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PLAN DZIAŁAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

Obszar I – OCHRONA ZDROWIA I ŻYCIA PSYCHICZNEGO ORAZ FIZYCZNEGO 

Cele szczegółowe Zadania Sposób realizacji 

 
Znajomość zasad 
bezpieczeństwa w szkole 
i poza nią. 
 
Realizacja zadań zawartych 
w Rządowym Programie na 
lata 2014 – 2016 „Bezpieczna 
i przyjazna szkoła” oraz 
podjęcia działań w celu 
realizacji programu 
„Bezpieczna +” 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 
Stwarzanie warunków bezpiecznego rozwoju i funkcjonowania uczniów 
w szkole i poza nią. 

Aktualizacja prawa wewnątrzszkolnego 
(regulaminy, procedury, zasady). 
Szkolne regulaminy dotyczące bezpiecznego 
zachowania się w szkole i poza nią. 
Dyżury nauczycielskie na przerwach. 

Zapoznanie z  zasadami bezpieczeństwa w szkole, poza nią, na wycieczkach 
i imprezach okolicznościowych. 
 
 

Analiza szkolnych regulaminów: regulamin 
zachowania się na przerwach, w pracowniach, 
na basenie, stołówce, świetlicy, na boisku 
szkolnym, na wycieczce. Apele porządkowe. 

Zaznajomienie z zasadami zachowania się w środkach komunikacji 
miejskiej.  

Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 
letnich i zimowych. 

Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 
Projekcja filmów. 

Nauka bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, znajomość zasad 
przechodzenia przez jezdnię. 

Spotkanie z policjantem. Gry sytuacyjne. 
Ćwiczenia w terenie. 

Nauka przepisów drogowych obowiązujących pieszych i rowerzystów. 
 

Omawianie przepisów drogowych na zajęciach 
technicznych. Przeprowadzenie egzaminu na 
kartę rowerową. 

Zaznajomienie z zasadami i przepisami przeciwpożarowymi (telefony 
alarmowe) i wyposażenie w elementarne umiejętności niezbędne w razie 
zagrożenia życia. Znajomość dróg ewakuacji w budynku szkolnym. 
 

Pogadanka przeprowadzona przez szkolnego 
inspektora pracy. 
Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 
Udział w próbnej ewakuacji. 

Zapoznanie z zasadami wykorzystywania zapisów ze szkolnego systemu 
monitoringu wizyjnego. 

Analiza przepisów w świetle Statutu. 
Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 
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Nauka udzielania pierwszej pomocy – opanowanie kolejnych czynności 
zgodnie z „łańcuchem przeżycia”. 

Udział w programie „Ratujmy i uczymy 
ratować” realizowany we współpracy 
z fundacją WOŚP. Zajęcia przeprowadzane 
przez pielęgniarkę,  pokaz apteczki. 
 Zajęcia warsztatowe na fantomach. 

Promocja zdrowego stylu 
życia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kształcenie i utrwalanie nawyku zdrowego stylu życia. 
 

Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 
Organizowanie zajęć i zawodów sportowych, 
koła tanecznego i teatru ruchu. 
Zajęcia praktycznego opanowania 
podstawowych typów ćwiczeń i reguł z zakresu 
aktywności fizycznej na lekcjach wychowania 
fizycznego. Zajęcia ruchowe w ramach EFS. 

Wskazywanie sposobów racjonalnego planowania i organizowania 
własnego dnia pracy i czasu wolnego. 
 

Tworzenie projektów dotyczących własnego 
dnia pracy i czasu wolnego. 
Wyjazdy promujące kulturalne spędzanie czasu 
wolnego: kino, teatr, koncert. 

Organizowanie aktywnego wypoczynku. Udział w zajęciach SKS. Organizacja dnia 
sportu. Wycieczki klasowe, wycieczki 
tematyczne, ogniska integracyjne, dyskoteki. 

Popularyzowanie wiedzy na temat higieny pracy umysłowej, zaznajomienie 
z efektywnymi technikami uczenia się. 

Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą. 
Konkurs klasowy na najskuteczniejsze metody 
uczenia się. 

Kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie 
i prawidłową sylwetkę. 

Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą, 
burza mózgów na temat czynników 
wpływających pozytywnie i negatywnie na 
zdrowie i prawidłową sylwetkę. 

