
SZKOLNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI

Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie

na lata 2013 - 2018

 
„ŻYJ  ZDROWO  I  BEZPIECZNIE”

Na program profilaktyki składają się następujące obszary działania:

• Promocja zdrowia.

• Przystosowanie do życia społecznego uczniów.

• Profilaktyka uzależnień. 

• Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich.

• Ochrona przed negatywnym wpływem mediów.

                



I.          PODSTAWY PRAWNE

• Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001r., poz. 624 
z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r.(Dz. U. z 2002 Nr 10, poz.96). 
Zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (§2 ust.1 pkt.1 z późniejszymi zmianami).

• Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz. U.            
z 1994 Nr 62, poz.265 z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                         
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 Nr 35, poz.230 z późniejszymi 
zmianami).

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1995 Nr10, poz.55                    
z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczególnych form 
działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, 
poz.226).

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

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

• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie udzielaniu pomocy 
psychiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach 
(Dz. U. Nr 26, poz. 114).

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

• Konwencja o prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 Nr120 poz.526).

• Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                    
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4  z 2009r., poz. 17

• Rozporządzenie MENiS z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                    
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 997)

 



Dokumenty wewnętrzne:

1. Statut szkoły .
2. Plan rozwoju szkoły spójny z programem wychowawczym.

Szkolny program profilaktyki „Żyj zdrowo i bezpiecznie” skierowany jest 
do uczniów, rodziców i nauczycieli. Może być realizowany na zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych.

II.     CELE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

Cel główny:

Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Cele szczegółowe:

1. W odniesieniu do uczniów:

• zdobywanie wiedzy na temat higieny własnej i otoczenia,

• kształtowanie postawy asertywnej,

• kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia,

• ukazanie konsekwencji palenia papierosów i picia    alkoholu,

• zminimalizowanie zachowań agresywnych, wulgarnych wśród uczniów,

• zapewnienie uczniom ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu; 

promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

• ułatwienie poznania siebie i refleksji nad sobą,

• wskazywanie konstruktywnych sposobów w radzeniu sobie ze stresem i 

sytuacjami trudnymi,

• kształtowanie umiejętności komunikowanie się z innymi,

• wzrost samoakceptacji i zadowolenia z siebie, bezpieczeństwa w grupie,

• pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych 

bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających.

2.   W odniesieniu do rodziców:

• zwiększenie zainteresowania rodziców postępowaniem swoich dzieci,

• wypracowanie wspólnych działań rodziców i wychowawców,



• współpraca z rodzicami - przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, 

włączenie ich w życie szkoły.

3. W odniesieniu do nauczycieli:

• aktywne włączenie całej rady pedagogicznej w działania zapobiegające 

negatywnym zjawiskom,

• rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności 

umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się oraz 

rozwiązywania konfliktów,

• doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy nauczycieli i 

wychowawców klas w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych,

• opracowanie zasady postępowania wychowawców i nauczycieli w 

konkretnych sytuacjach.



III. TEMATYKA PROGRAMU

HASŁO TEMATYCZNE: ŻYJMY ZDROWO

ZADANIA
SPOSÓB 
REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1. Codzienna toaleta.

2. Jak dbamy              
o zęby?

3. Higiena okresu 
dojrzewania.

4. Ubieramy               
się odpowiednio 
do pogody.

5. Zasady 
prawidłowego 
odżywiania się.

 
6. Skutki 

niewłaściwego 
odżywiania.

7. Higiena 
przygotowania       
i spożywania 
posiłków. 

8. Zapobieganie 
chorobom 
zakaźnym .

pogadanki

film, pogadanka, 
lekcje 
wychowawcze

cykl spotkań 
„Wychowanie do 
życia  w rodzinie”

pogadanka, gry, 
pokazy,  zabawy 
na świeżym 
powietrzu

konkurs na 
„najzdrowszy” 
jadłospis dnia

pogadanka 
(nadwaga- 
otyłość, 
anoreksja, 
bulimia) wycinki 
z gazet

przygotowanie 
surówek, 
nakrywanie stołu

filmy, referaty, 
pogadanki 

pielęgniarka, nauczy-
ciel wychowania do 
życia w rodzinie, 
pedagog 

wychowawcy
pielęgniarka, 
wychowawcy klas 

nauczyciel 
wychowania do życia 
w rodzinie
wychowawcy, 
pedagog

 nauczyciel 
wychowania 
fizycznego
nauczyciel przyrody

wychowawcy,
nauczyciel techniki,
nauczyciel przyrody

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas,
nauczyciel przyrody, 
nauczyciel techniki

nauczyciel przyrody, 
nauczyciel techniki

nauczyciel przyrody, 
pielęgniarka, 
wychowawcy klas,
nauczyciel 
wychowania do życia 
w rodzinie



9. Zmiany fizyczne   
i psychiczne 
okresu 
dojrzewania.

10.Biologia 
prokreacji: rodzi 
się człowiek.

