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WSTĘP 

 
W Słowniku Pedagogicznym profilaktykę określa się jako: „ogół działań zapobiegających 

niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi.” Szczególnego znaczenia nabiera 

profilaktyka wśród młodych ludzi, u których kształtuje się hierarchia wartości, doskonalą się relacje  

z innymi ludźmi, wzmacnia się poczucie pewności siebie oraz kształcą się skomplikowane procesy 

myślowe. To trudny okres dla każdego nastolatka. Większość jednak sobie radzi z problemami wieku 

dorastania przede wszystkim wtedy, gdy w ich środowisku obowiązują jasne reguły postępowania 

oraz, gdy są w nim osoby, na których młody człowiek mógłby się wzorować. Inaczej się dzieje, kiedy 

brakuje tych czynników. Istnieje wtedy zagrożenie powstawania negatywnych zachowań u młodzieży. 

Dlatego celem działań profilaktycznych jest zapobieganie negatywnym zjawiskom. Odpowiedzialność 

za wychowanie dzieci ponoszą przede wszystkim rodzice. To oni pełnią podstawowe funkcje 

zapobiegawcze. Szkoła jako instytucja wspierająca działania rodziny pomaga im w tym. Stąd 

podejmuje szereg działań o charakterze profilaktycznym.  
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ROZDZIAŁ  1 

PODSTAWA  PRAWNA  DO  DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH  W  SZKOLE. 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 48, 53, 70, 72  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  art. 1, 5, 33, 34a, 40. 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze zm. 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 09 listopad 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami. 

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

alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t. ze zm.) Ustawa  z 16 lipca 2009 roku o zmianie ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1175 

7. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

8. Konwencja o Prawach Dziecka  Organizacji Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r.  

9. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i rtu z 31 stycznia 2003 roku  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U.2003.26.226) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007 r zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ramowych statutów  publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu  

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

12. Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

(Dz. U. 2013.532) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół. 
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ROZDZIAŁ 2 
CELE  I  ZADANIA  PROGRAMU 
 
CELE  OGÓLNE:  

a) wspomaganie uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 
rozwojowi i zdrowemu życiu 

b) ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój  
i dezorganizują zdrowy styl życia 

c) inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 
 i zdrowemu życiu 

CELE CZĄSTKOWE: 
a) rozpowszechnianie prawdziwych i realnych informacji o zjawisku, którego profilaktyka 

dotyczy, 
b) kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych, 
c) kształtowanie umiejętności interpersonalnych, samooceny i samodyscypliny, 
d) rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a szczególnie umiejętności empatii, współpracy, 

komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, 
e) rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywani problemu: zdolność do 

wybierania pozytywnych a nie negatywnych stylów życia, 
f) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za grupę, do której uczeń należy: rodzina, klasa, 

lokalna społeczność, 
g) rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności jako właściwego wzorca ról do naśladowania przez 

innych- stylu życia, postawy wobec środków odurzających, 

 
 STRATEGIE ODDZIAŁYWAŃ NA UCZNIÓW:  
1. Działania informacyjno- edukacyjne skierowane na:  

a) dostarczaniu  uczniom adekwatnych informacji nt skutków zachowań ryzykownych  
i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów, 

b) kształtowanie postaw, wartości i umiejętności prozdrowotnych, 
c) skuteczne wykorzystywanie programów profilaktycznych, 
d) pomocy w rozwijaniu umiejętności psychologicznych i społecznych. 

2. Działania alternatywne , których celem jest pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb uczniów oraz  
osiąganiu przez nich satysfakcji przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalności 
pozytywną, m.in. organizowanie zajęć sportowych, artystycznych, pozalekcyjnych, rozwijanie 
samorządności, organizowanie czasu wolnego. 