Korekcja wad i dysfunkcji rozwojowych dzieci. 
 

Badania profilaktyczne, gimnastyka korekcyjna. 
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Kształtowanie świadomości prawidłowego odżywiania się, higienicznego 
przygotowywania posiłku i kulturalnego spożycia. 

Akcje „Pij mleko” „Owoce w szkole”, 
„Śniadanie daje moc”. Zachęcanie do 
systematycznego i estetycznego spożywania 
drugiego śniadania. Pogadanki w ramach 
godzin z wychowawcą, lekcjach przyrody. 
Organizowanie poczęstunku podczas imprez 
klasowych (wigilia). 

Przekazywanie niezbędnych informacji o szkodliwości używek i innych 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą, 
lekcjach przyrody. Realizacja programu „Nie 
pal przy mnie proszę”. Filmy edukacyjne. 

Prowadzenie działań profilaktycznych uświadamiających zagrożenia 
współczesnego świata (nałogi, choroby cywilizacji, narkotyki, dopalacze)  
 

Spektakle profilaktyczno - edukacyjne. 
Filmy edukacyjne. Spotkania z policjantem. 
Spotkanie kuratora sądowego z uczniami 
i rodzicami. Konferencje szkoleniowe RP. 

Poznanie sposobów bronienia się (odmawiania) przed namowami do 
próbowania używek, dopalaczy. 

Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą,  
gry sytuacyjne, drama. 

Wspieranie dziecka w dążeniach do życia bez nałogów - wskazywanie 
sposobów na efektywne spędzanie czasu wolnego bez używek. 

Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 

Poznanie potrzeb i sytuacji dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem lub 
innymi uzależnieniami oraz udzielanie im pomocy. 

Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną, 
gminną Komisją do spraw Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. 
Zaznajomienie z instytucjami niosącymi pomoc 
w trudnych sytuacjach życiowych. 
Organizacja akcji charytatywnych – kiermasz 
świąteczny, zbiórka pomocy szkolnych. 
Działalność koła Caritas. 

Popularyzowanie wiedzy na temat „Czyste środowisko to bezpieczne 
i zdrowe życie”. 

Zajęcia w ramach lekcji przyrody, godzin 
z wychowawcą. Projekcje filmów. 
Działalność w kole ekologicznym. 
Uroczyste obchody „Dnia Ziemi” 
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Kształtowanie poczucia grupowej odpowiedzialności za utrzymanie 
czystości w najbliższym otoczeniu. 

Zbiórka makulatury, baterii. Uczniowskie 
dyżury w klasach, dbałość o estetykę 
pomieszczeń w szkole. 

Nauka właściwych 
zachowań w sytuacjach 
trudnych i stresujących. 

Nabywanie umiejętności zachowania się i radzenia sobie w sytuacjach 
niebezpiecznych i trudnych, uczenie się bezpiecznych zachowań.  

Spektakle profilaktyczno-edukacyjne. 
Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą. 
Ukierunkowana dyskusja. 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie we wstępnej fazie konfliktu 
i ustalenie zasad postępowania wobec zachowań prowokacyjnych.  

Dramy, układanie dialogów na godzinach 
z wychowawcą i lekcjach języka polskiego. 

Zapobieganie przemocy psychicznej, zjawisku znęcania się (bullying). 
Nauka właściwych zachowań w celu wyeliminowania postaw uległych 
(dziecko ofiarą). 

Wykorzystanie tekstów literackich - 
uświadamianie problemu na j. polskim. 
Realizacja zadań wynikających z programu 
ROBUSD - wykorzystanie materiałów na godz. 
z wychowawcą, wzbogacenie szkolnej bazy 
materiałów edukacyjnych. 

Kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, 
używanie właściwych zwrotów i argumentów w sytuacji zaczepiania przez 
osoby nieznajome. 

Gry sytuacyjne,  odgrywanie ról i scenek, 
symulacja różnych sytuacji życiowych. 

Ukierunkowanie na pozytywne i negatywne skutki stresu oraz kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie ze stresem; poznanie technik relaksacyjnych. 

Prowadzenie zajęć w małych grupach – 
techniki relaksacyjne. 

Pomoc w radzeniu sobie w sytuacji „kryzysów” rodzinnych, m.in. 
związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także 
przemocą w rodzinie. 

