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PROGRAM PROFILAKTYKI  

 

WSTĘP  

 

Ostatnimi laty zauważa się nasilenie negatywnych zjawisk typu alienacja, dominacja konsumpcyjnego 

stylu życia (zdecydowana przewaga orientacji typu „mieć”), brak autorytetów (dotychczasowe 

zastąpiono kultem idoli kreowanych przez media), a także agresja, uzależnienia, przestępczość, w tym 

przestępczość nieletnich. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nowe zjawisko rozwijające się w 

ostatnich latach w społeczeństwie polskim – kult wysokich osiągnięć w nauce i w pracy. Często 

nadmierne wymagania stawiane przez szkołę, studia, pracę lub samemu sobie mogą, według 

młodzieży, być zrealizowane tylko dzięki środkom pobudzającym. Niegdyś taką rolę pełniła kawa, 

teraz amfetamina, kokaina, nikotyna. Również wzory życia rodzinnego czy społecznego daleko 

odbiegają od pożądanego. Większa część społeczeństwa ulega różnego rodzaju nałogom (też od 

telewizji, Internetu, hazardu) lub choćby stara się zmienić świadomość poprzez używki. Tożsamość 

młodych ludzi kształtuje się w oparciu o zdobywaną przez nich wiedzę, rodzaj nawiązywanych relacji 

z innymi ludźmi oraz w wyniku podejmowanych przez nich decyzji. Wiek dorastania i dojrzewania 

emocjonalnego cechuje z jednej strony ciekawość otaczającego świata i związana z tym chęć 

przeżycia nowych doświadczeń, z drugiej zaś niskie poczucie własnej wartości, podatność na presje 

otoczenia, chwiejność emocjonalna, niemożność nawiązania pozytywnych relacji z rówieśnikami. Te 

dwie tendencje często uzewnętrzniają się w postaci uzależnień, a przynajmniej w pierwszych 

kontaktach z nikotyną, alkoholem czy narkotykami. Innym niepokojącym zjawiskiem, częstym w 

szkołach, jest agresja i przemoc, przybierająca nierzadko formę tzw. „fali”, mobbingu czyli, 

najogólniej mówiąc, fizycznego i psychicznego znęcania się starszych nad młodszymi. Można wręcz 

powiedzieć o eskalacji tego zjawiska – wzrasta liczba dzieci niedostosowanych społecznie, nasilają się 

akty wandalizmu i wymuszeń, pojawia się przemoc grupowa wobec pojedynczych uczniów.  

 

Z przeprowadzanych obserwacji, wywiadów z nauczycielami (wychowawcami klas), rozmów z 

rodzicami, analizy dokumentów (uwag w dziennikach lekcyjnych) wynika, że w przypadku 

uczniów naszej szkoły zachowania problemowe to:  

 agresja i przemoc, głównie psychiczna (wyśmiewanie, odtrącanie, wykluczanie z grupy, 

wulgaryzmy, przezwiska),  

 wagary jako ucieczka od niepowodzeń szkolnych,  

 łamanie norm i reguł społecznych (łamanie zakazów i nakazów, niewłaściwe zachowania poza 

szkołą),  

 sięganie młodzieży po używki (alkohol, nikotyna - poza terenem szkoły).  

 

W literaturze psychologiczno-pedagogicznej najczęściej wymienia się następujące przyczyny 

zachowań agresywnych i przemocy wśród uczniów:  

1. niską, z racji temperamentu lub wcześniejszych doświadczeń, kontrolę własnych emocji, co 

powoduje, że dzieci nie są w stanie przewidzieć swoich reakcji emocjonalnych i własnych 

zachowań, łatwo reagują silnym pobudzeniem emocjonalnym nawet na niewielką prowokację, 



równie łatwo zmieniają nastrój (w tym przypadku agresja jest wyrazem np. irytacji, złości i 

frustracji);  

2. trudności rozwojowe związane z tworzeniem obrazu własnego „ja” oraz poczucia własnej 

wartości np. dążenie do utrzymania pożądanego stanu stymulacji, bez osiągnięcia którego 

pojawia się nuda (zachowania agresywne są próbą samostymulacji), niepowodzenia w 

procesie kształtowania poczucia tożsamości w wersji akceptowanej społecznie, co prowadzi 

do tworzenia tożsamości negatywnej, w tym często agresywnej, nieumiejętność podnoszenia 

własnej niskiej samooceny w inny sposób niż poprzez obniżenie wartości innych;  

