĄCE PRACĘ SZKOŁY, WSPIERA-
JĄCE FUNKCJONOWANIE I POTRZEBY DZIECI ORAZ RO-
DZICÓW  

− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
ul. Majowa 1/13 

− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Cekanowska 5    

− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
ul. Św. Antoniego 55, 

− Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa „Krasnoludek” prowadzona przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
ul. Św. Antoniego 55 

− Fundacja Arka Nadziei, 

− Fundacja N.S.J. –Rodzina 
ul.  Ks. J. Popiełuszki 2 

− Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. O. Lange 44 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Barlickiego 30, 

− Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
ul. św. Antoniego 24, 

− Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej d/s Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejono-
wego w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Prez. I. Mościckiego 9 
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− Ogólnopolski Telefon Zaufania "Niebieska Linia" 
Tel. 801 120 002 

− Niebieska Linia Pogotowie Ofiar Przemocy 
Tel. 22 668 70 00  

− Bezpłatny Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 
Tel. 116 111 

− Rzecznik Praw Dziecka 
Tel. 800 12 12 12 

− Pomarańczowa Linia pomoc dla rodziców dzieci pijących i zażywających narko-
tyki 
Tel. 801 140 068   

− Policyjny Telefon Zaufania 
Tel. 800 12 02 26 

− Telefon Alarmowy  - 112  

− Straż Pożarna – 998 

− Pogotowie Ratunkowe – 999  

− Straż Miejska – 986 
 

V. OPIS I DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO  

W oparciu o dokumenty i informacje od pedagoga szkolnego, rozmowy z uczniami, 
rodzicami i nauczycielami, wychowawcami, pracownikami szkoły oraz analizę dokumen-
tacji szkolnej, w tym: sprawozdań wychowawców klas, zeszytów pochwał i uwag, dzien-
nika zajęć świetlicowych, liczby uczniów, korzystających z bezpłatnych obiadów             
w szkolnej stołówce, badań ankietowych dla rodziców uzyskano informacje wskazujące 
na potrzebę następujących działań zapobiegawczych lub naprawczych w zakresie:  

− niskiej kultury języka, używania wulgaryzmów; 

− agresji słownej i przemocy we wzajemnych kontaktach między uczniami, 
a w związku z tym obniżenia poczucia bezpieczeństwa w szkole;  

− bezkrytycznego odbioru wzorców i zachowań prezentowanych w mediach i śro-
dowiskach wirtualnych (uzależnienia od komputera); 

− podatności wychowanków na manipulację i łatwowierność; 
− uzależnień od komputera oraz przeciwdziałania wobec inny uzależnień; 

− braku dyscypliny, nieodpowiedniego zachowania w stosunku do nauczycieli 
i innych pracowników szkoły;  

− obniżenia się statusu społecznego wielu rodzin, które potrzebują pomocy material-
nej;  

− zwiększenia się liczby dzieci niedożywionych; 
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− braku motywacji i niskich potrzeb edukacyjnych; 

− braku poczucia własnej wartości; 
− wyposażenie uczniów w umiejętność minimalizacji lub likwidacji stresu  

szkolnego lub osobistego. 

Aby program profilaktyki stał się skuteczny, a profilaktyka osiągała swoje cele, nie-
zbędna jest współpraca na różnych poziomach  tj.: szkoła, klasa, środowisko (rodzice, 
otoczenie). 

 Zadania do realizacji przez: 

a) wychowawcę: 

− integracja zespołu klasowego; 
− dbałość o poczucie bezpieczeństwa, 
− promowanie zdrowia;  

− zachęcanie do wzajemnej akceptacji; 
− współpraca z rodzicami; 

− wyposażanie w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 
− realizacja Planów Pracy Wychowawczej zgodnych z potrzebami wychowanków i 

priorytetami edukacyjnymi. 

b) nauczycieli i pracowników szkoły:  

− podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
− dbanie o prawidłowy obieg informacji; 

− planowanie i sprawna organizacja; 
− czuwanie nad spójnością oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych wszyst-

kich pracowników.  

c) rodziców: 

− udział w realizacji programu; 

− udział w spotkaniach;  
− podejmowanie wspólnych celów i zadań; 

d) środowiska lokalnego: 

− diagnozowanie potrzeb; 
− pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych. 