Spektakle profilaktyczno-edukacyjne. 
Rozmowy z pedagogiem, wychowawcą. 
Wskazywanie kierunku pomocy 
specjalistycznej. Szkolenie RP (niebieskie karty). 

Kształtowanie nawyku 
higienicznego korzystania 
z urządzeń informatycznych 
i multimedialnych. 
 
 
 
 

Kształtowanie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania 
z urządzeń informacyjnych i multimedialnych. 

Analiza regulaminów pracowni informatycznej 
i multimedialnej. 
Akcja profilaktyczna skierowana do rodziców 
i uczniów „Dzień bezpiecznego Internetu” 
Wystawa plakatów. Ankiety przeprowadzone 
wśród uczniów. Pogadanki na lekcjach 
informatyki i godzinach z wychowawcą. 

Uświadamianie i ukazywanie zagrożeń płynących z sieci: cyberprzemoc, 
zagrożeń dla zdrowia wynikających z ciągłego oglądania telewizji, siedzenia 
przed komputerem, negatywnego wpływu gier ukazujących przemoc 
i agresję. Zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców nt. zagrożeń 
płynących ze środowiska cyfrowego. 

Ukazywanie wpływu reklam na zachowanie młodych ludzi. Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą, 
języka polskiego. Konkurs plastyczny. 
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Propagowanie właściwego korzystania z telefonu komórkowego i sprzętu 
elektronicznego. 

Analiza zapisów Statutu. 
Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 

Wskazywanie pozytywnych przykładów wykorzystywania komputera. 

Pogadanki na lekcjach informatyki. 
Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą 
Udział w konkursach „Mistrz klawiatury” 

Dostrzeganie pozytywnego i negatywnego wpływu mediów na styl życia. 

Pogadanki „Złudny świat reklam” w ramach 
lekcji języka polskiego.  
Praca w małych grupach, burza mózgów. 

Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy 
i informacji, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.  

Korzystanie z MCI. Konkursy czytelnicze, 
literackie, recytatorskie, spotkania z autorami 
książek. Dzień biblioteki szkolnej, „Dzień 
bajkowy”. Lekcje biblioteczne. Zaangażowanie 
uczniów w pracach biblioteki. 

Obszar II – NIEPOWODZENIA SZKOLNE  
Cele szczegółowe Zadania Sposób realizacji 

Znajomość oraz 
przestrzeganie praw 
i obowiązków ucznia, 
dziecka. 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami zawartymi w szkolnych 
regulaminach, Statucie oraz konsekwentne ich egzekwowanie. 

Analiza dokumentów szkolnych: Statut, 
Wewnątrzszkolne Ocenianie, szkolne 
regulaminy. Gazetki informacyjne. 

Zapoznanie z prawami człowieka, dziecka, ucznia oraz wdrażanie do 
przestrzegania tych praw w życiu codziennym. 

Łagodne przechodzenie dziecka z wychowania przedszkolnego do I etapu 
kształcenia (wyrównywanie szans edukacyjnych, dostosowanie warunków 
lokalowych i wymagań edukacyjnych). 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I etapie i kolejnych etapach 
edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku 
szkolnego. 
 

Organizacja konkursu „Wzorowa klasa” i „Klasa 
z Klasą”. Godziny z wychowawcą realizowane 
na szkolnej bazie materiałów dydaktycznych. 
Prezentacja multimedialna. Konkurs plastyczny 
i zorganizowanie wystawy.  
Wprowadzenie okresu adaptacyjnego dla 
uczniów klas I i IV. Organizacja zajęć 
wyrównawczych, specjalistycznych oraz praca 
z uczniem zdolnym (koła zainteresowań). 
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Zapoznanie z procedurami egzekwowania obowiązku szkolnego (gradacja 
kar w ramach wewnątrzszkolnego oceniania) oraz przestrzegania prawa. 

Analiza wewnątrzszkolnego oceniania. 
Pogadanki w ramach godz. z wychowawcą. 
Bieżące monitorowanie frekwencji. 

Uświadamianie konsekwencji związanych z ucieczką z lekcji, wagarami, 
nadużywaniem zwolnień z lekcji. 

Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 
Prelekcje z pedagogiem szkolnym, policjantem. 
Prelekcje na ogólnych zebraniach z rodzicami. 