3. wzory zachowań agresywnych i stosowania przemocy wyniesione z domu rodzinnego, w 

którym w taki właśnie sposób rozwiązywano problemy i tak odnoszono się do dzieci oraz 

(bądź) będące wynikiem socjalizacji w grupach rówieśniczych jako dobry sposób na sukces 

życiowy (ten typ agresji określa się mianem „instrumentalnej”);  

4. używanie alkoholu i narkotyków, które obniżają kontrolę i ograniczają właściwą ocenę 

sytuacji;  

5. przemoc eksponowana w telewizji, grach komputerowych czy lansowana przez niektórych 

idoli muzycznych, przy czym przemoc ta uczy młodych ludzi zachowań agresywnych, tłumiąc 

jednocześnie wrażliwość w odbiorze realnego życia i ucząc nierealistycznych zachowań.  

 

Zachowania problemowe dzieci i młodzieży umożliwiają im  

 zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicznych (miłości, akceptacji, uznania, 

bezpieczeństwa, przynależności),  
 realizację ważnych celów rozwojowych (określenie własnej tożsamości, uzyskanie 

niezależności od dorosłych),  
 radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi (redukcja lęku i frustracji).  

 

Szkoła jako instytucja może również przyczyniać się do powstawania zachowań agresywnych i to 

zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Szczególny wpływ mają na to następujące czynniki:  

a. instytucjonalno-organizacyjne, w tym m. in. obowiązek (przymus) uczęszczania do szkoły, 

zbyt duża liczba dzieci w klasach, wykonywanie narzuconych zadań, ograniczona ruchliwość, 

nauka zmianowa, ogólny standard budynku i otoczenia, oświetlenie, poziom hałasu i wystrój 

pomieszczeń;  

b. psychologiczne, czyli brak dobrego kontaktu z dorosłymi, zachowania agresywne dorosłych, 

w tym również ciągłe negatywne komunikaty z ich strony, niskie poczucie własnej wartości, 

brak jasnych i przestrzeganych reguł życia szkolnego, mała umiejętność radzenia sobie z 

przeżywaniem silnych i negatywnych uczuć, brak umiejętności konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów;  

c. pedagogiczne, w tym np. niewłaściwe sposoby komunikowania się nauczycieli z uczniami, 

nieumiejętność radzenia sobie z przeżywaniem negatywnych uczuć, nieskuteczne 

rozładowywanie napięć podczas lekcji.  

Z problematyką agresji w szkole ściśle wiąże się zagadnienie bezpieczeństwa i to zarówno w sensie 

subiektywnym (tzw. „poczucie bezpieczeństwa” czyli uczenie się i wchodzenie w szkolne interakcje 

bez nadmiernego zagrożenia dla poczucia własnej wartości, godności ludzkiej i integralności osoby), 

jak i obiektywnym. Jest to na tyle istotny problem, że warto specjalnie zwrócić na niego uwagę w 

oddziaływaniach profilaktyczno-wychowawczych szkoły. Podobnie należy potraktować profilaktykę 

zaburzeń emocjonalnych i trudności dydaktycznych, które korelują z niedostosowaniem społecznym. 



Często się zdarza, że przejawiane przez ucznia kłopoty z opanowaniem materiału dydaktycznego czy 

też nadpobudliwość psychoruchowa, nieumiejętność opanowania negatywnych emocji czy radzenia 

sobie w sytuacjach stresujących w konsekwencji prowadzi do zachowań graniczących z patologią 

społeczną. Wydaje się, że również promocja zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, we 

współczesnym świecie opanowanym przez telewizję i komputery, jest bardzo ważna. W oparciu o 

powyższe założenia oraz o program wychowawczy szkoły, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

władz oświatowych - program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”oraz rodziców i 

wychowawców powstał program profilaktyczny, którego głównym celem jest wspieranie uczniów w 

zdrowiu i rozwoju a także zapoznanie ich z problematyką uzależnień i przemocy oraz 

przeciwdziałanie tym zjawiskom na terenie szkoły. Ażeby wzmocnić oddziaływania wychowawcze, 

programem objęto także nauczycieli i rodziców.  

