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Program Profilaktyki 

Szkoły Podstawowej nr 13 

im. Kornela Makuszyńskiego 

w Starachowicach 
 

 

 

Profilaktyka – to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc                                               

i towarzyszenie uczniom w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia                                             

oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

 

Diagnoza środowiska szkolnego, dzięki której powstał Program Profilaktyki, została 

opracowana na podstawie obserwacji, doświadczeń nauczycieli, analizy wychowawczej 

szkoły oraz wywiadu z pielęgniarką szkolną  i pracownikiem policji- dzielnicową osiedla 

Południe. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 

i środowiska wychowawczego, opisuje w sposób całościowy treści oraz działania całej 

społeczności szkolnej. Odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w naszej 

szkole i środowisku. Zawiera konkretne działania profilaktyczne zgodnie z potrzebami 

uczniów. Wspiera uczniów, ich środowisko rodzinne oraz nauczycieli i rodziców w pełnieniu 

ich wychowawczej funkcji. 

W wyniku dokonanej diagnozy opracowano treści programowe zamknięte w następujących 

blokach tematycznych: 

  

 

I. Promocja zdrowia. 

II. Profilaktyka zagrożeń cywilizacyjnych XXI w.                                       

( nikotynizm, alkoholizm, narkomania,                                

uzależnienie od komputera, cyberprzemoc). 

III. Przeciwdziałanie agresji, przemocy i wagarom. 

 
 

Główne założenia programu: 

 

 diagnoza środowiska rodzinnego uczniów 

 reagowanie na zagrożenia i problemy występujące w szkole oraz w domu 

rodzinnym  uczniów 

 podejmowanie działań profilaktycznych zakładających zmiany w wiedzy, 

postawach i zachowaniach uczniów w związku z zagrożeniami bezpieczeństwa 

i niedostosowania społecznego 

 ocena skuteczności i ewaluacja podejmowanych działań. 
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Cele ogólne programu: 

 

 diagnozowanie potrzeb  i problemów uczniów w środowisku szkolnym 

 kształtowanie umiejętności interpersonalnych i właściwego klimatu w szkole 

 wdrażanie do  pozytywnego wykorzystania czasu wolnego uczniów poprzez sport 

oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych 

 aktywny udział uczniów z zajęciach profilaktycznych 

 dostosowywanie treści i form zajęć profilaktycznych do potrzeb, stopnia zagrożenia 

i wieku uczniów 

 wzmocnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród uczniów 

 uświadamianie uczniom wartości zdrowia i konsekwencji zachowań ryzykownych 

w życiu człowieka 

 

Realizacja programu: 

Podstawą do podejmowania działań profilaktycznych jest opracowana w każdym roku 

diagnoza. 

Działania profilaktyczne realizowane są: 

 na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, 

 za zajęciach wychowania do życia w rodzinie, 

 na zajęciach z wychowawcą, 

 na zajęciach dodatkowych, 

 w ramach realizacji programów autorskich i innych profilaktycznych. 

 

  

Formy realizacji założeń programu: 

 

 ankiety, wywiady, rozmowy 

 zajęcia edukacyjno-profilaktyczne 

 warsztaty tematyczne 

 zajęcia pozalekcyjne, gry, zabawy integrujące 

 udział w uroczystościach i konkursach 

 spotkania integracyjne z rodzicami 

 zajęcia psychoedukacyjne 

 stałe konsultacje porady dla dzieci, rodziców, nauczycieli. 
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REALIZACJA PROGRAMU 
 

 

 

I. PROMOCJA ZDROWIA 
 

 

Cele: 

- promocja sportu jako sposobu wypoczynku i utrzymania dobrej kondycji fizycznej 

- właściwe organizowanie czasu pracy – bez obciążenia organizmu- higiena pracy 

- zapobieganie chorobom - właściwa dieta, ekologia , higiena osobista 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 

- zapoznanie ze zmianami fizycznymi i psychicznymi w okresie dojrzewania 

 

 

 

 

POZIOM KLAS I- III 

 

 

 

LP. 

