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Wstęp  
  
1. Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienia człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest 
ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, 
określonych jako zachowania ryzykowne.  
2. Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej 
komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania 
swoich potrzeb, emocji i opinii.  
3. Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.  
 
 
Podstawy prawne 

 
1. 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 (Dz.U. z 2003 r Nr 26 poz. 226 ).  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                    
w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania                           
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r poz. 532 ). 
3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
4.Ustawa z dnia 26 października 1982 r o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r Nr 11 poz.209 z późn. zm ). 
5.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r Nr 179 poz.1485).  
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości , w przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r Nr 147 poz. 1231 z późn , zm ).  
7.Ustawa z 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r Nr 10 poz 55 z późn . zm  
8. Ustawa 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r Nr 175 poz 1362 ).  
9. Ustawa oz 2011 r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2011 r Nr 6 , poz 19 ).  
10. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (Dz.U. z 2007 r Nr 57 poz. 390 z późn. zm )  
11. Konwencja o prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r nr 120 poz 526 , 527 z późn. zm ). 
12. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz 483).  
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Cele program  
  
Cel główny: 
1. Nadrzędnym celem jest „wszechstronny rozwój osobowy ucznia”, dbanie o to, aby uczniowie:  
a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,  
estetycznym, moralnym i duchowym,  
b) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca  
w świecie,  
c) przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.  
2. W wyniku realizacji programu uczeń ma posiąść zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia i bezpieczeństwa 
własnego i innych ludzi.  
                                                                                                                                                 
Cele szczegółowe: 
1. Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go. 
2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.  
3. Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach uzyskania pomocy. 
4. Budowanie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie. 
5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnych uczuć i emocji, kształtowanie postaw asertywnych, przeciwdziałanie agresji. 
6. Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych  i radzenia sobie ze stresem. 
7. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego. 
8. Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych. Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych. 
9. Pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze.  
10. Współpraca z rodzicami. 
11. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie. 
12. Propagowanie praw dziecka. 
13. Wzmacnianie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych. 
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Program profilaktyki w szkole jest kierowany do uczniów,  nauczycieli i rodziców.  
 
 Realizacja programu profilaktyki odbywa się: 
- w toku zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, 
- poprzez funkcjonowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych.        
 
 
 Szkolny Program Profilaktyki realizowany jest przez nauczycieli, Dyrekcję, pedagoga szkolnego - ściśle ze sobą współpracującymi w celach: 
- wymiany informacji o niepokojących zachowaniach uczniów w szkole i poza nią, 
- wspólnego planowania działań zapobiegawczych, 
- wdrażania ustalonych umiejętności, 
-  interwencyjnych, 
- edukacyjnych. 
 
Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki  przebiega w ścisłej współpracy: 

• z rodzicami:   
                     - zebrania klasowe rodziców, 
                     - rozmowy indywidualne w sprawach uczniów,  
                     - spotkania grupowe dotyczące zagrożeń  (uzależnienia, agresja, przemoc), 
 

• z Samorządem Uczniowskim  
                     - mobilizowanie uczniów do aktywności, 
                     - organizacja imprez klasowych i szkolnych, apeli, zabaw, konkursów, wyjazdów do kina, teatrów i wycieczek, 
  

• z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie:  
      - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku Zdroju,   
      - Ośrodek Zdrowia w Pacanowie  (pielęgniarka szkolna), 

                     - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie,  
                     - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pacanowie,  
                     - Sąd Rodzinny  i Nieletnich w Busku Zdroju,  
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                      - Komisariat Policji w Stopnicy,  
                      - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, 
                      - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku Zdroju.   
 
Metody  pracy: rozmowy, spotkania, pogadanki, dyskusje, prelekcje, konkursy, filmy i multimedialne programy edukacyjne, wycieczki, warsztaty, 
ankiety, metody aktywizujące (drama, gazetka, plakat , prezentacje, konkursy, gry dydaktyczne itp.), gazetki ścienne, apele.  