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE  

 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 96)  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach (Dz. U. z 2009 r., Nr 54, poz. 442)  

3. Rozporządzenie MENiS 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 przeciwdziałania narkomanii(Dz. U. z 2015 r. poz. 1249)  

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 

r., Nr 11, poz. 114)  

5. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 

535 z późn. zm.)  

6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 

r. (Dz. U. z 1982 r., Nr 35 poz. 230; Dz. U. 2007 r., Nr 70 poz. 473)  

7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Nowelizacja z dnia 27 listopada 

2000 r.) (Dz. U. z 1998 r., Nr 75, poz. 468; z 2000 r., Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715)  

8. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 

listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 10 poz. 55)  

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Z 2009 r., Nr 56 

 

CELE I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ NA TERENIE SZKOŁY  

 



Cele działalności profilaktycznej na terenie naszej szkoły można przedstawić następująco:  

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie zachowań problemowych. 

2. Tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego rozwojowi uczniów. 

3. Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami 

oraz zachowania się w trudnych sytuacjach, mogących sprzyjać zachowaniom szkodliwym dla 

zdrowia oraz zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. 

4. Rozwój zainteresowań indywidualnych poprzez organizowanie młodzieży czasu wolnego i 

wskazywanie alternatywnych form jego spędzania.  

5. Dostarczenie informacji o specyfice okresu dorastania, najczęstszych zachowaniach 

problemowych przejawianych w tym okresie i ich konsekwencjach.  

6. Szeroko pojęta profilaktyka uzależnień substancjami psychoaktywnymi oraz pojawiającymi 

się w ostatnich latach dopalaczy – bardzo groźnych narkotyków wyjątkowo niebezpiecznych 

dla zdrowia. 

7. Rozwijanie umiejętności wychowawczych (rodzice, nauczyciele).  

 

Adresaci działań profilaktycznych:  

1. Uczniowie. 

2. Grono nauczycielskie.  

3. Rodzice i opiekunowie.  

 

Realizatorzy programu:  

1. Bezpośredni: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pedagog, pielęgniarka szkolna. 

2. Pośredni: psycholog (poradnia psychologiczno-pedagogiczna), ośrodek pomocy społecznej, 

policja, rodzice, organizacje pozarządowe, ośrodki badawczo-szkoleniowe wyspecjalizowane 

w prowadzeniu interaktywnych szkoleń i treningów z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

Formy realizacji:  

1. Wykorzystanie treści programowych poszczególnych przedmiotów (głównie wychowanie 

prorodzinne oraz wiedza o społeczeństwie, przyroda, biologia, chemia, edukacja dla 

bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne). 

2. Godziny do dyspozycji wychowawcy.  

3. Godziny do dyspozycji dyrektora.  

4. Zajęcia pozalekcyjne (alternatywne formy spędzania czasu wolnego).  

5. Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych. 

 



Strategie profilaktyczne:  

1. Informacyjna. 

2. Edukacyjna. 

3. Alternatywna.  

4. Interwencyjna.  

 

Proponowany program realizowany jest w pieciu blokach tematycznych:  

1. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych. 

2. Profilaktyka agresji.  

3. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień. 

4. Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń emocjonalnych. 

5. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą. 

 

 

1. PROFILAKTYKA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH 

 

Cele  Zadania i formy pracy  Odpowiedzialni  Ewaluacja 

Dbanie o 

realizację 

obowiązku 

szkolnego przez 

uczniów.  

Motywowanie do nauki. Działania formalne wynikające z 

przepisów prawa oświatowego.  
Nauczyciele 

Dyrekcja  

Pedagog  

Monitorowanie 

absencji- zapis 

w dziennikach 

lekcyjnych. 

Diagnoza 

trudności 

dydaktycznych.  

Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów 

mających trudności dydaktyczne (wywiady, obserwacje 

uczniów). Określenie przyczyn i stopnia trudności 

dydaktycznych przejawianych przez uczniów – badania 

specjalistyczne w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

Wychowawcy 

Pedagog 

Sprawozdania 

nauczycieli. 