 

 

ZADANIA 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

TERMIN 

 

ODPOWIEDZIALNI 

1. Aktywny 

wypoczynek 

 

- wycieczki klasowe 

- zawody sportowe 

Cały rok Wychowawcy klas I- III 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo 

w klasie ,szkole  

i poza nią 

 

 

 

 

 

 

 

- pogadanki 

-wycieczki po okolicy 

- ćwiczenia w terenie 

- droga ewakuacyjna w szkole 

- spotkanie z policjantem                             

- konkursy plastyczne                                       

- stosownie się do regulaminu 

szkoły 

- wycieczki do służb 

mundurowych    

Cały rok Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

3. 

 

 

Zapobieganie 

chorobom 

- promocja zdrowej żywności                           

- fluoryzacja zębów                                         

-poznanie zasad zapobiegania 

chorobom zakaźnym                  

i sezonowym 

- higiena pracy zachowanie 

proporcji między pracą a 

odpoczynkiem 

                                                       

Cały rok Wychowawcy klas,      

pielęgniarka szkolna 
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POZIOM KLAS IV- VI 
 

 

 

Przewidywane efekty i osiągnięcia uczniów: 

 

Uczeń: 

1. zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania 

2. ma nawyki zdrowego stylu życia 

3. ma poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie 

4. umie rozsądnie gospodarować czasem wolnym, zna sposoby aktywnego 

spędzania czasu 

5. wie, w jaki sposób powinien spać, jeść odrabiać lekcje, czytać 

6. zna i stosuje zasady higieny osobistej 

7. zna zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i stosuje je w praktyce 

8. wie, jak zachować się podczas zagrożenia, odpowiednio zachowuje się 

podczas ewakuacji 

9. prawidłowo rozpoznaje zmiany zachodzące w swoim organizmie 

10. angażuje się w akcje promujące zdrowie 

 

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia 

- pogadanki z dziećmi na 

lekcjach wychowawczych,  

w-f i przyrody m. in.           

na temat prawidłowego 

odżywiania, higieny 

własnego ciała, higieny 

otoczenia 

-konkursy plastyczne, 

-spotkania z pielęgniarką 

szkolną 

-sprzątanie świata   

- programy artystyczne                                       

- pogadanki na temat higieny 

pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cały rok Wychowawcy 

klas/pedagog, nauczyciele 

przyrody i wychowania 

fizycznego, pielęgniarka 

szkolna 

2. Zapobieganie 

chorobom 

- fluoryzacja zębów 

- poznanie zasad 

zapobiegania chorobom 

zakaźnym i sezonowym 

Cały rok Pielęgniarka szkolna 

3. Zmiany 

zachodzące                        

w okresie 

dojrzewania 

-realizacja zajęć                                   

„Wychowanie do życia                  

w rodzinie”   

-pogadanki na lekcji 

przyrody 

- realizacja programu 

edukacyjnego dla dziewcząt 

klas szóstych p.t. „Miedzy 

nami kobietami”                                                               

 Cały rok Nauczyciel WDŻ, 

przyrody, wychowawcy 

klas 
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Załącznik nr 1 propozycje tematów zajęć do realizacji                                                        

pkt. Promocja zdrowia 

 
 

 

 

II. Profilaktyka zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku 
 

Cele: 

- promocja zdrowego stylu życia 

- zapoznanie ze skutkami stosowania używek- tytoniu, alkoholu, narkotyków 

- kształtowanie postaw asertywnych 

- podejmowanie właściwych decyzji w sprawie zdrowia 

- poznanie zagrożeń wynikających z nadmiernego i bezcelowego korzystania                          

z elektronicznych zdobyczy techniki 

- zapobieganie cyberprzemocy 

- edukacja seksualna 

 

 

 

Poziom klas I-III 
 

 

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Życie bez nałogów - Pogadanki na temat 

substancji szkodliwych 

dla zdrowia  i skutków 

stosowania używek       - 

spotkanie z    pielęgniarką 

szkolną 

spotkanie z policjantem 

konkursy plastyczne 

 

II półrocze Wychowawcy klas  

I-III, 

Pielęgniarka szkolna, 

pedagog 

2. Umiejętność korzystania    

z urządzeń  

elektronicznych 

- Pogadanki na temat 

bezpiecznego korzystania                           

z komputera i zagrożeń 

wynikających                             

z niewłaściwego 

użytkowania go 

 

- Wdrażanie regulaminów 

dotyczących umiejętnego 

korzystania ze zdobyczy 

techniki  

Cały rok Wychowawcy klas  

I-III 

nauczyciel informatyki 
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Poziom klas IV-VI 
 