Formy pracy : zbiorowa, grupowa, indywidualna. 
 
 
 Strategie oddziaływań na uczniów: 
 
Działanie informacyjno – edukacyjne skierowane na: 
- kształtowanie postaw, wartości i umiejętności prozdrowotnych, 
- skuteczne wykorzystywanie programów profilaktycznych. 
 
Działania alternatywne polegające na: 
- organizowaniu zajęć: sportowych, artystycznych, pozalekcyjnych, społecznych wdrażających uczniów do aktywnego i twórczego trybu życia. 
 
Działania interwencyjne: 
- praca indywidualna z dzieckiem i rodziną, 
- organizowanie zajęć wspierających rozwój, 
- wsparcie pedagogiczno – psychologiczne, 
- interwencje wychowawcze, 
- korzystanie z pomocy specjalistów. 
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Ewaluacja. 

1. Program Profilaktyki będzie podlegał ewaluacji po okresie jego zakończeni tj. w czerwcu 2017  r. 
2. Ewaluacja będzie obejmowała realizację zakładanych celów profilaktyki i ich zakres (co ułatwiało, co utrudniało realizację).  
3. Ewaluacja będzie skierowana w postaci ankiet do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 
Metody i formy ewaluacji: 

• ankiety ewaluacyjne po programach profilaktycznych, przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców  przez realizatorów programów, 
• sprawozdania od realizatorów programów, 
• monitorowanie efektów pracy profilaktycznej, 
• dyskusje i refleksje, wymiana informacji, spostrzeżeń i propozycji zmian, 
• kontrola wewnętrzna realizacji zadań – ocena realizacji zadań z harmonogramu do Programu Profilaktyki,  
• ankiety, wywiady, kwestionariusze.  

 
 
Spodziewane efekty: 
• zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w szkole, a tym samym wzrost bezpieczeństwa  w placówce,  
• utrwalenie zachowań asertywnych i tolerancyjnych, 
• wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im, 
• dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, 
• umiejętność organizowania czasu wolnego, 
• świadome i umiejętne korzystanie z komputera, internetu, 
• prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia, 
• sukcesy uczniów w szkole. 
 
 
Program profilaktyki w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy  w Ratajach Słupskich ma za zadanie wspomagać ucznia w radzeniu sobie z trudnościami 
zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi. Program profilaktyki jest zgodny z programem wychowawczym szkoły. Ponadto został zaopiniowany przez 

Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski oraz zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2015r. 
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Plan działań profilaktycznych realizowanych w Szkole Podstawowej  
im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich   

 
Blok tematyczny Zagadnienia 

szczegółowe 
Formy i sposoby realizacji Odpowiedzialni Zamierzone osiągnięcia 

 

1. Propagowanie 
wśród młodzieży 
znajomości prawa 
i zasad 
przestrzegania go, 
prawa dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prawo szkolne 
(dokumenty, regulaminy 
itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Znajomość prawa  
i konsekwencje 
nieprzestrzegania go. 

 

 

 

Zajęcia na godzinach wychowawczych dotyczące 
tematyki zapoznania uczniów z dokumentami 
określającymi pracę szkoły: 

• Statutem, 
• Wewnątrzszkolnymi Systemem 

Oceniania, 
• regulaminem szkoły, 
• Szkolnym Programem Profilaktyki, 

Szkolnym Programem Wychowawczo 
– Patriotycznym,  

• procedurami określającymi sytuacje 
zagrożenia w szkole (sygnały 
alarmowe, zasady ochrony 
przeciwpożarowej), 
 
 

Pogadanki z policją o tematyce: 

- odpowiedzialności karnej nieletniego, 

 

 

 

 

wychowawcy, 
pedagog, 

 

 

 

 

 

 

 

dzielnicowy gm. 
Pacanów 

 

 

 

 

 

Uczeń zna treść podstawowych 
dokumentów funkcjonujących  
w szkole, przestrzega 
określonych zasad. 

 

 

 

 

 

 

Uczeń ma świadomość 
konsekwencji nieprzestrzegania 
przepisów prawa.  
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3. Prawa dziecka. 