VI.  CEL GŁÓWNY PROGRAMU PROFILAKTYKI  

Kształtowanie u uczniów  umiejętności prospołecznych poprzez rozwijanie i wzmacnianie 
postaw oraz zachowań pożądanych społecznie i powszechnie akceptowanych.  
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VII.  CELE SZCZEGÓŁOWE  

− zapewnić uczniom bezpieczne warunki nauki; 
− doskonalić wśród uczniów umiejętności kulturalnego zachowania i prawidłowego ko-

munikowania się;  
− wzmacniać i nagradzać pozytywne zachowania uczniów, dostarczać przykłady wła-
ściwych postaw; 

− dostarczyć wiedzy nt asertywności i nauczyć asertywnych zachowań; 

− uświadamiać i rozmawiać o zagrożeniach płynących z codziennego funkcjonowania   
w szkole i środowisku bliższym i dalszym; 

− kształtować pozytywny obraz własnej samooceny;  

− edukować w zakresie pojęcia stresu i nauczyć metod minimalizacji stresu; 
− rozwijać u wychowanków umiejętności podejmowania właściwych decyzji;  

− uczyć radzenia sobie z emocjami i stresem; 
− rozwijać umiejętności interpersonalne, asertywność i empatię; 

− przeciwdziałać przemocy, agresji, cyberprzemocy; 
− egzekwować od uczniów kulturalną komunikację; 
− rozwijać u uczniów wrażliwość społeczną i uczucia wyższe; 

− kształtować postawy tolerancji wobec inności, uczyć zasad demokracji, sprawiedliwo-
ści społecznej i norm moralnych;  

− promować zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe; 

− integrować społeczność szkolną;  
− rozwijać u  uczniów zainteresowania i pasje jako przeciwdziałanie wykluczeniu spo-

łecznemu;  
− wyposażyć uczniów w wiedzę adekwatną do  wieku  rozwojowego  nt. uzależnień: ni-

kotynizmu, alkoholizmu, komputeromanii, narkomanii, dopalaczy;  

− wspierać rodziców w procesie wychowania uczniów; 
− motywować rodziców do włączania się w życie szkoły. 

VIII.  PRZEWIDYWANE EFEKTY  

Uczniowie potrafią dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne;  

Szkoła promuje zdrowie, a jej uczniowie aktywnie w tych działaniach uczestniczą 
i posiadają umiejętność właściwego organizowania czasu wolnego; 

Zmniejszenie częstotliwości zachowań agresywnych  i konfliktów, przestrzegają za-
chowa fair play; 

Uczniowie stosują zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania w szkole i poza 
szkołą, w tym zasady konstruktywnej rywalizacji; 

Uczniowie posiadają wiedzę na temat uzależnień, adekwatną do wieku i nie podejmują 
zachowań ryzykownych; 
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Wychowankowie znają zagrożenia i konsekwencje płynące z Internetu i niewłaściwego 
zrozumienia przekazu informacji. 

Uczniowie znają i akceptują techniki asertywnego zachowania. 

Uczniowie wiedza, gdzie i jak szukać pomocy w sytuacjach niebezpiecznych i streso-
wych. 

Uczniowie znają i stosują techniki minimalizacji i likwidacji stresu. 

Uczniowie odnoszą sukcesy w szkole i poza szkołą; 

Wzrasta  zaangażowanie  rodziców w działania  na rzecz szkoły.  

IX.  EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI      

Celem naszym będzie uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Czy dążymy do osiągnięcia celów?  

2. Czy zadania są realizowane? ( Jeżeli nie, to dlaczego?)  

3. Jakie utrudnienia mieli realizatorzy w związku z wykonywaniem zadań?  

4. Co sadzą uczniowie i ich rodzice nt. realizowanych zadań?  

5. Czy zaplanowane zadania  zostały terminowo zakończone?( Jeśli nie, to dlaczego?). 

6. Jakich użyto środków, form, metod i czy były to dobre  wybory?  

7. Czy w trakcie pracy nad programem wprowadzono zmiany? (Jeżeli, tak to, dlacze-
go?).  

Sprawdzenie skuteczności wdrażania programu profilaktyki oraz tego w jakim stopniu 
osiągnięto oczekiwane efekty odbywać się będzie poprzez: 

− ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów i rodziców, 

− systematyczną obserwację; 
− rozmowy wychowawcze; 
− analizę dokumentów szkoły; 

− gromadzenie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli, jaki wpływ miała realizacja 
programu na społeczność szkolną. 

X. REALIZATORZY PROGRAMU  

Realizatorami programu są: 

− dyrektor i wicedyrektor szkoły, 
− wychowawcy klas, 

− nauczyciele poszczególnych przedmiotów,  
− wychowawcy świetlicy, 

− nauczyciel bibliotekarz, 
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− pedagog szkolny, 

− psycholog szkolny, 
− logopeda, 

− pielęgniarka szkolna, 
− rodzice, 

− pracownicy niepedagogiczni.
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XI.  PLAN REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

DBAM O ZDROWIE 

Zadanie Cele Formy realizacji Efekty Odpowiedzialni Realizatorzy 

Kształtowanie właści-
wych nawyków zdro-
wotnych 

 

 

 

 

 

 

− uświadomienie 
konieczności dbania 
o własne ciało  
i zdrowie 

− spotkania z pielę-
gniarką szkolną, -
pogadanki,  

− fluoryzacja zębów, 

− badania bilansowe 

− uczeń  zna i stosuje 
zasady higieniczne-
go trybu życia, 

− dba o własny wy-
gląd, 

− przyjmuje właściwą 
postawę w trakcie 
odrabiania lekcji, 

− potrafi dostosować 
ubiór odpowiedni do 
warunków atmosfe-
rycznych, 

− stosuje się do zale-
ceń lekarzy, 

−  wie, że nie może 
samodzielnie zaży-
wać lekarstw 

− wychowawcy, 

− pielęgniarka szkol-
na,  

− uczniowie, 

− nauczyciele 

− dbanie o zdrowe 
odżywianie oraz 
kulturę/ higienę spo-
żywania posiłków. 