LP. ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI TERMIN  ODPOWIEDZIALNI 

1. Życie bez nałogów 

Przeciwdziałanie 

paleniu papierosów, 

piciu alkoholu 

używaniu narkotyków 

- Zajęcia edukacyjne 

dostarczające wiedzy na 

temat wpływu palenia 

papierosów, picia alkoholu, 

używania narkotyków na 

organizm człowieka; 

mechanizmów 

powstawania uzależnień,  

skutków uzależnień; 

-Formy pomocy rodzinie 

osób uzależnionych 

- Filmy o tematyce 

profilaktycznej 

- Spotkania z pielęgniarką 

szkolną 

- Konkursy plastyczne 

- Uczenie asertywności 

II półrocze Wychowawcy  

klas IV – VI, 

Pielęgniarka szkolna, 

Pedagog, 

Nauczyciele przyrody                   

i plastyki 

2. Umiejętność 

korzystania 

z komputera 

-Pogadanki z uczniami na 

lekcjach informatyki na 

temat bezpiecznego 

korzystania z komputera 

i zagrożeń wynikających 

z jego niewłaściwego 

użytkowania 

-Wdrażanie zasad 

dotyczących bezpiecznego 

korzystania z komputera 

I półrocze Nauczyciele 

informatyki, 

Wychowawcy klas 

3. Cyberprzemoc  -Pogadanki na temat 

zjawiska cyberprzemocy                            

i konsekwencji tego typu 

działań 

-Spotkanie 

z funkcjonariuszem policji 

Cały rok Przedstawiciel KPP, 

Pedagog, 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

informatyki 

4. Umiejętność radzenia 

sobie w sytuacjach 

nagłych zagrożeń 

-Uczenie postępowania 

w sytuacji  

pożaru  

powodzi 

wypadku komunikacyjnego 

I półrocze Wychowawcy klas, 

Nauczyciele techniki 

5. Uświadomienie 

uczniów    

o seksualności 

człowieka                      

i wynikających z tego 

konsekwencjach 

-Zapoznanie uczniów 

z właściwym medycznym 

nazewnictwem związanym 

z seksualnością człowieka 

-Rozwój fizyczny 

a psychiczny człowieka 

-Identyfikacja z własną 

płcią 

Klasy VI- II 

półrocze 

Nauczyciel WDŻ,    

przyrody, 

wychowawcy klas, 

pielęgniarka szkolna 
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-Tematyczne spotkania 

z fachową kadrą - lekarz, 

pielęgniarka- 

-Odsyłanie do fachowej  

literatury 

 

 

Przewidywane efekty i osiągnięcia uczniów: 

uczeń 
1. zna i stosuje zasady  właściwego korzystania z komputera 

2. zna zagrożenia  wynikające z niewłaściwego użytkowania najnowszych zdobyczy 

techniki 

3. posiada wiedzę na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów 

4. posiada wiedzę na temat substancji uzależniających 

5. rozumie zagrożenia  wynikające ze stosowania używek 

6. umie podejmować świadome decyzje w sprawie zdrowia 

7. ma nawyki zdrowego stylu życia 

8. jest asertywny 

9. wie, do kogo zwrócić się o pomoc w razie potrzeby 

10. umie bezpiecznie i kulturalnie korzystać z sieci 

11. wie, jak reagować w sytuacjach cyberprzemocy 

12. wie, jak postępować w sytuacji pożaru, powodzi ,wypadku komunikacyjnego 

13. jest uświadomiony seksualnie stosownie do wieku. 
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  Załącznik nr 2 propozycje tematów zajęć do realizacji                                                        

pkt. Profilaktyka zagrożeń cywilizacyjnych XXI w. 
 