 

- Godziny z wychowawcą o tematyce: 

• praw i obowiązków ucznia, 

• systemu kar i nagród stosowanego                     
w szkole, 

- Zapoznanie z konwencją praw dziecka, 
uświadomienie, że wszelkie zjawiska przemocy są 
naruszeniem dóbr i praw człowieka. 

- Prowadzenie rozmów na temat poszanowania 
godności ludzkiej i koleżeństwa. 

- Natychmiastowa reakcja na łamanie dyscypliny 

• konsekwentnie stosowane przez nauczycieli 
procedur w określonych sytuacjach niezgodnych 
z prawem wewnątrzszkolnym, zgodnie  
z wypracowanymi i przyjętymi w szkole 
procedurami. 

• organizacja apeli szkolnych, dotyczących 
wychowawczych spraw i działań szkoły w tym 
obszarze 

- Apele, pogadanki, akcje plakatowe, gazetki 
szkolne, spotkania z pedagogiem.  

wychowawcy, 
pedagog, 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
wszyscy 
nauczyciele                  
i pracownicy 
szkoły 

Uczeń przestrzega praw  
i obowiązków.  

 

 

Uczeń wie jakie prawa 
przysługują dzieciom, dostrzega 
przykłady łamania praw dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Promocja 
zdrowia i 
zdrowego stylu 

 

1. Higiena osobista: 

Uświadomienie uczniom 
konieczności dbania o: 

 
• pogadanki wychowawcy, 
• lekcje przyrody, 
• pokazy, 
• filmy, 
• konkursy, 

 

pielęgniarka, 

wychowawcy ,n-l  
przyrody, n-l  WF,   

 

Uczniowie mają świadomość 
znaczenia higieny, dbają  
o zdrowe zęby  
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życia • higienę osobistą, 

• higienę jamy 
ustnej, 

• higienę pracy 
umysłowej, 

• aktywny 
wypoczynek, 

• higienę w okresie   
dojrzewania. 

 

2.Korygowanie wad 
postawy 

 

 

 

3.Zdrowe odżywianie 

Zwracanie uwagi na 
drugie śniadanie uczniów  
i promowanie zdrowego 
sposobu odżywiania. 

 

• działania pielęgniarki i szkolnej, 
• działania nauczyciela w-f, 
• szczotkowanie zębów, 
• zajęcia Wdż w r, 
• programy profilaktyczne 
• ,,Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, 
• zajęcia pozalekcyjne, 
• zawody sportowe. 
 

 

 

 

• udział w zajęciach korekcyjnych 
• zwracanie uwagi na prawidłową postawę 

uczniów w czasie lekcji, 
• dostosowanie ławek i krzeseł do wzrostu 

uczniów 
 

 

• pogadanki na lekcjach wychowawczych na 
temat skutków złych nawyków żywieniowych 
(otyłość, anoreksja, bulimia), 

• akcje promujące zdrowe, odżywianie, 
• gazetki szkolne, 
• apele, 
• filmy, 
• spotkania z pielęgniarką szkolną. 
 

nauczyciel 
wychowania do 
życia w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel zajęć 
korekcyjnych, 
wychowawcy klas 

 

 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
pielęgniarka 
szkolna 

 

 

 

i higienę osobistą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń ma poczucie 
odpowiedzialności za własne 
zdrowie i postawę ciała. 

 

 

Uczeń potrafi wskazać składniki 
diety służące zdrowiu, 
świadomie spożywa warzywa i 
owoce. Rezygnuje z niezdrowej 
żywności. 
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4. Zalety i wady pracy  
z komputerem oraz 
zagrożeń dla ludzkiego 
zdrowia. 

 

5. Kształtowanie 
umiejętności 
organizowania sobie 
wolnego czasu. 

 

 

 

6. Aktywność fizyczna 

 

 

 

 

• zajęcia komputerowe, 
• pogadanki na godz. wychowawczych. 
 