Analiza opinii 

Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym 

(terapia); 

wyrównywanie 

szans 

edukacyjnych  

Organizowanie zajęć wyrównawczych, logopedycznych, 

z terapii pedagogicznej Organizowanie zajęć dotyczących 

procesu uczenia się.  

Nauczyciele 

Wychowawcy  

Sprawozdania 

nauczycieli. 

Szukanie 

sojuszników.  
Współpraca z rodzicami uczniów w celu pomocy 

uczniom. Współpraca ze świetlicą szkolną i innymi 

instytucjami świadczącymi pomoc rodzinie i dziecku – 

przekazywanie uczniom i rodzicom informacji o 

Wychowawcy 

Pedagog  

Badania jakości 

pracy szkoły – 

ankieta 

(rodzice). 



instytucjach udzielających profesjonalnej pomocy.  

Sprawozdania 

nauczycieli. 

Pomoc w 

wyborze dalszej 

drogi 

kształcenia.  

Organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.  Wychowawcy  

Pedagog 

Doradca 

zawodowy z 

PPP 

Sprawozdania 

nauczycieli, 

doradcy 

zawodowego.  

 

2. PROFILAKTYKA AGRESJI  

 

Cele  Zadania i formy pracy  Odpowiedzialni  Ewaluacja 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa w 

szkole  

Nadzorowanie miejsc, w których najczęściej 

wydarza się przemoc (m. in. dyżury nauczycieli 

w czasie przerw na korytarzach). Kontrola 

bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły (w tym 

na boisku) oraz w jej otoczeniu Spotkania z 

funkcjonariuszami policji na temat 

bezpieczeństwa i prawnych skutków zachowań 

agresywnych. Wyjaśnienie potrzeby i 

konieczności zgłaszania dyrekcji lub 

nauczycielom wszelkich aktów przemocy, 

reagowanie na każdy z nich, określenie jasnych 

reguł życia szkolnego i konsekwentne ich 

przestrzeganie.  

Nauczyciele 

Dyrekcja  

Pedagog  

Wychowawcy  

Grafik dyżurów. 

Analiza tematów 

w dziennikach 

lekcyjnych.  

Niwelowanie 

zachowań 

problemowych  

Podejmowanie interwencji doraźnych i 

długofalowych (indywidualne rozmowy z 

uczniami, z rodzicami, współpraca z policją, 

sądem) Dawanie wsparcia ofiarom przemocy i 

wzmacnianie oddziaływań ich rodzin 

Realizowanie zajęć dotyczących zachowań 

problemowych na godzinach wychowawczych. 

Opieka nad uczniami w młodszym wieku 

szkolnym  

Wychowawcy  

Pedagodzy  

Nauczyciele  

Notatki w 

dzienniku 

pedagoga.  

Tematy w 

dziennikach 

lekcyjnych.  

Określenie jasnych 

reguł życia szkolnego  
Kontrola przestrzegania wdrożonych w latach 

ubiegłych norm zachowania. Doskonalenie 

procedur postępowania w sytuacjach stosowania 

agresji i przemocy  

Pedagog 

Wychowawcy  

Nauczyciele  

Liczba uwag w 

dzienniczkach 

uczniowskich i 

klasowych. 

Opracowany 

system sankcji i 

kar oraz nagród.  

Zwiększenie 

pozytywnej 

aktywności młodzieży 

(alternatywne formy 

Organizacja kół zainteresowań Organizacja 

wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjść do 

instytucji kulturalnych Partnerskie podejście do 

samorządu szkolnego, włączanie go do 

Nauczyciele 

według 

przydziału 

obowiązków  

Tematy w 

dziennikach kół 

zainteresowań. 



spędzania czasu 

wolnego)  
organizowania świąt, uroczystości, imprez oraz 

akcji charytatywnych, a także pomocy uczniom z 

problemami Kontynuacja pracy młodzieżowego 

wolontariatu, akcje charytatywne. 

Wychowawcy  

Pedagog  

Opiekunowie 

samorządów  

Tematy w 

dziennikach 

lekcyjnych. 

Sprawozdania 

opiekunów 

samorządu. 

