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1. Wstęp 

         Szkolny Program Profilaktyki realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Chruślinie jest nieodłącznym elementem 
Statutu Szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem 
programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja                               
w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów. 
Program profilaktyki w swoich założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat 
przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje 
zachowania. 
Program został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w Podstawie Programowej oraz w Rządowym programie na lata 2014–2016 

„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”. 

Program Profilaktyki  jest: 

1. Dostosowany do potrzeb i problemów uczniów, do ich poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości. 
2. Skierowany do wszystkich uczniów szkoły na wszystkich etapach kształcenia. 
3. Skoncentrowany na wielu obszarach. 
4. Obejmuje cały okres nauki. 
5. Zapewnia ciągłość i systematyczność działań. 
6. Uwzględnia współpracę z rodzicami. 

 

2. Podstawa prawna 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., 
przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 
dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78poz. 483 ze zm.), 

  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), 

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze 
zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 



  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226), 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 
10 poz. 55 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.). 

 
 

3. Cele główne programu 

 Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego i kulturalnego. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. 

 Rozszerzanie działań na rzecz profilaktyki uzależnień. 

 Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki szkodliwości hałasu. 

4. Cele szczegółowe programu: 

 poznawanie zasad savoir-vivre'u w praktyce, 

 systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości hałasu, 

 promowanie szacunku do tradycji, historii i  języka ojczystego,  

 przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań ryzykownych, w tym wszelkim przejawom 

przemocy i agresji, 

 realizacja zajęć poświęconych szkodliwości używek, 

 zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb, 

 przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, szkodliwości nadmiernego spędzania czasu przy komputerze, 

 kształtowanie postaw tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych, 

 doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem, 



 budowanie własnego wizerunku i wiary we własne możliwości, 

 zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia, 

 rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii, rozładowania negatywnych emocji, 

 kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, 

 wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek, szkoleń, warsztatów, w szczególności dotyczących 

trudnych zachowań dzieci i młodzieży. 

 

5.  Metody i formy pracy: 

 metody aktywizujące: drzewko decyzyjne, rybi szkielet, mapa mentalna, scenki dramowe, debaty, dyskusje, panele dyskusyjne, 

wykorzystanie literatury, filmów i spektakli profilaktycznych, plakaty, gry dydaktyczne, symulacje, 

 praca w grupach, zespołach, parach, praca indywidualna, apele, fora, happeningi, 

 wycieczki i wyjazdy tematyczne, 

 prezentacje multimedialne. 

 

6. Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 Dyrektor Szkoły, 

 wychowawcy klas, 

 nauczyciele pozostałych przedmiotów, 

 logopeda 

 rodzice, 

 pielęgniarka środowiskowa. 

 

 

 

 

 



7. Diagnoza problemów występujących w społeczności szkolnej 
 
Program profilaktyki został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i zachowań uczniów w Szkole Podstawowej w Chruślinie . Na diagnozę 
składały się: wnioski z obserwacji, konsultacji z nauczycielami i rodzicami, wywiady środowiskowe, rozmowy wychowawcze, analiza 
dokumentów szkoły. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że największymi problemami i zagrożeniami w Szkole są: 
• brak  umiejętności komunikacji interpersonalnej, 
•  nadmierne natężenie hałasu w czasie przerw, zabaw itp., 
• trudności w opanowaniu własnych emocji, 
• brak znajomości zasad współżycia w grupie, nadmierny egoizm, 
• trudności w nauce, 
 brak umiejętności zachowania się w miejscach publicznych. 

 

8. Harmonogram działań  

 

Lp. OBSZAR 
DZIAŁANIE 

DZIAŁANIA 
 

FORMA REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNII UWAGI 

I.  Rozwijanie 
umiejętności 
współżycia 
społecznego          
i kulturalnego. 
 

1. Przedstawienie 
zasad i reguł 
współżycia w 
klasie i szkole. 

Zapoznanie ze Statutem Szkoły 
oraz regulaminami obowiązującymi 
na terenie szkoły. 

Ustalenie wewnętrznych zasad 
obowiązujących w klasie i szkole. 

Przypominanie zasad dobrego 
wychowania. 

  

IX 
 
 
 
IX 
 
cały rok 

wychowawcy , 
nauczyciele 

 

  2. Uwrażliwienie 
uczniów na potrzeby 
innych. 

Podejmowanie na zajęciach 
tematyki dotyczącej potrzeby 
pomagania innym. 

Udział w akcjach charytatywnych 

cały rok 
 
 
według 
harmonogramu 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
uczniowie 

 



(m.in. akcja „Góra Grosza”; akcje 
zbierania plastikowych nakrętek dla 
Hospicjum im. Małego Księcia w 
Lublinie) 
 

  3. Integrowanie 
społeczności 
szkolnej. 

Organizowanie uroczystości i 
imprez szkolnych. 

Organizowanie wyjść i wycieczek  
szkolnych. 