 

 

• zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat 
organizacji wolnego czasu, 

• akcje organizowanie przez SU, 
• propagowanie sportu jako formy spędzania 

wolnego czasu, 
•  zajęcia pozalekcyjne, 
• zajęcia na świetlicy szkolnej, 
• wycieczki szkole. 

 
 
• propagowanie aktywności sportowej, 

zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu 
sportu na zajęciach sportowych,  

• zachęcanie uczniów do udziału w konkursach  
i zawodach sportowych. 

 

wychowawcy klas, 
nauczyciel 
informatyki 

 

 

nauczyciele, 
pedagog szkolny 

 

 

 

 

nauczyciel w-f, 
wszyscy 
nauczyciele 

 

Uczeń wie jak rozsądnie 
korzystać z komputera. 

 

 

 

Uczniowie uczęszczają na 
wybrane zajęcia, potrafią sami 
zorganizować ciekawie czas 
wolny. 

 

 

Uczeń zdobywa osiągnięcia  
w konkursach,  
w zawodach, zna korzyści 
płynące  
z uprawiania sportu. 

 

 

3.Profilaktyka 
uzależnień. 

Wyposażenie 
uczniów, rodziców  

 

1.Zapoznanie uczniów ze 
szkodliwością 
nadużywania alkoholu, 
nikotyny, lekarstw, 

 

• Realizacja programów„ Znajdź właściwe 
rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę”, 

,,Zachowaj trzeźwy umysł”(„Narkotyki ? To mnie 
nie kręci”, „Dopalacze? To mnie nie kręci”), 
• gazetki szkolne,  

 

pedagog szkolny, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

 

Uczniowie mają świadomość 
szkodliwości używek, potrafią 
odmawiać. 



11 

 

i nauczycieli  
w wiedzę                         
o uzależnieniach                  
i możliwościach 
uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyczynami                           
i skutkami sięgania po 
narkotyki, dopalacze                           
i napoje energetyzujące, 
uzależnienia od  
komputera. 

 

 

 

 

 

2. Pedagogizacja 
rodziców. 

 

 

 

  

• podejmowanie tematyki z profilaktyki 
uzależnień na poszczególnych przedmiotach                  
wg realizowanych planów wynikowych, 

•  cykl warsztatów profilaktycznych lekcji 
wychowawczych dotyczących profilaktyki: 
alkoholowej, nikotynowej, narkotykowej, 
dopalaczy,  napojów energetyzujących, 
uzależnienia od komputera,  

• organizowanie konkursów dotyczących 
problemu uzależnień, 

• zorganizowanie   Dnia Profilaktyki, 
• przedstawienia profilaktyczne, 
• konkursy profilaktyczne, 
• projekcje filmów edukacyjnych.  

 
 

 
• Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące 

problemu uzależnień - gromadzenie 
i uzupełnienie biblioteczki dla rodziców 
w materiały o tematyce  uzależnień, w tym  
dane kontaktowe instytucji wspomagających 
walkę z uzależnieniami. 

• Zorganizowanie spotkań dla rodziców z 
dzielnicowym Komisariatu Policji w Stopnicy  
na temat dopalaczy, narkotyków i 
odpowiedzialności opiekuńczej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas,   
pedagog szkolny, 
Dyrektor szkoły,  
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4.Budowanie 
poczucia 
tożsamości własnej 
wartości i wiary w 

siebie, oraz 
kształtowanie 
pozytywnych 
postaw 
moralnych, 
społecznych i 
obywatelskich jak 
również   
przeciwdziałanie 
niepowodzeniom 
szkolnym. 

 

 

 

 
1. Odkrywanie                         
i rozwijanie zdolności, 
talentów  
i predyspozycji uczniów. 
 

 

 

 

 

2.Integracja 
klasowa i szkolna. 

 

 

 

4.Kształtowanie  
umiejętności związanych 
z kulturą bycia, szacunku 
dla  „inności”,  tolerancji. 

5.Udzielanie pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej uczniom 
ze specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi. 