Uczestnictwo szkoły w 

lokalnym systemie 

przeciwdziałania 

przemocy  

Współpraca z lokalnymi organizacjami służącymi 

pomocą dzieciom i ich rodzinom: Cykl zajęć 

edukacyjnych. Współpraca z Sekcją Prewencyjną 

Policji. 

Pedagog  

Wychowawcy  

Rodzice  

Zaproszeni 

specjaliści  

Notatki w 

dzienniku 

pedagoga. 

Udział w 

konferencjach, 

szkoleniach, 

zespołach 

interwencyjnych.  

Tematy w 

dziennikach 

lekcyjnych.  

Rozwijanie 

umiejętności 

interpersonalnych  

Zajęcia dla uczniów (m. in. o tematyce 

przeciwdziałania przemocy , zdrowym trybie 

życia, świadomym decydowaniu o sobie itp), 

spektakle teatralne i inne.  

Kształtujące umiejętności komunikowania się, 

nieagresywnych sposobów rozwiązywania 

konfliktów, radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, asertywności, samodzielnego 

podejmowania decyzji.  

Wychowawcy  

Pedagog 

Zaproszeni 

specjaliści  

Tematy w 

dziennikach 

lekcyjnych. 

Scenariusze 

zajęć.  

Integrowanie zespołu 

klasowego, grup 

świetlicowych, 

tworzenie 

pozytywnego klimatu 

emocjonalnego w 

grupie.  

Rozwój grupy poprzez współdziałanie i 

współodpowiedzialność za powierzone zadania. 

Organizowanie wspólnych wyjść, wycieczek, 

wyjazdów. Organizowanie specjalnych spotkań 

integrujących zespoły klasowe, w tym zajęć 

adaptacyjnych dla klas pierwszych gimnazjum i 

klas czwartych szkoły podstawowej Wspieranie 

inicjatyw młodzieży (np. gazetka szkolna). 

Organizowanie zespołów wzajemnej pomocy w 

nauce. Diagnoza samopoczucia uczniów w 

grupie, w klasie, szkole  

Wychowawcy 

Pedagog  

Harmonogram 

imprez.  

Scenariusze 

zajęć. 

Informacje w 

dziennikach 

lekcyjnych.  

Edukacja medialna Działania zabezpieczające przed dostępem do 

niebezpiecznych treści w Internecie - 

zainstalowanie programu. Zajęcia edukacyjne – 

realizacja programu „STOP cyberprzemocy”.  

Dyrektor 

Nauczyciele 

informatyki. 

Pedagog 

Oprogramowanie. 

Tematy w 

dziennikach 

lekcyjnych. 

Pogłębianie wiedzy i 

rozwijanie 

umiejętności 

psychopedagogicznych 

Warsztaty umiejętności pedagogicznych dla 

nauczycieli (szczególnie w dziedzinie poprawnej 

komunikacji, wzmacniania poczucia własnej 

wartości, mediacji i negocjacji w sytuacjach 

Dyrekcja 

Pedagog 

Listy 

uczestników. 

Protokoły 



nauczycieli  konfliktowych, a także rozpoznawania sprawców 

i ofiar, rozmawiania z nimi, reagowania w 

sytuacjach, w których dochodzi do agresji). 

Analizowanie indywidualnych przypadków na 

posiedzeniach zespołu kryzysowego lub rady 

pedagogicznej. Tworzenie bazy informacyjnej 

dotyczącej form pomocy dzieciom i młodzieży z 

problemami – gromadzenie i udostępnianie 

literatury, scenariuszy zajęć, kaset video i DVD 

poświęconych problemom dzieci i młodzieży.  

posiedzeń. 

Baza 

informacyjna 

biblioteki.  

Zapoznanie rodziców z 

problematyką 

zachowań 

problemowych, 

rozwijanie 

umiejętności pomocy 

własnemu dziecku  

Indywidualne konsultacje i rozmowy z rodzicami 

uczniów przejawiających zachowania 

problemowe na temat przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, dysleksji, problematycznych 

zachowań uczniów Propagowanie wśród 

rodziców publikacji nt. zachowań problemowych 

dzieci Wskazywanie rodzicom miejsc pomocy 

specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej, 

socjalnej i prawnej)  

Wychowawcy 

Pedagodzy 

Nauczyciele  

zaproszeni 

specjaliści  

Harmonogram 

zebrań i dni 

otwartych. 