 

 

 

− pogadanki; przygo-
towywanie kanapek, 
surówek, sałatek;  

− zakładanie ogród-
ków warzywnych w 
klasach;  

− udział w akcjach: 
„Śniadanie daje 
moc”, „Owoce w 
szkole”,  „Szklanka 

− uczeń  zna i rozumie 
rolę właściwego od-
żywiania, 

−  wie, jakie produkty 
są zdrowe, 

− aktywnie uczestni-
czy w przygotowy-
waniu kanapek, su-
rówek, sałatek, 
ogródków warzyw-

− wychowawcy, 

− nauczyciele, 

− pielęgniarka szkol-
na, 

− uczniowie,  

− nauczyciele,  

− rodzice 
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mleka” nych, 

− spożywa owoce, 
warzywa, mleko, 

− kulturalnie zacho-
wuje się przy stole, 

− pamięta o zachowa-
niu zasad higieny w 
trakcie jedzenia 

Zapoznanie z zagroże-
niami zdrowia i życia 

− wdrażanie do ak-
tywnego trybu życia 
oraz wypoczynku 

− uczestniczenie w 
przerwach śródlek-
cyjnych, grach i za-
bawach ruchowych, 
zawodach sporto-
wych, zajęciach na 
pływalni;  

− zajęciach tanecz-
nych; 

−  udział w wyciecz-
kach klasowych;  

− pogadanki 

− uczeń  zna sposoby 
aktywnego wypo-
czynku, 

−  uczestniczy w 
zajęciach rucho-
wych oraz wyciecz-
kach, 

− aktywnie organizuje 
sobie czas wolny, 

−  zna i stosuje zasady 
bezpieczeństwa 
podczas zabaw 

− wychowawcy,  

− nauczyciele w - f, 

− instruktorzy, 

− uczniowie 

− uświadomienie 
szkodliwości alko-
holu, nikotyny i 
środków odurzają-
cych 

 

 

 

 

 

 

 

− spotkania z pedago-
giem szkolnym, pie-
lęgniarką, pogadanki 
w klasach, plakaty, 
gazetki tematyczne 

 

 

 

 

 

 

 

− uczeń wie, że pale-
nie papierosów, pi-
cie alkoholu oraz 
stosowanie dopala-
czy szkodliwie 
wpływa na orga-
nizm, 

− wie, do czego może 
doprowadzić stoso-
wanie wymienio-
nych używek, 

− potrafi powiedzieć 
„Nie”, zna i stosuje 

− wychowawcy,  

− pedagog szkolny,  

− pielęgniarka 

 

 

 

 

 

 

 

 

− uczniowie 
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-przygotowanie 
uczniów do radzenia 
sobie w sytuacjach 
stresowych 

 

 

 

- spotkania z pedago-
giem szkolnym, pielę-
gniarką, specjalistą, 
pogadanki w klasach, 
plakaty, gazetki tema-
tyczne 

zachowania aser-
tywne 

 

- uczeń ma wiedzę na 
temat stresu, 

-zna metody relaksacji 

 

 

 

− wychowawcy,  

− pedagog szkolny,  

_   pielęgniarka, 

zaproszeni goście 

 

 

 

- uczniowie 

Propagowanie progra-
mów prozdrowotnych 
dla szkół 

− realizacja zadań 
programów m.in. 
„Szkoła Promująca 
Zdrowie”, Śniadanie 
daje moc, „Zdrowo 
jem, więcej wiem” 

− pogadanki, happe-
ningi, zawody spor-
towe, gazetki tema-
tyczne, zajęcia prak-
tyczne 

− uczeń prowadzi 
zdrowy styl życia, 

− bierze aktywny 
udział w progra-
mach 

− wykonuje zajęcia 
praktyczne 

− społeczność  szkolna 

− wychowawcy 

− logopeda 

− nauczyciele,  

− uczniowie 

− rodzice 

 

JA I MEDIA 

     

Zadanie Cele Formy realizacji Efekty Odpowiedzialni Realizatorzy 

Kształtowanie 
 i wdrażanie wśród 
uczniów nawyków 
racjonalnego i bez-
piecznego wykorzy-
stywania środków ma-
sowego przekazu: 
komputer, telewizja, 
książka i inne 

 

− uświadamianie dzie-
ciom negatywnego 
na ich życie wpływu 
płynącego z niera-
cjonalnego korzysta-
nia z środków me-
dialnych  

− pogadanki, dyskusje  
z uczniami,  

− rozmowy kierowane; 

− gazetki tematyczne; 