 
• działania w procesie dydaktycznym oraz 

wychowawczym, 
• działalność w kołach zainteresowań, 
• organizowanie konkursów, wystaw prac 

plastycznych, 
• zachęcanie do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych i zawodach sportowych oraz 
konkursach szkolnych i pozaszkolnych, pomoc 
koleżeńska, działalność w SU, 

• warsztaty na temat mocnych stron uczniów, 
prezentacja zainteresowań i pasji uczniów, 

• organizacja apeli okolicznościowych. 
 
• uroczystości, imprezy klasowe,  

z udziałem rodziców, uroczystości szkolne, 
wyjazdy na wycieczki,  festyny rodzinne, 

• zawarcie kontraktu klasowego, 
• organizowanie zespołu klasowego, samorząd 

klasowy i szkolny, dyżury, pomoc koleżeńska, 
• zabawy integrujące, dyskoteki szkolne. 

 
• zajęcia warsztatowe, 
• projekcje filmów edukacyjnych,  
• spektakle profilaktyczne, 
• Program Antydyskryminacyjny. 

 
• dostosowanie wymagań edukacyjnych 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w nauce, 

• udział  uczniów w zajęciach dydaktyczno – 
wyrównawczych korekcyjno – 

 

wychowawcy,  
nauczyciele 
przedmiotowi, 
pracownicy 
świetlicy, opiekun 
SU, pedagog 
szkolny 

 

 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
opiekun SU 
  

 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
wszyscy 
nauczyciele 

 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

 

Uczeń zna swoje mocne strony, 
potrafi zaprezentować swoje 
osiągnięcia, bierze udział                       
w zajęciach pozalekcyjnych,  
uczestniczy w apelach 
okolicznościowych. 

 

 

Uczeń aktywnie uczestniczy               
w życiu szkoły i klasy, udziela 
się w SU, samorządzie 
klasowym. 

 

 

Uczeń uczy się tolerancji wobec 
innych.  

 

Uczeń uzyskuje wsparcie 
psychologiczno – pedagogiczne. 
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4.Udzielanie rodzicom 
pomocy w zakresie 
wskazywania instytucji 
służących specjalistyczną 
pomocą.  

kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz 
rozwijających zainteresowania,  

• kierowanie do PPP,  
•  kontakty z rodzicami, 
•  spotkania z pedagogiem. 
 

 
• organizacja spotkań indywidualnych   

rodziców z wychowawcami klas oraz 
pedagogiem szkolnym,  

•  systematyczna współpraca  z instytucjami 
zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin  
z problemami edukacyjnymi  i 
wychowawczymi.  

 

 

 

 

 

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 
Dyrektor szkoły, 
pracownicy 
poradni psych. – 
ped.  

 

 

 

 

 

Dokumentacja dotycząca 
pomocy uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

5. Doskonalenie 1.Kształtowanie - pogadanki Wychowawcy Dziennik lekcyjny  

5. Rozwijanie 
umiejętności 
poszukiwania 
rozwiązań                   
w sytuacjach 
trudnych                         
i radzenia sobie 
ze stresem. 

 

 

1. Zachęcanie do 
szukania pomocy                    
w trudnych sytuacjach                
u osób dorosłych. 

2. Wyrabianie 
umiejętności radzenia 
sobie ze stresem, własną 
złością i agresją. 

 

 

 
• Indywidualne rozmowy z uczniami, 
• lekcje wychowawcze, 
• spotkania z pedagogiem szkolnym, 
• szkolna skrzynka zaufania. 

 

• zapoznanie uczniów z ćwiczeniami 
relaksacyjnymi pomagającymi zmniejszyć 
stres, 

• pogadanki na temat mocnych i słabych 
stron uczniów, 

• indywidualne rozmowy z uczniami, 
• spotkania z pedagogiem szkolnym, 
• lekcje wychowawcze na temat własnych  

 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 

 

Dyrekcja 
szkoły,wszyscy 
pracownicy szkoły, 
wychowawcy 

 

 

Uczniowie wiedzą jak radzić 
sobie w sytuacjach trudnych. 