 

 

 
III. Przeciwdziałanie agresji, przemocy i wagarom  

 

Cele 

 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią 

- dostrzeganie negatywnych konsekwencji zachowań agresywnych,                                 

przemocy i wagarów 

- zapobieganie powyższym zjawiskom 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem 

- wyrabianie postaw asertywnych 

- pomoc osób dorosłych w rozwiązywaniu powyższych problemów                                 

 

 

 

Poziom klas I-III 
 

LP. ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI TERMIN  ODPOWIEDZIALNI  

1. Zasady bezpiecznego 

zachowania w szkole                               

i poza nią 

-Pogadanki 

-Wdrażanie  w życie 

regulaminu szkoły 

-Konkursy 

-Spotkania prewencyjne 

z policjantem 

 

Cały rok Wychowawcy  

klas I-III, 

Pedagog, 

Pracownicy obsługi 

szkoły 

 

2. Efektywne 

współdziałanie dzieci w 

grupie podczas pracy i 

zabawy 

-Zajęcia psychoedukacyjne 

dotyczące pozytywnych 

relacji  w grupie 

rówieśniczej 

-Praca w grupach 

Cały rok Wychowawcy  

klas I-III 

3. Zapoznanie ze 

szkolnymi procedurami 

dotyczącymi 

zapobiegania 

zachowaniom 

agresywnym 

-Pogadanki    Rozmowy na 

temat procedur szkolnych 

dotyczących agresji 

-Konkursy zajęcia ruchowe 

Cały rok Wychowawcy 

 klas I-III 

 

 

 



PROGRAM PROFILAKTYKI                                                        Szkoła Podstawowa nr 13 

                                                                                                        im. Kornela Makuszyńskiego 

                                                                                                                w Starachowicach     

9 

 

Poziom klas IV-VI 

 
LP. ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI TERMIN  ODPOWIEDZIALNI  

1. Bezpieczeństwo 

w szkole  i poza nią 

-Wdrażanie regulaminu szkoły 

-Konkursy 

-Scenki rodzajowe 

-Spotkania z pedagogiem 

szkol., policjantem, 

funkcjonariuszem straży 

miejskiej 

Cały rok Wychowawcy klas 

przy udziale 

wszystkich 

pracowników szkoły 

2. Zapobieganie 

przemocy          

i zachowaniom 

agresywnym 

-Pogadanki i dyskusje na temat 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach 

-Rozwiązywanie konfliktów 

-Spotkania z pedagogiem 

szkolnym i pracownikiem PPP 

Cały rok Wychowawcy klas 

przy udziale 

wszystkich 

pracowników szkoły 

3. Zapobieganie 

wagarom 

i ucieczkom z lekcji 

-Systematyczne sprawdzanie 

i rozliczanie nieobecności 

-Uświadamianie uczniów 

i rodziców o prawnych 

konsekwencjach wagarów 

i ucieczek z lekcji 

-Spotkania z pedagogiem 

Cały rok Dyrekcja szkoły, 

Pedagog, 

Wychowawcy klas 

4. Wybrane zagadnienia             

z programu „Spójrz 

inaczej” 

-Spotkania z pedagogiem 

szkolnym 

Cały rok Pedagog, 

Wychowawcy klas  

 

 

Przewidywane efekty i osiągnięcia uczniów: 
 

Uczeń: 

1. zna i stosuje się do regulaminu szkoły 

2. wie, że ponosi konsekwencje za swoje zachowania 

3. wie, co to jest agresja i przemoc, zna sposoby radzenia sobie z nimi 

4. potrafi radzić sobie z trudnymi emocjami 

5. wie, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy 

6. czuje się w szkole bezpiecznie 

7. posiada wiedzę na temat zagrożeń, niebezpiecznych osób i miejsc 

8. umie być tolerancyjny i ma świadomość zagrożeń płynących z braku tolerancji 

9. wykazuje się postawami asertywnymi 

10. wykazuje troskę o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i kolegów 

11. zna i respektuje zasady funkcjonowania w grupie 

12. zna zasady funkcjonowania w zespole klasowym i społeczności szkolnej 

13. umie oprzeć się presji rówieśników 

14. systematycznie uczęszcza na zajęcia 

15. jest punktualny 
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 Załącznik nr 3 propozycje tematów zajęć do realizacji                                                        

pkt. Przeciwdziałanie agresji, przemocy i wagarom  
 

 

 

Przykładowe tematy zajęć załącznik nr 1    

 

Klasy I-III 

1. Owoce i warzywa na co dzień. 

2. Ubieramy się odpowiednio do pory roku. 

3. Jestem czysty i zadbany. 

4. Aktywność fizyczna każdego dnia. 

5. Skąd czerpać siłę i zdrowie. 

6. Zapobieganie chorobom. 

 

Klasy IV-VI 

1. Co to znaczy chorować choroby zakaźne i niezakaźne. 

2. Czym grozi nieprzestrzeganie higieny osobistej. 

3. Czemu służy profilaktyka. 

4. Jak uniknąć niebezpiecznego wypadku. 

5. Od czego zależą potrzeby pokarmowe człowieka. 

6. Urozmaicone pokarmy. 

7.   Żywność a zdrowie. 