− realizacja zadań wy-
nikających z progra-
mów przeznaczonych 
dla szkół podstawo-
wych realizujących 
treści z obszaru kul-
tury medialnej 

− uczeń  jest świadomy 
zgubnego wpływu 
wynikającego  z nie-
racjonalnego korzy-
stania z mediów; 

− wymienia zagrożenia 
płynące z  korzysta-
nia z komputera, In-
ternetu, telewizji, 
prasy i książki; 

− stosuje się do zasad 
umiejętnego korzy-

− wychowawcy 

− nauczyciel informa-
tyki  

− nauczyciel bibliote-
karz  

− uczniowie 

− nauczyciele  
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stania z różnych form 
masowego przekazu  

 − ukazywanie uczniom 
pozytywnej strony 
korzystania z środ-
ków masowego prze-
kazu  

−  popularyzacja wśród 
uczniów filmów, 
programów kompute-
rowych, literatury 
prezentujących pozy-
tywne wartości; 

−  zajęcia tematyczne, 
rozmowy; 

− uczeń  racjonalnie 
wykorzystuje środki 
masowego przekazu; 

−  potrafi wśród wielu 
informacji wybrać te, 
których treści  są 
adekwatne do jego 
wieku 

− uczeń kreatywnie 
korzysta z mediów 

− wychowawcy 
− nauczyciel informa-

tyki  
− nauczyciel bibliote-

karz 

−  uczniowie 
− nauczyciele 

 

UZALE ŻNIENIA WOKÓŁ NAS 

Zadanie Cele Formy realizacji Efekty Odpowiedzialni Realizatorzy 

Wyposażenie uczniów 
w wiedzę o środkach 
uzależniających 
− papierosy 
− alkohol 
− narkotyki 
− dopalacze 
− leki 

− poznanie rodzajów 
uzależnień 

− poznanie zgubnych 
indywidualnych i 
społecznych skutków 
uzależnień  

− poznanie korzyści z 
niestosowania uży-
wek      

− uświadomienie ko-
nieczności  szukania 
pomocy w przypadku 
niebezpieczeństwa 
uzależnienia 

− realizacja tematyki 
na lekcjach wycho-
wawczych 

− szkolenia prowadzo-
ne przez wolontariu-
szy 

− projekcje filmowe 
− gazetki tematyczne 

− zna zgubne skutki in-
dywidualne i społeczne 
uzależnień 

− rozumie potrzebę szu-
kania pomocy specjali-
stów w przypadku za-
grożeń uzależnieniami 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
− nauczyciele wy-

chowania fizycz-
nego 

 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
−  nauczyciele wycho-

wania fizycznego 
− opiekun „Stowarzy-

szenia Arki Nadziei” 

Wyposażenie uczniów 
w wiedzę o niebezpie-
czeństwie uzależnienia 
się od współczesnych 

− poznanie mechani-
zmów uzależniania 
się od współczesnych 
mediów 

− realizacja tematyki 
na lekcjach wycho-
wawczych 
 

− zna zgubne skutki in-
dywidualne i społeczne 
uzależnień od mediów 

− rozumie potrzebę szu-

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
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środków audiowizual-
nych (Internet, telefon, 
tablet, konsole do gier, 
telewizja itp.) 

− wskazywanie sposo-
bów radzenia sobie z 
nawykami 
 

kania pomocy specjali-
stów w przypadku za-
grożeń uzależnienia 

 
Wskazywanie niebez-
pieczeństwa 
cyberprzemocy  

− poznanie form cy-
berprzemocy i jej 
konsekwencji 

− poznanie sposobów 
zachowania się wo-
bec przemocy w sieci 
i szukania pomocy 

− realizacja tematyki 
na lekcjach wycho-
wawczych i na zaję-
ciach komputero-
wych 

− gazetki tematyczne, 
− projekcje filmowe 

 
 

− zna rodzaje niebezpie-
czeństw w cyberprze-
strzeni i sposoby ich 
unikania 

− jest świadomy zagrożeń 
płynących ze środowisk 
wirtualnych 

− rozumie potrzebę szu-
kania pomocy w przy-
padku zaistnienia jej 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
− nauczyciel zajęć 

komputerowych 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
− nauczyciel zajęć 

komputerowych 

Uczenie asertywności i 
radzenia sobie z presją 
rówieśniczą i społeczną 

− uczenie sposobów 
odmawiania 

− wskazywanie wła-
ściwych zachowań 
sytuacjach zagroże-
nia zdrowia życia i 
mienia 

− budowanie świado-
mości własnej warto-
ści 

− realizacja bloków 
tematycznych na go-
dzinach wychowaw-
czych 

− zna szkodliwe działanie 
substancji na młody or-
ganizm 

− umie odmówić, zacho-
wać się asertywnie 

− zna sposoby zachowa-
nia się w sytuacjach za-
grożeń zdrowia, życia i 
mienia 

−  jest świadomy własnej 
wartości 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
− nauczyciele wy-

chowania fizycz-
nego 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
− nauczyciele wycho-

wania fizycznego 

Rozwijanie zaintereso-
wań  jako alternatywa 
uzależnień i złych na-
wyków 

− uczenie sposobów 
racjonalnego wyko-
rzystania czasu wol-
nego 

− rozbudzanie zaintere-
sowań nauką, litera-
turą, sztuką 

− turnieje i zawody 
sportowe 

− Szkolny Dzień Spor-
tu 

−  realizacja zadań 
Kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy umysł”  