11.Problemy i 
trudności dzieci 
związane z 
okresem 
dojrzewania.

Spotkania, 
pogadanki            
„Wychowanie do 
życia w rodzinie”

cykl spotkań        
z „Wychowania 
do życia w 
rodzinie”

cykl spotkań          
z „Wychowania 
do życia w 
rodzinie”

nauczyciel 
wychowania do życia 
w rodzinie, pedagog 
szkolny, wychowawcy 
klas

nauczyciel 
wychowania do życia 
w rodzinie

nauczyciel 
wychowania do życia 
w rodzinie

HASŁO TEMATYCZNE – RUCH I WYPOCZYNEK

ZADANIA
SPOSÓB 

REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1. Jak ruch wpływa 
na budowę            
i postawę ciała.

2. Wady postawy- 
podstawowe 
ćwiczenia 
korekcyjne.

3. Ćwiczenia 
śródlekcyjne 
dobrym sposobem 
na pobudzenie

4. Jak i kiedy 
korzystać z TV 
oraz gier 
komputerowych?

5. Niewielka porcja 
ruchu sposobem 
na dobre 
samopoczucie.

pogadanka, 
turniej sportowy

ćwiczenia 
korekcyjnymi na 
lekcji 
wychowania 
fizycznego

opracowanie 
przez nauczyciela 
w-fu zestawów 
ćwiczeń 
śródlekcyjnych

pogadanka, 
wychowanie do 
życia w rodzinie

mecze                    
i rozgrywki          
w ramach zajęć 
rekreacyjno-

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego, 
nauczyciele 
przedmiotów

pedagog szkolny,
wychowawcy klas,
nauczyciel 
informatyk, 
nauczyciel 
wychowania do życia 
w rodzinie

nauczyciel 
wychowania
fizycznego, 
wychowawcy klas



6. Jak wypoczywają 
członkowie mojej 
rodziny?

7. Jak ciekawie 
spędzić czas 
wolny?

8. Organizowanie 
wycieczek 
krajoznawczo-
turystycznych.

9. Czynny 
wypoczynek           
w wodzie.

10.Dzień Sportu 
Szkolnego

sportowych

konkurs na 
najładniejszy 
plakat 

scenki rodzajowe, 
propozycje 
Samorządu 
Szkolnego

wycieczki

wyjazdy na basen

zorganizowanie 
gier i zawodów 
sportowych           
z nagrodami

nauczyciel plastyki, 
wychowawcy klas

wychowawcy klas

wychowawcy klas

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego,
wychowawcy klas

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego, 
wychowawcy klas

HASŁO TEMATYCZNE – ŻYJMY BEZPIECZNIE

ZADANIA
SPOSÓB 

REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1. Poznajemy znaki 
drogowe.

2. Zasady 
bezpiecznego 
poruszania się 
pieszego                
i rowerzysty.

3. Organizowanie 
bezpiecznych gier 
i zabaw o różnych 
porach roku.

wycieczka, 
rozpoznawanie 
znaków w 
okolicy, konkurs 
wiedzy o ruchu 
drogowym

pogadanka, 
egzamin na kartę 
rowerową, gry 
symulacyjne, 
spotkanie z 
przedstawicielami 
policji

wybór 
właściwych 
zabaw, 
organizowanie 

wychowawcy,
nauczyciel techniki,
dyrekcja

policjant,
wychowawcy,
nauczyciel 
wychowania 
fizycznego,
dyrektor,
nauczyciel techniki

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego



4. Pierwsza pomoc  
w drobnych 
urazach.

5. Zapoznanie się       
z numerami 
alarmowymi: 
pogotowie, straż, 
policja.

gier na zajęciach 
rekreacyjno-
sportowych

pokaz, 
demonstracja, 
szkolenia

konkurs na 
najładniejszą 
ulotkę 
informacyjną

nauczyciele, którzy 
ukończyli kurs 
pierwszej pomocy, 
nauczyciel 
wychowania 
fizycznego 
pielęgniarka,

nauczyciel plastyki,
wychowawcy klas

HASŁO TEMATYCZNE – ZDROWIE PSYCHICZNE
ZADANIA SPOSÓB 

REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1. Co to jest stres?- 
sposoby 
radzenia sobie 
ze stresem..