7. Kontrola pracy organizmu człowieka .                                                                           

8. Planujemy rozkład dnia. 

9. Problemy wieku dojrzewania. 

10. Ruch na co dzień -spacer czy komputer. 

11. Higiena mojego ciała. 

12. Ruch jako sposób rozładowania napięcia emocjonalnego. 

13. Dojrzewanie, co się ze mną dzieje. 

14. Trudny czas dojrzewania. 

15. Odpowiedzialność za słowo. 

16. Zasady udzielania pierwszej pomocy. 

17. Aktywność fizyczna a kształtowanie charakteru. 

18. Odmienność płci – urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się.  

19. Higiena okresu dojrzewania. 

20. TV- konkurentką naszej wyobraźni. 
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Załącznik nr 2 

 

Klasy I -III 

1. mój przyjaciel komputer- umiejętne korzystanie 

2. co jest jadalne, niejadalne i szkodliwe dla zdrowia 

3. technika na co dzień- zagrożenia, komputer, telefon komórkowy 

4. co korzystnie wpływa na mój organizm, a co mi szkodzi 

5. korzyści i zagrożenia  płynące z Internetu 

6. substancje szkodliwe dla naszego organizmu 

 

 

Klasy IV-VI 

 

1.  Bezpieczeństwo w sieci- komputer, internet, telefon. 

2. Co wiemy o szkodliwości palenia papierosów. 

3. Komputery, cyberprzemoc- zagrożenia XXI wieku. 

4. Wpływ alkoholu na organizm człowieka. 

5. Sposoby postępowania w trudnych sytuacjach( pożar, powódź wypadek). 

6. Czym jest uzależnienie od narkotyków i jakie ma znaczenie dla naszego zdrowia. 

 

 

 

Załącznik  nr 3 

 

Klasy I-III 

 

1. Ja wśród innych, inni wokół mnie. 

2. Bezpiecznie i wesoło spędzamy czas. 

3. Mam swoje zdanie, umiem powiedzieć „nie”. 

4. Bezpieczeństwo podczas pracy i zabawy. 

5. Zasady komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez przemocy. 

6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych. 

 

            Klasy IV-VI 

 

1. Przezwiska i dokuczanie to też oblicza agresji.    

2. Rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka- „walcz słowami nie pięściami”. 

3. Jestem sprawcą czy ofiarą? 

4. Czy wagary mają wpływ na wyniki w nauce i dalsze losy ucznia. 

5. Znamy i przestrzegamy regulaminy szkoły. 

6. Potrafię rozwiązywać konflikty, nie jestem agresywny. 

7. W drodze do dorosłości psychicznej i fizycznej. 

8.   Znam swoje ciało i je akceptuję. 

8. Dlaczego dzieci nie powinny mieć dzieci? 
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Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki  
 

Program profilaktyki szkoły podstawowej nr13 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Starachowicach będzie realizowany w latach 2014-2015 do 2016-2017 W trzecim roku 

realizacji zostanie poddany ewaluacji i ewentualnej modyfikacji w zależności od możliwości 

i potrzeb grup tworzących społeczność szkolną- uczniów, rodziców, nauczycieli. 

Punktami odniesienia skuteczności programu będą oczekiwane efekty działań. 

Sposoby i środki ewaluacji to 

- bieżący monitoring występujących negatywnych i kryzysowych zachowań 

uczniów 

- analiza dokumentacji pedagogicznej w oparciu o zeszyty uwag 

- rozmowy z wychowawcami i uczniami 

- semestralna analiza sytuacji opiekuńczo- wychowawczej szkoły 

- analiza pracy zespołu wychowawczego 

- analiza dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej dzieci objętych 

działaniami profilaktycznymi 

- przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych na temat stanu bezpieczeństwa w szkole. 

 

 

Wyniki realizacji programu będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach. 

 

                                                             Program opracował zespół w składzie 

Beata Ciepluch  

Grażyna Chojnacka 

Dorota Kot 

Małgorzata Zaczek 

Małgorzata Zawór 

 

 

 

 