Wzmacnianie pozytywnej motywacji do nauki, ukazywanie doraźnych 
i perspektywicznych korzyści płynących z uczenia się zgodnie 
z fundamentalnym prawem człowieka dostępu do nauki i wiedzy. 

Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą, kół 
przedmiotowych, kół zainteresowań, SKS. 

Zapoznanie rodziców z bieżącymi problemami wychowawczymi szkoły. 
Uświadamianie, że wszelkie zjawiska przemocy są naruszeniem dóbr i praw 
człowieka. 

Pedagogizacja rodziców, rozmowy z rodzicami 
na spotkaniach szkolnych i klasowych, 
indywidualne rozmowy na konsultacjach. 

 
Opieka nad uczniem 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych  
(edukacja włączająca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpoznanie sytuacji psychospołecznej klasy, ucznia, rodziny. Ankieta wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Badania z wykorzystaniem prostych technik 
socjometrycznych. 
Rozmowy z pedagogiem szkolnym, rodzicami, 
policją, kuratorem sądowym. 

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich 
twórczym wykorzystaniu. 
 

Ankiety wśród uczniów. Praca grupowa 
„Poznajemy swoje mocne strony” 
Organizowanie uroczystości, imprez klasowych 
i szkolnych. 
Prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii 
informacyjnej nt. miejsc i możliwości 
rozwijania zdolności i zainteresowań. 

Motywowanie do rozwijania własnych uzdolnień. 
 

Organizowanie konkursów szkolnych, 
klasowych. Pozytywne wzmocnienia – 
eksponowanie i nagradzanie uczniów 
za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności. 
Elementy motywacji w systemie oceniania. 
Nagrody na koniec roku szkolnego. 
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Uświadamianie potrzeby uczestnictwa w dodatkowych ogólnodostępnych 
zajęciach wyrównujących wiedzę. 

Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. 

Udzielanie wsparcia każdemu uczniowi w zależności od jego potrzeb 
edukacyjnych (uczeń zdolny, uczeń z trudnościami w nauce). 
 
 

Zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, 
konsultacje z nauczycielami, zajęcia 
z pedagogiem szkolnym, koła przedmiotowe, 
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia 
o charakterze socjoterapeutycznym. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych 
dziecka, rozbudzanie pozytywnych motywacji poprzez podkreślanie 
mocnych stron osobowości dziecka. 

Prezentowanie osiągnięć ucznia w różnych 
dziedzinach na forum klasy, szkoły i poza nią. 

Wczesna diagnoza zapobiegająca niepowodzeniom szkolnym. 

Tworzenie klas integracyjnych. 
Współpraca z PPP i poradniami 
specjalistycznymi. Programy indywidualne 
i rewalidacyjne, wskazania do pracy z uczniem. 
Wzmocnienie pomocy p-p w ramach realizacji 
IPET. 

Wspieranie rodziny w opiece nad dzieckiem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 
 

Rozmowy z pedagogiem, logopedą, 
wychowawcą, nauczycielami. Systematyczne 
uczestnictwo w zajęciach otwartych i pracach 
zespołów do spraw pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej. 

Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Organizowanie imprez klas integracyjnych 
klasowych i ogólnoszkolnych z udziałem 
rodziców. 
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Obszar III – EDUKACJA SPOŁECZNA 

Cele szczegółowe Zadania Sposób realizacji 

 
 
Przestrzeganie norm 
społecznych 

Diagnozowanie znajomości norm społecznych przez uczniów 
Upowszechnianie pozytywnych norm społecznych, właściwych zachowań 
i postaw 

Obserwacje, wywiad, ankiety na zajęciach 
z wychowawcą. Zapoznawanie uczniów  
z normami społecznymi oraz z prawami dziecka, 
z prawami i obowiązkami ucznia. Udział 
w przedstawieniach profilaktycznych. Zajęcia 
z udziałem psychologa i pedagoga szkolnego. 
Kontynuowanie konkursu „Klasa z Klasą”, 
„Wzorowa klasa”. 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców umożliwiających 
budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami  

Organizowanie szkoleń z zakresu komunikacji 
interpersonalnej i umiejętności budowania 
i tworzenia przyjaznego klimatu w szkole. 
Organizowanie uroczystości szkolnych. 
Współpraca z rodzicami całej społeczności. 

Tworzenie i kreowanie przyjaznego klimatu w szkole sprzyjającego procesom 
wychowania i uczenia się. 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców z zakresu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 
niedostosowaniem. 