3. Działania interwencyjne: 
1. praca indywidualna z uczniem i rodziną, 
2. wsparcie pedagogiczno- psychologiczne, 
3. interwencje wychowawcze, 
4. współpraca ze specjalistami. 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ 

 realizacja tematów na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

 stała współpraca z rodzicami, 

 propagowanie tematyki prozdrowotnej i profilaktycznej poprzez prelekcje, gazetki, ulotki, 
przedstawienia, warsztaty dla uczniów, 

 współpraca z profesjonalistami  zajmującymi się profilaktyką i instytucjami działającymi na 
rzecz dzieci i młodzieży, 

 realizacja ogólnopolskich programów i akcji szkolnych : „Szkoła dla rodziców  
i wychowawców”, „Strażnicy Uśmiechu”,  „Akademia Dojrzewania”, „Tydzień Dla Serca”, 
Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
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PUBLICZNE GIMNAZJUM 

ZADANIE 

 
DZIAŁANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI ZADAŃ  

 
ORGANIZATORZY / OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE ZA 
REALIZACJĘ 

1. Uświadomienie młodzieży zagrożeń 
współczesnego świata, kształtowanie 
odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. 

 

1. Spektakle profilaktyczne. 
2. Plakaty, filmy edukacyjne, ulotki informacyjne, gazetki tematyczne. 
3. Spotkania ze specjalistami. 
4. Współpraca z PPP i Punktem dla Osób i Rodzin Uzależnionych. 
5. Informowanie uczniów w czasie różnych zajęć edukacyjno- 

wychowawczych o negatywnych skutkach środków uzależniających. 
6. Kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. 
7. Przestrzeganie przez wszystkich pracowników szkoły „Procedur 

postępowania i metod współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia 
dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w 
szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”. 

8. Udział uczniów w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego- 
zajęciach pozalekcyjnych. 

Wychowawcy klas, pedagog 

 

2. Zapoznanie uczniów z konsekwencjami 
zdrowotnymi, społecznymi i psychologicznymi 
uzależnień od telefonu i Internetu 
(fonoholizm).  

 

1. Kształtowanie wśród uczniów postawy asertywnej oraz umiejętności 
niepoddawania się presji poprzez udział w warsztatach, pogadankach, 
spotkaniach z udziałem eksperta. 

2. Zapoznanie uczniów z negatywnym wpływem nadużywania Internetu i 
telefonu. 

3. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami płynącymi z Internetu. 

wychowawcy klas. 
 
 
 
n-le informatyki 

 
3. Kształtowanie pozytywnych zachowań i 

kultury życia codziennego. 

 

1. Integracja zespołów klasowych poprzez gry i zabawy integracyjne 
                 w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy. 

2. Udział we wspólnych uroczystościach szkolnych i klasowych. 
3. Promowanie pozytywnych postaw wśród uczniów. 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele 

 

4. Budowanie poczucia bezpieczeństwa w 
szkole, zapobieganie agresji i przemocy.  

 

1. Konsekwentne i systematyczne reagowanie na każdy przejaw agresji i 
przemocy w szkole. 

2. Spotkania z policjantem w celu ukazania odpowiedzialności uczniów za 
swoje czyny w świetle prawa. 

3. Bieżące informowanie rodziców o przejawach nieodpowiedniego 
zachowania dziecka. 

4. Pogadanki, foldery i ulotki informacyjne  dla rodziców na temat 
przyczyn i skutków agresji i przemocy, szeroko pojętego 
bezpieczeństwa dziecka 
 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele 
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5. Zapoznanie uczniów z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w 
szkole (zasady bhp, p-poż, regulamin szkoły). 

6. Przeprowadzanie próbnych alarmów przeciwpożarowych na terenie 
szkoły. 

7. Uczenie umiejętnego zachowania się w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu- pierwsza pomoc przedmedyczna. Realizacja programu 
autorskiego „Pomóż bo potrafisz”. 

5. Zapobieganie konfliktom. 

 
1. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach konfliktowych. 
2. Systematyczna współpraca wychowawców z pedagogiem szkolnym- 

omawianie bieżących problemów wychowawczych i poszukiwanie 
możliwych rozwiązań. 

3. Zajęcia warsztatowe dotyczące zagadnienia konfliktów i sposobów ich 
rozwiązywania. 

Nauczyciele, pedagog, 
dyrektor 

 

6. Zmniejszenie liczby nieusprawiedliwionych 
nieobecności uczniów. 

 

1. .Przestrzeganie procedur postępowania z uczniami wykazującymi 
wysoką absencję na zajęciach lekcyjnych. 