− organizacja wycie-
czek,  uroczystości 
szkolnych i klaso-
wych 

− wie jak spędzać poży-
tecznie i ciekawie wol-
ny czas 

− jest ciekawy otaczają-
cego świata 

− interesuje się osiągnię-
ciami nauki kultury i 
sztuki 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
− nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów 

− wychowawcy 
świetlicy 

− nauczyciel biblio-
tekarz 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
−  nauczyciele wszyst-

kich przedmiotów 
− wychowawcy świe-

tlicy 
− nauczyciel bibliote-

karz 
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Promowanie zdrowego 
odżywiania się i nie 
ulegania niewłaściwym 
nawykom 

−  uczenie zasad racjo-
nalnego odżywiania  

− wskazywanie jakie 
zachowania żywie-
niowe mogą dopro-
wadzić do chorób lub 
poważnych zaburzeń 
zdrowia 

− realizacja na lekcjach 
wychowawczych, 
przyrody 

−  zna zasady racjonalne-
go odżywiania się 

−  wie jakie zwyczaje 
żywieniowe mogą do-
prowadzić do chorób 
lub poważnych zabu-
rzeń zdrowia 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
− nauczyciele przy-

rody 

− wychowawcy 
− pedagog 
− psycholog 
− nauczyciele 

 

KULTURA OSOBISTA 

Zadanie Cele Formy realizacji Efekty Odpowiedzialni Realizatorzy 

Zwracanie uwagi na 
kulturę bycia i  słowa. 
Eliminowanie agresji 
słownej- „Wulgary-
zmom –NIE” 
Zachęcanie do czytania 
wartościowych książek 
propagowanie języka 
literackiego 

− uczenie zasad  kultu-
ralnego zachowania 

− dbanie o kulturę sło-
wa 

− eliminowanie wulga-
ryzmów 

− egzekwowanie od 
uczniów przestrzega-
nia  „Regulaminu za-
chowania się 
uczniów w szkle” 

 

− lekcje wychowaw-
cze, przedmiotowe 

− prace pisemne z  j. 
polskiego,  

− konkursy językowe  
− imprezach kultural-

nych 
− promowanie po-

prawnej polszczyzny 
− przestrzeganie pro-

cedury oceniania za-
chowania uczniów 

uczeń: 
− pozna zasady kultu-

ralnego zachowania;  
− zwiększy dbałość o 

kulturę słowa; 
− wyeliminuje wulga-

ryzmy ze swojego 
słownika  

 

− poloniści,  
− wychowawcy,  
− pedagog szkolny 

− wszyscy pracownicy  
− nauczyciele szkoły 

 

 

Kształtowanie u 
uczniów tolerancji, 
akceptacji czyjś poglą-
dów, wierzeń, upodo-
bań różniących się od −
własnych nastawień. 

− zapoznanie uczniów 
z pojęciem i znacze-
niem słowa „toleran-
cja”, 

− wzmacnianie postaw 
i zachowań rozwija-
jących u uczniów 
umiejętność posza-
nowania odmienno-
ści 

− lekcje tematyczne, 
− gazetki, wystawki, 
− inscenizacje teatralne  
− rozmowy kierowane 
− szkolny Dzień Życz-

liwości 

uczeń: 
-zdobędzie  wiedzę na 
temat źródła tolerancji, 
-pozna związek pomię-
dzy potrzebą, a zacho-
waniem człowieka, 
-zrozumie wagę za-
chowania tolerancji 
wobec inności, 
 

− wychowawcy 
− pedagog 
− inni nauczyciele 
− SU 

− wszyscy pracownicy  
− nauczyciele szkoły 
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BEZPIECZEŃSTWO 

Zadanie Cele Formy realizacji Efekty Odpowiedzialni Realizatorzy 

Zapobieganie przeja-
wom przemocy i za-
chowaniom agresyw-
nym  
 

− minimalizowanie lub 
eliminowanie niepo-
kojących zachowań, 
tj: przemocy, agresji. 

− dostarczanie infor-
macji przez uczniów; 

− analiza dostarcza-
nych informacji 
i bieżące rozstrzyga-
nie zaistniałego pro-
blemu; 

− gromadzenie istot-
nych informacji;  

− praca w zespołach 
klasowych w trakcie 
godzin wychowaw-
czych - pogadanki,   

− rozmowy indywidu-
alne, rozmowy kie-
rowane. 