Indywidualne formy kształcenia nauczycieli. 
Szkolenia RP. Indywidualne wsparcie udzielane 
rodzicom – udział w zajęciach otwartych.  
Udział pedagoga w gminnym zespole 
interdyscyplinarnym, współpraca z MOPS, 
PCPR, Policją, Kuratorem. 

Przestrzeganie zasad 
współżycia w grupie 
i współdziałania w zespole. 

 
 
 
 
 
 
 

Nabywanie i rozwijanie umiejętności prawidłowego komunikowania się 
i współpracy z rówieśnikami oraz z dorosłymi. 

Tworzenie reguł pracy w grupie, zawieranie 
kontraktu. Praca zespołowa na lekcjach, 
przydział ról i wywiązywanie się z nich. 

Wprowadzanie zasad dobrej komunikacji. 
 

Lekcje savoir - vivru w ramach godzin 
z wychowawcą. Gry edukacyjne. 
Kontynuacja konkursu „Klasa z klasą”. 

Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych (sztuka 
dyskusji) i rozumienia ich poglądów. 

Tworzenie klasowych, szkolnych kodeksów  
dobrych obyczajów (wzorzec człowieka 
kulturalnego). 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za grupę i wyrabianie postaw 
wzajemnej pomocy. 

Organizowanie zajęć na zasadzie wolontariatu, 
uczeń zdolny – słabszemu, starszy – 
młodszemu. Udział w akcji „Góra grosza” 
i szkolnych akcjach charytatywnych. 
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Uczenie zdrowej rywalizacji. 
 

Udział w konkursach, zawodach, klasowych 
i szkolnych oraz pozalekcyjnych. 
Kontynuowanie międzyszkolnej rywalizacji 
sportowej o puchar Orła Białego. 

Kształtowanie postaw otwartości wobec rówieśników i wobec nauczycieli. Stosowanie metod aktywizujących. 

Wdrażanie do współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom 
agresywnym. 
Uczenie rozwiązywania kwestii spornych bez użycia przemocy. 
Uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka, na zło jakie niesie ze sobą 
przemoc. 

Spotkanie z policjantem. 
Zajęcia na temat agresji w ramach godzin 
z wychowawcą. Działania zapobiegające 
przemocy w szkole -  klasowe zasady  „Nie 
przemocy”.  Konkursy plastyczne, wystawy. 
Ankiety wśród uczniów, rodziców. 

Rozwijanie właściwej komunikacji ukierunkowanej na dbałość o kulturę 
języka.  
Zachęcanie do stosowania w mowie i piśmie pięknej polszczyzny. 

 

Wybór króla i królowej uprzejmości. Konkurs 
„Klasa z klasą”. Rozwijanie słownictwa  
i umiejętności poprawnego posługiwania się 
językiem ojczystym na wszystkich 
przedmiotach. Zwracanie uwagi na estetykę 
prac klasowych i domowych oraz zeszytów 
oddawanych nauczycielowi do sprawdzenia. 

Kształtowanie postaw 
tolerancji i zachowań 
asertywnych. 

Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny. 
 

Ćwiczenia usprawniające koncentrację, 
spostrzegawczość, poznanie siebie samego. 
Samoocena śródroczna i roczna.  
Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą. 

Uczenie koleżeństwa i przyjaźni, szacunku do drugiego człowieka. 
 

Rozmowy i dyskusje przy realizacji tematów 
w ramach godzin z wychowawcą, religii, 
wychowania do życia w rodzinie. 

Wdrażanie do wyrażania własnych opinii. Działalność Samorządu Uczniowskiego. 

Kształtowanie postaw tolerancji, postawy mądrej akceptacji i wyrozumiałości 
dla odmiennych zachowań innych ludzi. 

Nauka trudnej sztuki dyskusji i słuchania 
(godziny z wychowawcą, edukacja 
wczesnoszkolna). Działalność klubu „Wojażer” 

Kształtowanie postaw asertywnych, stwarzanie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających stosowanie postaw asertywnych. 

Gry sytuacyjne, inscenizacje. 
Ćwiczenia kształtujące postawę asertywną. 

Budzenie wrażliwości na problemy osób niepełnosprawnych, chorych 
i starszych. 

Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 
Działalność w kole misyjnym. 

 