 

Uczeń potrafi zmniejszyć stres 
za pomocą ćwiczeń 
relaksacyjnych, rozumie własne 
 i cudze emocje, rozumie wagę 
wzajemnego wsparcia, pomocy, 
życzliwości i zrozumienia. 
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 i cudzych emocji. 

 

6.Bezpieczeństwo 
w szkole i poza 
nią. 

 

1. Bezpieczna droga do              
i ze szkoły. 

 

 

 

2.Bezpieczeństwo na co 
dzień. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Umiejętność 
udzielania pierwszej 
pomocy, postępowanie   
w nagłych wypadkach 
(reanimacja). 

 
• zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego 

poruszania się pieszego i rowerzysty po 
drogach (pogadanki z wychowawcą), 

• egzamin na kartę rowerową, 
• spotkanie z policjantem, 
• apele, 
• akcje plakatowe 
 

• pogadanki na godzinach wychowawczych na 
temat bezpieczeństwa, 

• zapoznanie z przepisami bhp, 
• zapoznanie z instrukcją zachowania w czasie 

alarmów, 
• zapoznanie z sygnałami alarmowymi, 
• gazetki szkolne, filmy edukacyjne, 
• zapoznanie z regulaminem wycieczek 

szkolnych, 
• pogadanki na temat bezpieczeństwa zabaw  

w czasie przerw lekcyjnych oraz ferii 
zimowych i wakacji letnich, 

 

• pokaz apteczki pierwszej pomocy, nazywanie 
poszczególnych elementów jej zawartości, 
pokaz udzielania pierwszej pomocy, 

• gazetki szkolne, plakaty, prezentacje 
multimedialne, 

• pogadanki na godzinach z wychowawcą, 
• praktyczna nauka resuscytacji krążeniowo – 

 

wychowawcy klas, 
Dyrektor szkoły, 
Policjant 

 

 

 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
przeszkoleni przez 
WOŚP, 
pielęgniarka 
szkolna 

 

Uczeń zna zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach, zna 
podstawowe znaki drogowe                 
i zasady ruchu drogowego. 

 

 

Uczeń potrafi ocenić 
bezpieczeństwo w danej chwili, 
bawi się w bezpieczny sposób, 
wie do kogo zwrócić się                       
o pomoc w sytuacjach 
zagrożenia. 

 

 

 

 

Uczeń jest świadomy 
informowania dorosłych                       
o obrażeniach, wie na czym 
polega reanimacja, potrafi 
udzielić pierwszej pomocy. 
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oddechowej, poszkodowanemu. 

 

7.Działania 
szkoły 
przeciwdziałające  
zachowaniom 
agresywnym 
i  przemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Diagnoza zagrożenia 
środowiska szkolnego 
agresją i przemocą. 

 

 

 

2.Eliminacja i 
zapobieganie zjawiskom 
przemocy i agresji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• Rozpoznawanie środowiska pozaszkolnego 

uczniów, którzy zachowują się agresywnie: 
- wywiady domowe, konsultacje z rodzicami, 
- ustalenie rodzaju i formy pomocy, których 
oczekuje uczeń i jego rodzina). 
• Ankieta dla uczniów dotycząca zagrożeń                      

i agresji.  
 
 

• Prowadzenie lekcji wychowawczych 
poruszających problematykę zachowań 
agresywnych i sposobów radzenia sobie                  
z nimi. 

• Organizowanie spotkań na temat agresji                 
i przemocy z funkcjonariuszem Policji. 

• Realizacja programu „Przemoc – boli”. 
• Udział uczniów w spektaklach 

profilaktycznych na terenie szkoły. 
• Nauka świadomego przeciwstawiania się 

przemocy i agresji. 
• Edukacja prawna. 
• Współpraca z instytucjami wspomagającym 

rodziców i uczniów  zagrożonych 
niedostosowaniem. 

•  Indywidualna pomoc rodzicom uczniów 
szczególnie agresywnych.  

• Założenie kart obserwacji i monitorowanie 
zachowania uczniów przejawiających  agresję. 