− uczniowie wiedzą, kogo 
mogą poinformować o 
formie, miejscu oraz 
sprawcy przemocy; 

− uczniowie uczą się, że 
osobie poszkodowanej 
będzie udzielona pomoc 
i wsparcie, a sprawca 
poniesie konsekwencje; 

− uczniowie poznają  
i potrafią wykorzysty-
wać sposoby konstruk-
tywnego rozwiązywania 
konfliktów. 

− wychowawcy klas; 
− pedagog szkolny 
 

− uczniowie; 
− wychowawcy klas; 
− pedagog 
− szkolny 
 

Profilaktyka zachowań 
suicydalnych  

− zapoznanie uczniów 
ze specyfiką osobo-
wości człowieka, 

− wyposażenie 
uczniów w pozytyw-
ną samoocenę, 

− rozwijanie u pod-
opiecznych umiejęt-
ności wykorzystywa-
nia mocnych stron 
swojej osoby oraz 
radzenia sobie z wła-
snymi słabościami 

− wdrożenie uczniów 
do zachowań polep-

− lekcje tematyczne, 
− stosowanie pozytyw-

nych wzmocnień, 
− tematyczne konsulta-

cje z rodzicami, 
− prezentacja materia-

łów metodycznych 
na zebraniach z ro-
dzicami, 

− rozmowy kierowane, 
− warsztaty antystre-

sowe, 
− artykułu w gazetce 

szkolnej, 
− ekspozycje ścienne. 

− Uczeń 
 wie : 
co to jest osobowość 
człowieka, stres, depresja, 
zna:  
swoje mocne i słabe stro-
ny, 
potrafi: 
wykorzystać swoje atuty, 
zrelaksować swoje nega-
tywne emocje,  
rozwiązywać swoje pro-
blemy; 
-Uczeń  
pozytywnie ocenia własną 

− wychowawcy klas; 
− pedagog szkolny 

 

− uczniowie; 
− wychowawcy klas; 
− pedagog 
− szkolny 
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szających samopo-
czucie, 

− zapoznanie wycho-
wanków z pojęciem 
stresu i depresji. 
 

osobę i ma dobre samopo-
czucie. 
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Zapewnienie bezpie-
czeństwa uczniom pod-
czas przerw, lekcji, 
organizowanych imprez 
szkolnych  
i zastępstw 

− poczucie bezpieczeń-
stwa w szkole. 

− monitorowanie kory-
tarzy szkolnych (ka-
mery); 

− sprawowanie dyżu-
rów przez nauczycie-
li (korytarze, szatnie, 
łazienki); 

− włączenie do pełnie-
nia dyżurów obsługę 
szkoły i uczniów klas 
starszych; 

− ograniczanie wycho-
dzenia uczniów pod-
czas lekcji 

− wzmocnienie i poprawa 
bezpieczeństwa w trak-
cie przerw; 

−  nauczyciele, pozostali 
pracownicy szkoły i 
uczniowie na bieżąco 
reagują na wszelkie 
niewłaściwe formy za-
chowania się uczniów 

− dyrektor szkoły; 
− nauczyciele dyżuru-

jący według grafika 
− wychowawcy klas 
− samorząd Szkolny 

− nauczyciele, 
− uczniowie; 
− pracownicy  

obsługi. 

Uruchomienie rzetelne-
go przepływu informa-
cji nauczyciel- rodzic 
na temat zaistniałego 
zdarzenia (przemoc, 
zachowanie agresywne) 

− wzmocnienie w za-
kresie przepływu in-
formacji pomiędzy 
wychowawcą a ro-
dzicami;  

− przestrzeganie in-
formacji zwrotnych 
nauczyciel – rodzic, 
rodzic – nauczyciel;  

− uświadomienie 
uczniów i ich rodzi-
ców o grożących 
konsekwencjach  
w razie stosowania 
przemocy wobec in-
nych 

− przestrzeganie przez 
nauczycieli „Regu-
laminu współpracy z 
rodzicami” 

− aktualizowanie adre-
sów i numerów tele-
fonów do rodziców; 

− zapoznanie rodziców 
ze szkolnym syste-
mem oceniania za-
chowania; 

− informowanie rodzi-
ców o niepokojących 
symptomach  
w zachowaniu,  
o zaistniałym zacho-
waniu zarówno w 
przypadku ofiary jak 
i sprawcy; 

− uwzględnianie zgło-
szonych wniosków i 
spostrzeżeń przez ro-
dziców 

− szybki przepływ infor-
macji nauczyciel –  ro-
dzice; 

− ofiara zaistniałego zda-
rzenia nabywa poczucie 
bezpieczeństwa i wie, 
że może liczyć na opie-
kę sprawowaną przez 
kompetentną osobę do-
rosłą,   

− sprawca przemocy uczy 
się ponosić konsekwen-
cje za własne czyny; 

− wzmocni się wzajemne 
podejmowanie celów i 
działań pomiędzy na-
uczycielami a rodzicami 

− wychowawcy klas − uczniowie; 
− nauczyciele 
− rodzice 
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Prowadzenie zajęć edu-
kacyjnych w klasach w 
zakresie pozytywnych 
komunikacji interper-
sonalnej 

− wdrażanie do współ-
działania  
w grupie; 

− nabywanie umiejęt-
ności komunikowania 
się, budowania pozy-
tywnych relacji bez 
wywoływania kon-
fliktów, prowokowa-
nia do sytuacji agre-
sywnych; 

− uczenie  się metod 
obrony przed nega-
tywną presją grupy, 
radzenie sobie  
w trudnych sytu-
acjach przemocy; 

− zaszczepienie  
w świadomości 
uczniów, że każdy akt 
przemocy wobec in-
nych, prowadzi do 
ponoszenia konse-
kwencji; 

− wzmocnienie bezpie-
czeństwa w szkole. 