Prezentowanie osiągnięć 
uczniowskich (prezentacja prac, 
dyplomów na gazetce ). 

według 
harmonogramu 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
Dyrektor szkoły 
rodzice, 

 

   
 

4. Podejmowanie 
działań mających na 
celu  rozwijanie 
umiejętności 
zachowania się w 
miejscach 
publicznych. 

 Wzmacnianie zachowań 
kulturalnych – dostrzeganie i 
docenianie, promowanie uczniów 
z wysoką kulturą osobistą. 

 Przygotowanie uczniów do 
prawidłowego zachowania w 
miejscach publicznych przed 
wyjściem – każdorazowy 
instruktaż/ zapoznanie z 
regulaminem wycieczek. 

 Uczestnictwo w imprezach 
kulturalnych: wyjścia do ośrodków 
kultury i sztuki, udział w 
konkursach artystycznych. 

 Realizowanie zajęć z zakresu 
rozwoju osobowości i 
komunikacji interpersonalnej. 
 

na bieżąco 

 

 

 

 

wg planu 

wychowawców 

klas 

nauczyciele 

 

 

 

 

organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 



  
 

5. Rozwijanie 
umiejętności 
rozpoznawania i 
okazywania swoich 
uczuć i emocji. 

Realizowanie na zajęciach 
tematyki dotyczącej uczuć, 
asertywności, emocji, empatii. 

Kształcenie umiejętności radzenia 
sobie ze stresem. 
  

wg planu 

wychowawców 

klas 

wychowawcy  

II. Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia 

1. Popularyzacja 
aktywnych 
sposobów 
spędzania wolnego 
czasu. 

Wskazywanie właściwych form 
spędzania czasu wolnego. 

Organizowanie wycieczek 
szkolnych, imprez sportowych, gier   
i zabaw ruchowych (zawody 
sportowe, Dzień Sportu). 

Organizowanie festynu szkolnego. 

Przygotowywanie i  
przeprowadzenie egzaminu na 
kartę rowerową. 

cały rok 
 
według 
harmonogramu 
 
 
V/VI 
V 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
 
wychowawcy, 
nauczyciele, n –l 
wych. –fiz. 
Dyrektor Szkoły,   
n-l techniki, 
 
 
 
 

 

  2. Uświadomienie 
konieczności 
zachowania higieny 
miejsca pracy. 

Pogadanki na temat higieny 
pracy. 

Zwracanie uwagi na właściwą 
postawę ciała. 

Dostosowywanie stanowiska 
pracy do wzrostu uczniów. 

Dbanie o właściwy odpoczynek 
podczas przerw. 

Wdrażanie do właściwego 
korzystania z Internetu, 
telewizji, gier komputerowych; 
kształtowanie umiejętności 

cały rok wychowawcy, 
 
wychowawcy, 
 
 
 
 
 
nauczyciele 
informatyki, 

 



selektywnego i krytycznego 
korzystania z mediów 

  3. Promowanie 
zdrowego 
odżywiania. 

Pogadanki i rozmowy na lekcjach 
wychowawczych. 

Wspólne spożywanie drugiego 
śniadania w klasach 0-III. 

Dbanie o to, aby żadne dziecko 
nie było w szkole głodne – 
organizacja dożywiania w szkole 
(obiady zakupione ze środków 
finansowych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej). 

 Udział w akcjach „Szklanka 
mleka” dla kl. 0-VI oraz 
„Warzywa i owoce w szkole” dla 
kl. 0 -III 

cały rok wychowawcy, 
nauczyciele, 
 
 
Dyrektor Szkoły 
 
 
 
 
 
Dyrektor Szkoły 

 

  4. Kształtowanie 
nawyków dbania o 
zdrowie i higienę 
osobistą. 

Zachęcanie do dbania o higienę 
jamy ustnej. 

Pogadanki na temat fizycznego 
rozwoju człowieka. 

Zwracanie uwagi na odpowiedni 
ubiór. 

według 
harmonogramu 
 
 
cały rok 

wychowawcy, 
 
 
 
nauczyciel 
przyrody, 

 

  5. Promowanie 
ochrony 
środowiska 
naturalnego. 

Uczestnictwo w akcji „Sprzątania 
świata”. 

Obchody „Dnia Ziemi”. 

Segregowanie śmieci na terenie 
szkoły. 

Lekcje przyrody. 

Realizacja programu 
ekologicznego. 

według 
harmonogramu 
 
 
 
 
cały rok 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
 
 
 
nauczyciel 
przyrody, 

 



Udział w konkursach 
tematycznych. 

  6. Stwarzanie 
warunków dla 
prawidłowego 
rozwoju 
dziecka. 

Badania przesiewowe wad 
wymowy (kl.0). 

Bilanse zdrowia dzieci. 

według 
harmonogramu 

logopeda, 
 
pielęgniarka, 

 

III. Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
uczniów w szkole 
i poza nią. 
 

1. Wdrażanie do 
właściwego 
zachowania 
się w sytuacjach 
wypadkowych. 

Zapoznanie uczniów z planem 
ewakuacji. 

Przeprowadzenie próbnej 
ewakuacji. 

Eksponowanie w widocznym 
miejscu telefonów 
alarmowych. 

Zapoznanie uczniów ze szkolnymi 
regulaminami i 
procedurami. 

