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Katarzyna Majkutewicz 

we współpracy z wychowawcami klas. 

 



 

 

 

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) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

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

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

1485 ze zm.); 

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

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

9) 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.); 

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

poz. 535 ze zm.);  

11) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU 2005 nr 

180, poz. 1493 ze zm.); 

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU 2013, poz. 199); 

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

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2013, poz. 532); 

14) 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); 

15) 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.);  

16) 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); 

17) 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 przeciwdziałaniu 

narkomanii.  

18)  Statut szkoły; 

19) Program wychowawczy. 



 

 

 

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

na szkodliwość fast foodów. 

3. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie. 

4. Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa. 

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

ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych. 

6. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, 

dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji. 

7. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji 

i mobbingowi. 

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

pomocy. 

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

akcjach profilaktycznych. 

 

 

 



 

 

Programu profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

szkolnego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest spójny 

z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich 

uczniów szkoły. 

 
 DIAGNOZA  POTRZEB  PROFILAKTYCZNYCH ŚRODOWISKA 

   

      O potrzebach profilaktycznych środowiska decydują przede wszystkim właściwości 

wynikające z rozwoju dziecka. 

Charakterystyka dziecka sześcioletniego (klasa I): 

 funkcje poznawcze 

 spostrzeżenia: Dziecko sześcioletnie spostrzega głównie wzrokowo i  słuchowo. 

 uwaga: Dziecko koncentruje się na bodźcach silnych i atrakcyjnych. 

 pamięć: Zapamiętywanie ma już w tym okresie cechy pamięci dowolnej,   

   występuje także zapamiętywanie intencjonalne. 

 mowa: Sześciolatek posługuje się swobodnie mową potoczną, używa wszystkich  

części mowy i złożonych form gramatycznych. Buduje zdania złożone z 5 – 7 

słów z uwzględnieniem czasów i przypadków. Mało dba o prawidłowości 

swych wypowiedzi. 

myślenie: Dziecko sześcioletnie jest jeszcze na etapie myślenia konkretno –  

wyobrażeniowego.  

 sprawność ruchowa 

  Sześciolatki są bardzo aktywne ruchowo. Wykazują większą aktywność  

ruchowa w zabawach samoistnych. 

  Główną formą działalności dzieci sześcioletnich jest zabawa. 

 rozwój emocjonalno – społeczny 

  Dziecko sześcioletnie charakteryzuje się znaczną równowagą uczuciową. Jest  

na ogół pogodne, pozytywnie ustosunkowanie do otoczenia, nie obserwuje się  

zmienności nastrojów przy jednocześnie dużym angażowaniu się zmienności 

nastrojów przy jednocześnie dużym angażowaniu się emocjonalnym w to, co 

się dzieje dookoła. 

  Sześciolatek umie rozpoznawać stany uczuciowe innych i dostosować się do  

innych. 

 potrzeby sześciolatków 

  Sześciolatki przejawiają następujące potrzeby psychologiczne: potrzeba  

bezpieczeństwa i więzi uczuciowej, potrzeba kontaktu i uznania społecznego,  

poznawania, samodzielności, nowych przeżyć. 

 

Charakterystyka grupy wiekowej 7 – 9 lat ( klasy I-III): 

 silny związek między rozwojem fizycznym i psychicznym (często określany jako 

jedna sfera psychomotoryczna), 

 główne formy działalności: 

- nauka  –  oparta w dużej mierze na konkrecie, początki uczenia                                        

zamierzonego,  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2013&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2013&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2013&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2013&qplikid=1#P1A6


 

 

- zabawa – spełnia coraz bardziej funkcję społeczną, 

- twórczość artystyczna -  stopniowy zanik spontanicznej ekspresji, pragnienie 

zdobycia uznania otoczenia, 

 rozwój procesów poznawczych – wzrost zdolności koncentracji uwagi, rozwój 

myślenia i pamięci słowno – logicznej, 

 rozwój uczuciowy i społeczny – wymaga wsparcia w osobach dorosłych (rodzice, 

nauczyciele ), emocje burzliwe przybierają coraz częściej formy modelowane 

społecznie,  

 kształtowanie osobowości – wysoka ogólna motywacja do uczenia się, płynny i 

niestały charakter zainteresowań, rozwój zainteresowań artystycznych, przyjmowanie 

norm moralnych narzuconych przez dorosłych,  

 