Notatki w 

dziennikach 

lekcyjnych i 

pedagoga. 

 

3. PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

 

Cele  Zadania i formy pracy  Odpowiedzialni  Ewaluacja  

Opieka 

medyczna.  
Określenie stanu zdrowia uczniów. Opieka 

stomatologiczna. Profilaktyka wad postawy. Apteczki w 

pracowniach. 

Stomatolog 

Pielęgniarka 

szkolna 

Dokumentacja 

pielęgniarki.  

Higiena pracy 

ucznia i 

nauczyciela 

Układanie planu pracy ucznia i nauczyciela zgodnie z 

zasadami higieny. Uzupełnienie i wykorzystanie sprzętu 

zgodnie z normami. Odpowiednie oświetlenie, wietrzenie 

sal lekcyjnych. Zmiana obuwia.  

Dyrekcja 

Nauczyciele 

Analiza 

protokołów 

kontroli 

SANEPiDu.  

Promocja 

zdrowia poprzez 

sport i turystykę  

Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące 

rozwój układów: ruchowego, krążenia i nerwowego 

poprzez lekcje wf, gimnastykę korekcyjną, przerwy 

między-lekcyjne. Uczestniczenie w zawodach 

sportowych. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi 

formami rekreacji i turystyki, przekazywanie modeli 

aktywnego spędzania czasu wolnego (wycieczki, zawody 

sportowe). Stymulowanie i umożliwianie uczniom 

podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania 

własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach (zajęcia 

rekreacyjne, turystyka). Dokonywanie oceny postawy 

ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z 

kontrolowaniem rozwoju psychomotorycznego.  

Nauczyciele wf, 

Wychowawcy  

Tematy w 

dziennikach 

lekcyjnych. 

Sprawozdania 

nauczycieli wf.  

Kształtowanie 

właściwych 

nawyków 

zdrowotnych i 

higienicznych, 

Organizowanie zajęć umożliwiających uczniom 

poznawanie zasad zdrowego stylu życia, racjonalnego 

żywienia, higieny osobistej Prezentacja prac plastycznych 

i plakatów promujących zdrowy styl życia. Włączanie się 

w ogólnopolskie akcje „Dzień bez papierosa”, „Światowy 

Wychowawcy 

Nauczyciele wf 

Tematy w 

dziennikach 

lekcyjnych. 



świadomych 

wzorców 

konsumpcyjnych. 

(Edukacja 

zdrowotna)  

dzień Walki z AIDS”.  

Pedagog  

Pielęgniarka  

Rozwijanie 

alternatywnych 

sposobów 

spędzania czasu 

wolnego  

Działalność kół zainteresowań, klubów sportowych, 

samorządu uczniowskiego. Organizowanie wycieczek, 

wyjść do instytucji kulturalnych. Wykorzystywanie 

inicjatyw uczniów i rodziców.  

Nauczyciele 

Dyrekcja  

Tematy w 

dziennikach 

lekcyjnych i 

zajęć 

pozalekcyjnych.  

Profilaktyka 

uzależnień, 

przeciwdziałanie 

patologiom  

Organizacja zajęć na temat uzależnień. Uświadomienie 

młodzieży negatywnych skutków zachowań 

patologicznych i różnorodnych uzależnień. 

Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego 

przez uczniów, szczególnie tych, którzy wymagają opieki 

i pomocy wychowawczej. Organizowanie opieki i 

pomocy uczniom z rodzin dysfunkcyjnych. Współpraca z 

ośrodkami ds. uzależnień. Szkolenia dla rodziców i 

nauczycieli. Poznanie uczniów z ich prawami, rozwijanie 

zachowań asertywnych (nauka umiejętności 

odmawiania).  

Pedagog 

Wychowawcy  

zaproszeni 

specjaliści 

Tematy w 

dziennikach 

lekcyjnych.  

Notatki w 

dzienniku 

pedagoga.  

Listy obecności 

na szkoleniach.  