Zapoznanie z zagrożeniami 
wynikającymi z kontaktu z 
przedmiotami i substancjami 
niebezpiecznymi. 

Udział w Gminnym Konkursie 
Wiedzy Pożarniczej, BRD oraz 
Jestem Bezpieczny. 

Zajęcia z zakresu pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach. 

harmonogramu 
 
 
 
 
 
 
 
IX i w razie 
potrzeby 
 
 
 
 
według 
harmonogramu 

dyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wyznaczeni 
nauczyciele 

 

  2. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
uczniów podczas 
przerw i imprez 

Aktywne dyżurowanie nauczycieli 
na przerwach. 

Przypominanie zasad 
bezpiecznego spędzania 

cały rok  nauczyciele, 
rodzice, 

 



szkolnych. przerw i zachowania się w trakcie 
imprez szkolnych, wycieczek. 

  3. Uwrażliwienie 
uczniów na 
zagrożenia 
podczas drogi do i ze 
szkoły. 

Pogadanki na temat bezpiecznej 
drogi. 

Cykl zajęć w klasach 0-III – 
„Bezpieczna droga do szkoły” 

Spotkania z funkcjonariuszem 
policji. 

Przygotowanie uczniów i 
przeprowadzenie egzaminu na 
kartę rowerową. 

cały rok 
według 
harmonogramu 

wychowawcy, 
policja, 
 
 
 
 
 
 
n- l techniki 

 

IV. Rozszerzanie 
działań na rzecz 
profilaktyki 
uzależnień. 
 

1. Rozpoznawanie 
sytuacji domowej 
wychowanków. 

Rozmowy wychowawców,  
z uczniami, rodzicami. 

Przeprowadzanie ankiet wśród 
uczniów nt. uzależnień. 

Wywiady środowiskowe.

w razie 
potrzeby 
według 
harmonogramu 

wychowawcy,  

  2. Podejmowanie 
działań 
profilaktycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnictwo w akcjach i 
projektach profilaktycznych, np. 
„Światowy Dzień Bez Tytoniu”. 

Realizacja programów edukacji 
antynikotynowej we współpracy z 
Powiatową Stacją Sanitarno- 
Epidemiologiczną: „Nie pal przy 
mnie, proszę” (kl. I-III), „Znajdź 
właściwe rozwiązanie” (klasy 
IV-VI). 

Uświadamianie skutków 
uzależnień od alkoholu, 
tytoniu, narkotyków oraz gier 
komputerowych, 

według 
harmonogramu 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

 



  3.Spotkania 
profilaktyczne z 
rodzicami. 

 Przeprowadzenie warsztatów, 
pogadanek, szkoleń dotyczących 
zachowań ryzykownych dzieci i 
młodzieży, a także konsekwencji 
tych zachowań. 

dwa razy w 
roku 

Specjalista ds. 

prewencji, 

policjant, kurator 

sądowy, trenerzy, 

wychowawcy, 
Pedagog, 
psycholog, 

 

V.  Profilaktyka 
zachowań 
agresywnych i 
przemocy w 
szkole. 

1. Diagnoza poziomu 
bezpieczeństwa w 
szkole. 

Przeprowadzanie ankiet. 

Rozmowy z uczniami, rodzicami.

według 
harmonogramu 

nauczyciele, 
koordynator, 

 

  2. Uświadomienie 
uczniom, czym jest 
agresja i przemoc. 

Pogadanki z wychowawcami,  
policją. 

Szkolna akcja (pogadanki i 
konkurs) „Stop przemocy”. 

Podejmowanie tematyki 
cyberprzemocy na 
lekcjach wychowawczych.

cały rok 
według 
harmonogramu 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

 

  3. Wdrażanie działań 
na rzecz profilaktyki 
agresji i przemocy. 

Aktywne dyżurowanie nauczycieli 
na przerwach. 

Zajęcia tematyczne na lekcjach 
wychowawczych. 

Zaproponowanie bezpiecznych 
zabaw w czasie przerw. 

Rozmowy indywidualne z 
uczniami (dyscyplinujące, 
wspierające, terapeutyczne). 

 Pogadanki przeprowadzane przez 
funkcjonariuszy policji. 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

 



Działania interwencyjne 
podejmowane we 
współpracy z policją, sądem. 

Organizacja  pomocy finansowej 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej – na 
wyjazdy edukacyjne. 

 
 
 
 
 
według 
harmonogramu 

VI. Podejmowanie 
działań w 
zakresie 
profilaktyki 
szkodliwości 
hałasu. 
 

1.Uświadomienie 
uczniom jak hałas 
wpływa na ich 
organizm. 

 Przeprowadzenie warsztatów, 
pogadanek, szkoleń dotyczących 
wpływu hałasu na organizm 
człowieka 

 Szkolna akcja pt. „Nie bądź głuchy 
na hałas” 

 Pogadanka pt.  „O uchu i słuchu 
wpływ hałasu na samopoczucie i 
zdrowie człowieka” 

według 
harmonogramu 

wychowawcy, 
nauczyciele 
przyrody, techniki 
 
koordynator  
 
 
pielęgniarka 

 

 

 

 