− zajęcia warsztatowe 
zajęć edukacyjnych 

− „Poznajemy się”,                
„Moje mocne i słabe 
strony”,                                             
„Ludzie różnią się 
między sobą”,                         
„Jak pomóc tym, któ-
rzy są odrzuceni”,                    
„Jak sobie radzić z 
przemocą”,                       
„Obcy w grupie”;                  
„Jaki jestem”,                        
„Jak lepiej zrozumieć 
innych ludzi”,                            
„Co powinieneś wie-
dzieć zanim podej-
miesz decyzję”,                           
„Konflikty – sposoby 
rozwiązywania ich”, 
„Uczymy się odma-
wiać”, „Przemoc 
wokół nas”, „Jak so-
bie radzić trudnych 
sytuacjach” itp. 

− uczniowie poznają, 
znają i wykorzystują 
sposoby konstruktyw-
nego rozwiązywania 
konfliktów; 

− uczniowie potrafią za-
chować się asertywnie 
w sytuacjach nacisku 
grupy; 

− uczniowie znają nega-
tywne skutki agresyw-
nego zachowania i gro-
żące za to zachowanie 
konsekwencje; 

− uczniowie znają  
i rozumieją swoje pra-
wa i wiedzą gdzie i do 
kogo mogą zwrócić się 
po pomoc. 

 

− wychowawcy klas; 
− nauczyciele świetli-

cy szkolnej; 
− nauczyciele religii; 
− nauczyciele biblio-

teki; 
− pedagog szkolny 

− uczniowie klas I-VI 

Współpraca z teatrami, 
kinami, instytucjami 
realizującymi tematykę 
z zakresu profilaktyki 

− udział uczniów w 
spektaklach, sean-
sach, inscenizacjach 
ukazujących: proble-
matykę przemocy, 
potrzebę przyjaźni, 
konieczność niesienia 
pomocy innym lub 

− uczestnictwo  
w spektaklach  
o dostosowanej tema-
tyce dla uczniów klas 
I-VI 

− uczniowie poznają al-
ternatywne sposoby ra-
dzenia sobie  
z negatywnymi emo-
cjami; 

− uczniowie nabywają 
umiejętności odróżnia-
nia sytuacji potencjal-

− pedagog szkolny, 
− wychowawcy klas,  
− organizatorzy wyjść, 

imprez artystycz-
nych 

− -uczniowie  
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promujących zdrowy 
styl życia. 

nego zagrożenia; 
− uczniowie poznają                 

i potrafią stosować za-
chowania wpływające 
na zdrowy styl życia; 

− uczniowie nabywają 
umiejętności rozróżnia-
nia i nazywania stanów 
emocjonalnych, odczu-
wanych przez ludzi w 
różnych sytuacjach 

Organizowanie zajęć z 
zakresu edukacji spo-
łeczno-prawnej 

− wzmacnianie świa-
domości respektowa-
nia prawa i współod-
powiedzialności za 
spokój i porządek pu-
bliczny. 

− spotkania, pogadanki 
z funkcjonariuszem 
wydziału prewencji  

− uczniowie nabywają 
umiejętności właściwe-
go zachowania się w 
różnych sytuacjach i 
miejscach; 

− uczniowie poznają                 
i rozumieją istotę po-
prawnego współżycia 
grupie, klasie lub w 
najbliższym środowi-
sku; 

− uczniowie poznają  
i znają instytucje, 
w których mogą ocze-
kiwać pomocy; 

− uczniowie uczą się ro-
zumienia zasady, że 
każde negatywne za-
chowanie będzie kon-
sekwentnie egzekwo-
wane. 

− pedagog szkolny; 
− wychowawcy klas; 
− funkcjonariusz pre-

wencji. 