2. Czego się boję   
i jak sobie z tym 
poradzić?

3. Określanie 
pozytywnych     
i negatywnych 
emocji. 
Radzenie sobie 
w trudnych 
sytuacjach.

4. Rozpoznawanie 
i nazywanie 
uczuć: 
pozytywnych     
i negatywnych.

5. Autoportret- czy 
akceptuję 

pogadanka 

warsztaty

warsztaty 

pogadanka, 
drama, rysunek

wykonanie 
autoportretu-

pedagog szkolny, 
terapeuta, 
wychowawcy klas

wychowawcy klas,
pedagog szkolny, 
terapeuta

wychowawcy,
pedagog szkolny, 
terapeuta

wychowawcy,
pedagog szkolny, 
terapeuta

wychowawcy klas,
pedagog szkolny,



siebie?

6. Moje wady        
i zalety- czy 
potrafię je 
zaakceptować.

7. W jaki sposób 
mogę 
rozwiązywać 
moje problemy?

8. Właściwe 
porozumiewanie 
się w grupie.

rysunki

wypowiedzi, gry 
i zabawy 
dydaktyczne

dyskusja, praca 
w grupie, 
symulacja 
różnych 
trudnych 
sytuacji, wspólne 
próby ich 
rozwiązania

pogadanki, 
symulacja 
różnych sytuacji 
i rozmowa na 
temat możliwych 
sposobów 
zachowania

nauczyciel plastyki

wychowawcy,
pedagog szkolny,
nauczyciel religii

wychowawcy,
pedagog szkolny, 
terapeuta

wychowawcy,
pedagog szkolny, 
terapeuta

HASŁO TEMATYCZNE – JA W GRUPIE I RODZINIE

ZADANIA
SPOSÓB 

REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1. Rodzina          
w życiu 
człowieka.

2. Tradycje 
rodzinne         
w moim domu.

3. Czy jestem 
dobrym kolegą. 
Ja w grupie 
rówieśniczej.

4. Rola przyjaźni  
i koleżeństwa 

pogadanka, 
warsztaty, 
wychowanie do 
życia w rodzinie

drzewo 
genealogiczne 
„Moja rodzina”,
wychowanie do 
życia w rodzinie

scenki rodzajowe, 
pogadanka, 
ankieta,
wychowanie do 
życia w rodzinie

cykl spotkań 
„wychowanie do 

nauczyciel 
wychowania do życia 
w rodzinie,
wychowawcy klas, 
pedagog

nauczyciel historii, 
nauczyciel 
wychowania do życia 
w rodzinie,
wychowawcy klas

pedagog szkolny, 
terapeuta,
nauczyciel 
wychowania do życia 
w rodzinie,
wychowawcy klas

nauczyciel 
wychowania do życia 



w życiu 
człowieka.

5. Zintegrowanie 
zespołu 
klasowego.

6. Wspólne 
zabawy           
w gronie 
rówieśników.

7. Kultura na 
codzień.

8. Pomagamy 
słabszym           
i chorym 
kolegom.

życia w rodzinie”
pogadanki, 
warsztaty

gry i zabawy 
integracyjne

organizowanie 
imprez 
klasowych, 
spotkań, konkurs 
na najmilszego 
kolegę i 
koleżankę

wycieczka do 
kina, teatru, 
kulturalne 
zachowanie

pomoc 
koleżeńska, 
wspólne 
odrabianie prac 
domowych 

w rodzinie, 
wychowawcy klas

pedagog szkolny,
wychowawcy klas

wychowawcy klas

Wychowawcy klas,
Nauczyciele-
organizatorzy 
wycieczek

pedagog szkolny,
wychowawcy klas

HASŁO TEMATYCZNE – REAGUJEMY NA OTACZAJĄCE NAS ZŁO

ZADANIA
SPOSÓB 

REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1. Konflikty        
w środowisku 
szkolnym- jak 
im zapobiegać. 
Rozwiązywani
e konfliktów.

2. Czy przemoc     
i agresja 
oznaczają to 
samo?

3. Przemoc           
w szkole            
i w rodzinie

4. Dbam o piękną 
mowę ojczystą- 

tematyka godzin 
wychowawczych, 
rozmowy, scenki 
rodzajowe

warsztaty               
w każdej klasie

ankieta, warsztaty

konkurs 
recytatorski 

pedagog szkolny,
wychowawcy klas

pedagog szkolny

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas

nauczyciel języka 
polskiego , 



nie używam 
wulgaryzmów.