 
 

 
 
pedagog  szkolny, 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 
funkcjonariusz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Określenie grupy ryzyka 
zachowań przemocowych                  
w szkole.  

 

 

 

Uczniowie posiadają wiedzę na 
temat  rodzajów przemocy, jej 
skutków oraz sposobów 
zapobiegania. 
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3.Współpraca z 
rodzicami. 

 

 

 

 

 

•  Zachęcanie rodziców do udziału                             
w programach psychologicznych 
prowadzonych przez specjalistów. 

• Prowadzenie rozmów z rodzicami, 
poruszających tematykę przemocy i agresji. 

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas  
 
 

Rodzice  dysponują wiedzą 
 z zakresu przemocy. 

 

 

 

8. Opieka nad 
uczniami z rodzin 
dysfunkcyjnych. 
Zapobieganie 
wagarom, 
dyscyplina na 
zajęciach 
szkolnych. 

 

 

 1. Działalność świetlicy 
opiekuńczo –
wychowawczej. 

 

2. Stała kontrola 
frekwencji. 

 

 

 

 

 

 

 
• Zajęcia terapeutyczne (program pracy 
świetlicy opiekuńczo – wychowawczej). 

 

 

• sprawozdania z sytuacji wychowawczych 
szkoły i frekwencji, 

• kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli 
obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, 

• konsekwentne stosowanie procedur szkolnych 
wobec uczniów opuszczających zajęcia 
szkolne, 

• przeprowadzenie zajęć na godzinie                          
z wychowawcą odnośnie obowiązku szkolnego  
i obowiązku nauki – konsekwencje prawne nie 
przestrzegania ww. zasad, 

 
 
 

 

nauczyciele 
świetlicy 

 

 

wychowawcy klas, 
Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć świetlicowych.  

 

 

 

Uczeń regularnie uczęszcza  na 
zajęcia szkolne, rodzice są 
regularnie informowani                      
o frekwencji.  
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3. Współpraca ze 
środowiskiem lokalnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4..Rozpoznawanie 
środowiska uczniów oraz 
problemów rodziny. 

 

 

• współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich 
w Busku Zdroju, 

• współpraca z Komisariatem Policji                           
w Stopnicy, 

• współpraca z Poradnią Psychologiczno -
Pedagogiczną w Busku Zdroju,  

• współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Pacanowie,  

• współpraca z Gminną Komisją 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych                                     
w Pacanowie,  

• współpraca z Radą Rodziców, 
• współpraca z Państwowym Powiatowym 

Inspektoratem Sanitarnym w Busku Zdroju, 
• współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku Zdroju, 
• współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w 

Pacanowie.  
 
 

• sporządzenie szkolnego wykazu uczniów 
wymagających pomocy wychowawczej, 
edukacyjnej i materialnej. 

• systematyczne wywiady z uczniami, 
rodzicami, wywiady środowiskowe w celu 
bieżącego monitoringu sytuacji uczniów. 

 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
Dyrektor szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja 
 z wywiadów środowiskowych.   
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9. Współpraca  
z rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Systematyczny  rozwój 
współpracy                     
z rodzicami                                              
w zakresie opieki, 
wychowania                         
i profilaktyki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• przedstawienie rodzicom podstawowych 
dokumentów regulujących pracę szkoły: Statut 
Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, 
Szkolny Program Profilaktyki Program 
Wychowawczy  i Patriotyczny, regulamin 
szkoły) 

• zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, 
• zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej 

pomocy przez pedagoga szkolnego,  
• zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne,  
• zachęcenie do organizowania i uczestnictwa we 

wspólnych wyjazdach i imprezach szkolnych, 
• zachęcenie rodziców do współpracy we 

wspólnym rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych zaistniałych w szkole,  

• spotkania Rady Rodziców.  
 
 
 
 
 
 

 

wychowawcy klas, 
Dyrektor szkoły, 
pedagog szkolny, 
trójki klasowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadomy udział rodziców                  
w życiu szkolnym ich dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