Charakterystyka grupy wiekowej 10–12 lat ( IV-VI) 

 duże zmiany w sferze intelektualnej – wzrost funkcji poznawczych umożliwia 

zdobywanie wiedzy o świecie, 

 rozwój umiejętności współdziałania z innymi, silna potrzeba bycia w grupie 

rówieśniczej, 

 rozwój sumienia i systemu wartości, stopniowe odchodzenie od bezwarunkowego 

autorytetu dorosłych, uznanie norm obowiązujących w grupie, 

 rozwój kontroli nad emocjami i emocjonalnej niezależności, 

 kształtowanie obrazu własnej osoby oraz samooceny, 

 prawdopodobna inicjacja alkoholowa ( statystycznie 11-13 lat), 

      Potrzeby profilaktyczne ( poza wynikającymi z właściwości rozwojowych) określono na 

podstawie ankiet dla dzieci i rodziców, rozmów, współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą, 

współpracy pomiędzy Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną. 

 

 ZADANIA DO REALIZACJI: 

 

 

Zadania Formy realizacji Adresaci 

Promowanie zdrowia psychicznego - Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym 

Zapoznanie się z 

sytuacją rodzinną 

ucznia i środowiskiem 

społecznym, w 

którym przebywa 

uczeń. 

 

1) analiza dokumentów szkolnych uczniów 

dokonywana przez: 

 wychowawców 

 pedagoga 

 psychologa 

w celu podejmowania stosownych działań zapobiegających 

sytuacjom problemowym. 

2) sporządzenie szkolnego wykazu uczniów 

klasy I-VI 



 

 

wymagających pomocy wychowawczej, 

edukacyjnej i materialnej, 

3) systematyczne wywiady z uczniami, rodzicami, 

wywiady środowiskowe w celu bieżącego 

monitoringu sytuacji uczniów, 

4) kontynuowanie systematycznej współpracy z 

instytucjami udzielającymi specjalistycznej 

pomocy, np.: 

 ośrodkami pomocy społecznej 

 poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi 

 powiatowym centrum pomocy rodzinie 

5) systematyczna współpraca z policją, sądem 

rodzinnym, kuratorami sądowymi. 

Systematyczne 

motywowanie 

uczniów do nauki. 

 

1)   prezentowanie na zajęciach z wychowawcą  

zainteresowań i pasji uczniów, 

2)   organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze 

zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami 

uczniowskimi, 

3)   przygotowywanie uczniów do udziału w 

konkursach przedmiotowych, tematycznych, 

interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych, 

4)   organizacja zajęć z zakresu technik uczenia się, 

umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem, 

5)   organizacja zajęć wspierających pracę ucznia 

zdolnego, 

6)   indywidualizacja procesu edukacyjnego, 

7)   uwzględnianie zaleceń poradni psychologiczno-

pedagogicznej zwartych w opiniach i orzeczeniach, 

klasy I-VI 

Udzielanie pomocy 

uczniom w celu 

odniesienia sukcesów 

na miarę ich 

możliwości. 

1) współpraca z poradnią w zakresie wspierania 

uczniów z niepowodzeniami szkolnymi, 

2) zapewnienie uczniom pomocy w nauce (zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze, organizowanie 

pomocy koleżeńskiej, indywidualizacja nauczania), 

a) opracowanie programu wspierającego uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

tym dla uczniów z problemami edukacyjnymi 

i wychowawczymi 

b) zaplanowanie i realizacja działań 

wspierających uczniów 

3) motywowanie, zachęcanie, chwalenie uczniów, 

4) stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w 

zajęciach różnych kół zainteresowań, 

5) informowanie rodziców o rodzajach i formach 

pomocy proponowanej przez instytucje wspierające 

szkołę, 

a) organizacja spotkań indywidualnych z 

rodzicami przez wychowawców i specjalistów 

szkolnych: pedagoga, psychologa, logopedy 

b) systematyczna współpraca z instytucjami 

zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin 

z problemami edukacyjnymi i 

wychowawczymi: poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, powiatowe centrum pomocy 

 



 

 

rodzinie 

6) Wspieranie dziecka sześcioletniego poprzez: 

a) dostosowanie pomieszczeń (łazienek, stołówka, 

kącik zabaw. świetlica, inne….) 

b) zajęcia adaptacyjne, 

c) objęcie pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce, 

emocjonalnymi i zdrowotnymi. 

Promowanie zdrowego stylu życia 

Propagowanie wśród 

młodzieży znajomości 

prawa  

i zasad przestrzegania 

go. 

1) zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi 

pracę szkoły:  

 statutem,  

 procedurami określającymi sytuacje zagrożenia w 

szkole,  

 zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych.  

2) pogadanki z policją o tematyce:  

 odpowiedzialności karnej nieletniego, 

 bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

 bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych i 

wypoczynku letniego, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na zasady bezpiecznego wypoczynku nad 

wodą, 

 bezpieczeństwo w sieci. 

3) godziny z wychowawcą o tematyce:  

 obowiązków ucznia,  

 systemu kar i nagród stosowanego w szkole. 

4) konsekwentne stosowanie przez nauczycieli procedur 

w określonych sytuacjach niezgodnych z prawem 

wewnątrzszkolnym, zgodnie z wypracowanymi i 

przyjętymi w szkole procedurami, 

5) zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka, 

analiza odpowiednich dokumentów, np. Deklaracja 

Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka – 

lekcje z wychowawcą, 

6) organizacja uroczystości, np. Dni Praw Człowieka, 

Dzień Dziecka, 

7) organizacja apeli szkolnych, dotyczących 

wychowawczych spraw i działań szkoły w tym 

obszarze. 

Klasy I-VI 

Propagowanie 

zdrowego stylu życia. 

1) organizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną 

i stomatologiem dotyczących higieny osobistej 

i profilaktyki stomatologicznej, 

2) zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu 

na zajęciach pozalekcyjnych, w klubach sportowych, 

3) organizowanie zawodów sportowych, zachęcanie 

uczniów do udziału w konkursach i zawodach 

sportowych,  

4) organizowanie pogadanek z wychowawcami, 

pedagogiem szkolnym dotyczących: 

 higieny ciała 

 podstawowych zasad higieny głowy -

zapobieganie wszawicy 

 aktywnego spędzania wolnego czasu 

Klasy I-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 znaczenia ruchu dla kondycji fizycznej 

człowieka 

 znaczenia przebywania na świeżym 

powietrzu dla hartowania organizmu 

5) organizacja zajęć umożliwiających aktywny tryb 

życia, np. rajdy piesze, organizowanie imprez 

sportowych, 

6) zapoznawanie dzieci z zasadami zdrowego żywienia 

i odżywiania się, zapobieganie otyłości: 

 pogadanka z dietetykiem, 

 realizacja programu Szklanka Mleka 

7) realizacja zaleceń Głównego Inspektora Sanitarno-

Epidemiologicznego - przeprowadzenie z uczniami 

lekcji na temat: 

 podstawowych zasad profilaktyki zakażeń 

wywołanych przez meningokoki grupy C, 

utrwalenie podstawowych zasad higieny, 

  działaniem wirusa typu A/H1 N1 i 

profilaktyki zakażeń. 

 realizacja programu Owoce w szkole 

1) realizacja projektu Żyj zdrowo 

2) realizacja treści na godzinach wychowawczych z 

udziałem pedagoga, pielęgniarki 

3) udział uczniów w Mikołajkowej promocji zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy I-III 

Klasy IV-VI 

 

Klasy VI 

Informowanie o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych. 

Uświadamianie 

uczniom negatywnych 

skutków działania 

środków 

psychoaktywnych, 

dopalaczy, napojów 

energetyzujących 

oraz następstw 

działania tych 

substancji. 

 

1) udział uczniów w warsztatach i innych formach 

poznawania środków uzależniających i konsekwencji 

ich spożywania, np.: 

 środków psychoaktywnych 

 dopalaczy, 

 tytoniu, 

 alkoholu 

 narkotyków 

 leków stosowanych powszechnie do leczenia infekcji 

(acodin, tussipect,) 

 napojów energetyzujących 

2) bieżące informowanie uczniów o negatywnych 

skutkach zażywania tytoniu, alkoholu, środków 

psychoaktywnych, napojów energetyzujących. 

3) Prowadzić działania z zakresu promocji zdrowia na 

podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 

2015 r. oraz wspomagać ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości w 

sferze: psychicznej, fizycznej, społecznej oraz 

aksjologicznej. 