5. Uczymy się 
mówić „NIE”. 
Asertywne 
zachowanie.

6. Czy w szkole 
czuję się 
bezpiecznie?

utworów 
literackich, 
rozmowy               
i działania 
podczas przerw 
lekcyjnych

warsztaty, 
ćwiczenia 
odmawiające

ankieta „Żyj 
bezpiecznie”

nauczyciele klas 
młodszych, 
wychowawcy klas,
dyrektor, wszyscy 
nauczyciele

pedagog szkolny, 
wychowawcy

pedagog szkolny

HASŁO TEMATYCZNE – JA PRZECIW UŻYWKOM

ZADANIA
SPOSÓB 

REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1. Czy od 
lekarstw można 
się uzależnić?

2. Wypowiadamy 
wojnę 
papierosom.

3. Zagrożenie dla 
życia i zdrowia 
wynikające        
z używania        
i nadużywania 
narkotyków , 
alkoholu            
i palenia 
papierosów. 

pogadanka

programy 
profilaktyczne: 
„Nie pal przy 
mnie proszę”, 
„Znajdź właściwe 
rozwiązanie”, 
„Trzymaj formę”
konkurs na plakat 
pod hasłem: 
”Antyreklama 
wyrobów 
tytoniowych”

warsztaty, 
pogadanka, 
konkurs 
plastyczny

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 
pielęgniarka

pedagog szkolny, 
nauczyciel przyrody, 
nauczyciel plastyki, 
pielęgniarka

pedagog szkolny, 
nauczyciel plastyki, 
nauczyciel przyrody,
pielęgniarka



4. Rozpoznawani
e zagrożeń na 
terenie szkoły.

ankieta, 
obserwacja

pedagog szkolny

HASŁO TEMATYCZNE – JA I MOJE NIEPOWODZENIA SZKOLNE

ZADANIA
SPOSÓB 

REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1. Rozpoznawanie 
i diagnozowanie 
deficytów 
utrudniających 
naukę 
(dysleksja, 
nadpobudliwość 
psychoruchowa, 
nie 
wykształcona 
lateralizacja, 
wady wymowy, 
zaburzenia 
analizy i 
syntezy 
wzrokowo-
słuchowej).

2. Dlaczego 
wagaruję?

3. Organizowanie 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
uczniom z 
trudnościami 
dydaktycznymi

4. Organizowanie 
pozalekcyjnych 

obserwacje, 
badanie 
psychologiczno-
pedagogiczne

obserwacja, 
rozmowa

zajęcia 
wyrównawcze
zajęcia 
korekcyjno-
kompensacyjne
nauczanie 
indywidualne, 
zajęcia 
rewalidacyjne, 
terapia 
pedagogiczna      
i logopedyczna,  
pogadanki, 
zajęcia                 
z pedagogiem 
szkolnym

koło muzyczne, 
koło plastyczne, 

pedagog szkolny
Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna, lekarze 
specjaliści
wychowawcy klas, 
terapeuta, logopeda

wychowawcy 
pedagog szkolny
nauczyciele

pedagog szkolny,
wychowawcy klas, 
nauczyciele - 
specjaliści

nauczyciele



form spędzania 
czasu wolnego

koło 
matematyczne, 
koło 
przyrodniczo-
ekologiczne, 
koło teatralne, 
zajęcia 
komputerowe, 
zajęcia 
manualne, SKS, 
zajęcia w czasie 
ferii zimowych

HASŁO TEMATYCZNE – POMOC RODZINOM DYSFUNKCYJNYM 
I NIEWYDOLNYM WYCHOWAWCZO

ZADANIA
SPOSÓB 

RALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1. Wizyty 
wychowawców 
w domach 
patologicznych 
oraz 
niewydolnych 
wychowawczo 
celem 
rozpoznania 
sytuacji             
i podjęcia 
właściwych 
działań.

2. Współpraca 
szkoły               
z ośrodkiem 
pomocy 
społecznej 
celem 
udzielania 
pomocy 
materialnej 
uczniom            
z rodzin 
najuboższych.

3. Częste 
rozmowy z 
rodzicami 
mającymi 
kłopoty 

pogadanki, 
wywiady, 
obserwacje

stypendia, 
dożywianie, 
„wyprawka 
szkolna”

konsultacje            
z rodzicami, 
rozmowy i porady 

dyrektor szkoły,
pedagog szkolny,
wychowawcy klas

dyrektor szkoły,
pedagog szkolny

pedagog szkolny,
terapeuta,
wychowawcy klas



wychowawcze 
z dziećmi          
i umożliwienie 
im kontaktu z 
psychologiem 
oraz 
pedagogiem.