 

4. PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZABURZEŃ 

EMOCJONALNYCH (rozwijanie umiejętności intrapersonalnych)  

 

Cele  Zadania i formy pracy  Odpowiedzialni  Ewaluacja  

Dostrzeganie, 

rozumienie, 

uznawanie 

potrzeb 

własnych i 

innych ludzi; 

konstruktywne 

ich wyrażanie  

Indywidualne rozmowy. Badania ankietowe. Swobodna 

twórczość. Organizowanie zabaw, gier zespołowych 

wymagających określania i respektowania zasad i reguł, 

hierarchii norm. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli 

obejmujące elementy treningu asertywności  

Pedagog 

Wychowawcy  

Sprawozdanie 

pedagoga. 

Analiza 

wyników 

badań.  

Tematy zajęć 

w dziennikach 

lekcyjnych. 

Kształtowanie 

umiejętności 

opanowywania 

emocji i 

radzenia sobie 

ze stresem.  

Kształtowanie atmosfery życzliwości na zajęciach 

edukacyjnych. Zajęcia dla uczniów poświęcone 

rozpoznawaniu, nazywaniu i radzeniu sobie z emocjami 

oraz poznawaniu różnych sposobów radzenia sobie ze 

stresem. Organizowanie sytuacji umożliwiających 

samoocenę (profilaktyka napięcia psychicznego w 

ocenianiu uczniów).  

Nauczyciele 

Pedagog 

Wychowawcy  

Tematy zajęć 

w dziennikach 

lekcyjnych  

Pomoc w 

samopoznaniu 

(określaniu i 

nazywaniu 

uczuć, stanów 

Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych oraz dziećmi 

wymagającymi indywidualnego traktowania ze względu na 

deficyty emocjonalne i intelektualne. Zajęcia rozwijające 

umiejętności intrapersonalne (komunikowania się, 

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, negocjacji, 

Wychowawcy 

Pedagog  

Notatki w 

dzienniku 

pedagoga.  

Tematy zajęć 



psychicznych, 

akceptacji 

siebie, trafnej 

oceny 

własnych 

reakcji).  

asertywności, radzenia sobie z trudnymi emocjami, 

samooceny) Ankiety dostarczające uczniom informacji 

zwrotnych. Indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym 

i psychologiem w razie potrzeby.  

w dziennikach 

lekcyjnych. 

 

5.BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I 

POZA NIĄ. 

Cele  Zadania i formy pracy  Odpowiedzialni  Ewaluacja  

Podniesienie 

poziomu 

wiedzy i 

umiejetnosci 

z zakresu 

ruchu 

drogowego. 

Organizacja zajęć na temat zasad bezpieczenstwa ruchu 

drogowego. Uświadomienie uczniom negatywnych 

skutków niewłaściwych zachowań. Zmniejszenie liczby 

i skutków wypadków drogowych. 

Wychowawcy,  

pedagog, 

policja  

Tematy zajęć 

w 

dziennikach 

lekcyjnych  

Podniesienie 

wiedzy z 

zakresu 

problematyki 

p-poż. 

Propagowanie problematyki ochrony 

przeciwpożarowej. Kształtowanie odpowiedzialności 

za niewłaściwe posługiwanie się środkami 

pirotechnicznymi dostepnymi na rynku 

Wychowawcy, 

pedagog, 

zaproszeni 

specjaliści 

Tematy zajęć 

w 

dziennikach 

lekcyjnych  

Podniesienie 

wiedzy i 

umiejetności 

z zakresu 

udzielania 

pierwszej 

pomocy 

Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Organizacja zajęć w zakresie 

rozpoznawania zagrożeń i postępowania ratującego 

zdrowie i życie ludzkie. 

Wykształcenie u uczniów prawidłowych postaw wobec 

osób potrzebujacych pomocy, zdobycie zdolności 

samodzielnego dokonywania oceny sytuacji 

zagrażajacej zdrowiu i życiu innych oraz 

podejmowania właściwych decyzji w kwestii 

udzielania pierwszej pomocy. 

Wychowawcy, 

pedagog, 

zaproszeni 

specjaliści 

Tematy zajęć 

w 

dziennikach 

lekcyjnych  

 
 