− uczniowie  

Praca z grupą uczniów 
sprawiających trudno-
ści wychowawcze 

− pomoc uczniom w 
radzeniu sobie z agre-
sją, nadpobudliwo-
ścią, wyalienowaniem 
z grupy rówieśniczej, 

− zajęcia socjoterapeu-
tyczne  
z grupą uczniów wy-
łonionych podczas 
wcześniejszej dia-

− obniży się ilość konflik-
tów w obrębie grup ró-
wieśniczych; 

− zmniejszy się liczba 

− pedagog szkolny; 
− wychowawcy klas; 
− psycholog  

− grupa uczniów  
z zaburzeniami 
emocjonalnymi  
i z trudnościami 
wychowawczymi 
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itp. poprzez ścisłą 
współpracę 
z rodzicami, psycho-
logiem, pedagogiem. 

gnozy; 
− indywidualne roz-

mowy pedagoga, 
wychowawców, psy-
chologa  
z rodzicami uczniów 
sprawiających okre-
ślone problemy wy-
chowawcze. 

interwencji do pedago-
ga, higienistki szkolnej, 
wychowawców i orga-
nów wspomagających 
pracę szkoły,  sukce-
sywnie nastąpi uzyski-
wanie lepszych wyni-
ków z zachowania. 

− rodzice 
 

Przygotowanie infor-
macji zawierających 
zagadnienia  
o tematyce zdrowotnej 
- higiena psychiczna, 
czynniki wywierające 
wpływ na prawidłowy 
rozwój psychomoto-
ryczny dzieci, itp.  

− udostępnianie 
i wskazywanie źródeł 
zawierających intere-
sującą problematykę; 

− przekazywanie in-
formacji uczniom, 
nauczycielom, rodzi-
com. 

− pogadanki na wybra-
ne tematy zawarte  
w zadaniu 

− bieżące eksponowa-
nie materiałów  
w postaci gazetki 
ściennej, ulotek itp.; 

− gromadzenie literatu-
ry 

− uczniowie poznają                 
i znają zasady zdrowe-
go stylu życia; 

− uczniowie potrafią wy-
korzystywać czas wol-
ny na formy aktywnego 
wypoczynku; 

− uczniowie uczą się uni-
kania sytuacji bezpo-
średnio zagrażających 
ich życiu; 

− uczniowie poznają za-
gadnienia, potrafią je 
definiować, potrafią 
wykorzystać zdobyte 
informacje w określonej 
dla siebie sytuacji. 

− pedagog szkolny; 
− samorząd Szkolny  

klas starszych; 
− szkolny Zespół Wy-

chowawczy 
− pielęgniarka szkolna 

− uczniowie; 
− nauczyciele; 
− rodzice 

Zapoznanie uczniów  
i nauczycieli  
z zagrożeniami zdrowia 
i życia. Ochrona przed 
skutkami różnorodnych 
zagrożeń. Przybliżenie 
problematyki z zakresu 
powszechnej samo-
obrony 
i ochrony cywilnej.  

− uświadamianie spo-
łeczności szkolnej  
w zakresie zagrożeń 
istniejących we 
współczesnym świe-
cie - terroryzm 

− pogadanki  
z przedstawicielami 
służb medycznych, 
Straży Miejskiej, 
Straży Pożarnej lub 
Policji; 

− zorganizowanie spo-
tkania z przedstawi-
cielem Stacji Sani-
tarno Epidemiolo-
gicznej 

− uczniowie, nauczyciele 
i inni pracownicy ob-
sługi poznają tematykę i 
zakres występujących 
obecnie zagrożeń życia 
i zdrowia; 

− uczniowie, nauczyciele 
i inni pracownicy ob-
sługi uczą się i potrafią 
racjonalnie reagować na 
wypadek wystąpienia 

− dyrektor szkoły; 
− pielęgniarka szkol-

na; 
− przedstawiciele 

określonych służb 
np.: Straży Pożarnej, 
Policji, itp. 

− uczniowie; 
− dyrektor szkoły; 
− nauczyciele; 
− pracownicy obsłu-

gi. 
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jakiegokolwiek zagro-
żenia z zewnątrz;  
uczniowie, nauczyciele 
i inni pracownicy ob-
sługi poznają zasady i 
potrafią je stosować 
przypadkach zaistniałe-
go zagrożenia; 

− uczniowie wiedzą do 
kogo zwrócić się o po-
moc w przypadku zaist-
niałych zagrożeń 

Opis i analiza realizacji 
programu na zebraniach 
Rady Pedagogicznej, 
Zespołu Wycho-
wawczego 

− informowanie na-
uczycieli  
o aktualnej sytuacji, 
problemach lub efek-
tach;  

− dzielenie się wiedzą, 
wymiana spostrzeżeń 

− sporządzanie spra-
wozdań; 

− omawianie spraw 
bieżących; 

− dyskusje z nauczy-
cielami na nurtujące 
problemy dnia co-
dziennego środowi-
ska szkolnego. 

− nauczyciele są na bie-
żąco informowani o 
problemach i potrze-
bach uczniów; 

− nauczyciele potrafią 
wspólnie i spójnie po-
dejmować działania; 

− nauczyciele kierują 
swoje działania na 
wzmacnianie czynni-
ków chroniących; 

− nauczyciele w plano-
wanych działaniach an-
gażują różne sfery życia 
wychowanków; 

− nauczyciele w swoich 
działaniach są konse-
kwentni, obiektywni, 
stawiają wymagania, 
ale okazują empatię i 
pomoc; 

− nauczyciele dzielą się 
wiedzą i spostrzeże-
niami. 
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