 

Eliminowanie zachowań agresywnych 

Stwarzanie 

możliwości 

budowania 

właściwych relacji 

rówieśniczych, 

przeciwdziałanie 

1) organizowanie zajęć z wychowawcą przy 

współpracy pedagoga i psychologa szkolnego na 

temat: 

 sposobów rozwiązywania konfliktów 

 asertywności 

 budowania poczucia własnej wartości 

 



 

 

agresji, mobbingowi , 

itp. 

 form mediacji 

 komunikacji interpersonalnych 

2) organizowanie imprez służących integracji 

środowiska klasowego, szkolnego: 

 wycieczki szkolne, ogniska, rajdy, biwaki, pikniki, 

festyny, zabawy szkolne, zajęcia integracyjne dla 

sześciolatków 

 zajęcia integrujące zespół klasowy 

 Tydzień życzliwości  

3) uczenie konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów, kształtowanie krytycznego myślenia i 

wspomaganie uczniów i wychowanków w 

konstruktywnym podejmowaniu decyzji w 

sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu i 

zdrowemu życiu, 

4) kształtowanie postaw odpowiedzialności za swoje 

czyny i podejmowane decyzje, 

5) kształtowanie u uczniów i wychowanków 

umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

6) edukacja uczniów w zakresie problematyki agresji, 

przemocy i terroryzmu, 

7) wyświetlanie filmów przedstawiających różne 

zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi(…….). 

Edukacja prawna. 

Uświadamianie 

uczniom  

skutków zachowań 

agresywnych. 

 

1) pogadanki na lekcjach wychowawczych dotyczące 

skutków przemocy fizycznej i psychicznej, 

2) prowadzenie rozmów indywidualnych rozmowy z 

agresorami i ofiarami przemocy, 

3) odpowiedzialność prawna za wyrządzoną krzywdę, 

zło, zgodnie z Kodeksem Karnym. 

 

Działania wspierające rodziców i pracowników szkoły 

Wspieranie 

rodziców w 

wychowaniu dzieci. 

1) przekazywanie rodzicom informacji dotyczących 

możliwych zagrożeń i mających im zapobiec 

stosownych zaleceniach Głównego Inspektora 

Sanitarnego (choroby zakaźne, wszawica): 

 działanie wirusa AH1N1 - jak mu zapobiec 

 działania profilaktyczne prowadzone w szkole 

w celu zapobiegania i zwalczania wszawicy 

u dzieci 

2) organizowanie spotkań z terapeutą z Poradni 

Uzależnień dla uczniów klas VI, 

3) udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania 

instytucji służących specjalistyczną pomocą, np. 

informowanie o możliwości korzystania z pomocy 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

4) Zapoznanie rodziców z tematyką profilaktycznych 

spotkań organizowanych przez szkolę dla rodziców. 

 

Współdziałanie 

wszystkich 

pracowników szkoły 

1) udział nauczycieli i specjalistów szkolnych 

w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, 

dotyczących profilaktyki uzależnień,  

 



 

 

i rodziców w 

zakresie 

profilaktyki i 

interwencji. 

2) przeprowadzić szkolenie dla Grona pedagogicznego 

oraz Rodziców nt. ,,Narkotyki i dopalacze – wszystko 

co należy wiedzieć” 

3) rozwijanie współpracy z instytucjami promującymi 

zdrowy styl życia i oferujących pomoc w zakresie 

profilaktyki uzależnień, 

4) systematyczny rozwój współpracy z rodzicami, radą 

rodziców w zakresie profilaktyki, 

5) kontynuowanie dobrej praktyki szkolnej w obszarze 

wymiany doświadczeń i informacji w zakresie szeroko 

pojętej profilaktyki, obejmującej zagadnienia 

i problemy szkolne, realizacja Programu ,,Szkoła 

przyjazna Rodzinie” 

6) inne działania: 

 dyżury nauczycieli na przerwach, 

kontrolowanie miejsc szczególnie 

niebezpiecznych, 

 natychmiastowe reagowanie na wszelkie 

formy agresji i przemocy wśród uczniów, 

 podejmowanie działań interwencyjnych 

w przypadkach łamania prawa, współpraca 

z rodzicami, policją, wymiarem 

sprawiedliwości, poradnią zdrowia 

psychicznego, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, 

 systematyczne i zgodne z procedurami 

reagowanie wszystkich pracowników szkoły 

na wszelkie formy i przejawy agresji 

w szkole. 

 
METODY OCENY SKUTECZNOŚCI PROGRAMU:  

- Sprawozdania wychowawców z realizacji programu profilaktyki  

- Ankieta dla rodziców i uczniów 

 

Program może być modyfikowany w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane 

będą z uwzględnieniem bieżących sytuacji i potrzeb czasowych. 