2. Usprawnienie przepływu informacji dotyczącej nieobecności między 
szkołą a rodzicami. 

3. Informowanie rodziców o konsekwencjach prawnych nierealizowania 
przez dziecko obowiązku szkolnego. 

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w zapewnieniu 
realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów (Sąd Rejonowy w Piszu, 
kuratorzy sądowi, policja i Urząd Miasta Biała Piska). 

 

Wychowawcy, nauczyciele 
poszczególnych zajęć, 
pedagog, dyrektor 

 

7. Budowanie i kształtowanie otwartości i 
zaufania w kontaktach międzyludzkich, 
umiejętności komunikacyjnych, poczucia 
własnej wartości i postaw asertywnych. 

1. Identyfikowanie przemocy wobec dzieci i pomoc jej ofiarom. 
              Współpraca z Sądem Rejonowym w Piszu, policją, PCPR i innymi    
instytucjami pomocowymi. 

2.  Włączanie się do ogólnopolskich kampanii na rzecz przeciwdziałania 
przemocy wobec dzieci i rodziny. 

3. Dostarczenie wiadomości na temat postaw asertywnych. 
                Trening umiejętności asertywnych. 

Wychowawcy, nauczyciel, 
pedagog, dyrektor 

 

8. Promocja zdrowia psychicznego i fizycznego. 1. Zapoznanie uczniów z zasadami higieny zdrowia psychicznego i 
fizycznego. 

2. Przekazanie informacji na temat ośrodków udzielających pomoc 
osobom z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Zapoznanie 
z rolą psychologa i psychiatry. 

3. Zapoznanie ucznia z pojęciem stresu, źródłem stresu, skutkami oraz 
sposobami opanowania stresu 
 

Nauczyciel wdż, wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna 
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4. Dostarczanie uczniom informacji o bieżących zagrożeniach 
epidemiologicznych i sposobów ochrony przed nimi. 

5. Zwiększanie świadomości uczniów odnośnie chorób przenoszonych 
drogą płciową i HIV/AIDS- konkurs wiedzy o AIDS, realizacja programu  

6. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji seksualnej wśród uczniów. 
Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt „Akademia 
dojrzewania”. 

9. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. 1. Indywidualizacja nauczania- dostosowanie form i metod pracy oraz 
wymagań do potrzeb uczniów mających problemy edukacyjne. 

2. Współpraca z rodzicami w celu zintensyfikowania działań na rzecz 
poprawy sytuacji szkolnej dziecka. 

3. Diagnozowanie problemów edukacyjnych uczniów, kierowanie ich na 
badania specjalistyczne do poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

 

Pedagog, dyrektor, 
nauczyciele, wychowawcy 
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SZKOŁA PODSTAWOWA  im. Stanisława  Palczewskiego w Drygałach 

Klasy nauczania zintegrowanego (I-III) 

ZADANIE 
 

DZIAŁANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI ZADAŃ  
 

ORGANIZATORZY / 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJĘ 

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczniów na 
temat substancji psychoaktywnych. 

1. Realizacja programów profilaktyczno- edukacyjnych– zajęcia metodami 
aktywizującymi. 

2. Pogadanki, scenki uczące mówienia „nie” na niewłaściwe propozycje. 
 

Wychowawcy klas, 
pedagog 
 
 

2. Kształtowanie pozytywnych zachowań. 1. ”Wzorowy uczeń”- konkurs klasowy. 
2. Opracowanie klasowych regulaminów dobrego zachowania.  
3. Przygotowane plansze ze zwrotami grzecznościowymi, scenki rodzajowe 

„czarodziejskie słowa”, zabawy tematyczne- okazywanie szacunku osobom 
starszym, młodszym i rówieśnikom, ćwiczenia wzmacniające pewność siebie. 

 
Wychowawcy klas 
 

3. Budowanie otwartości i zaufania w 
kontaktach międzyludzkich, umiejętności 
komunikacyjnych, poczucia własnej 
wartości i postaw asertywnych. 

1. Organizowanie i udział w uroczystościach klasowych i ogólnoszkolnych: Dni 
Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, choinka, itd. 

2. Identyfikowanie przemocy wobec dzieci i pomoc jej ofiarom. 
3. Współpraca z Sądem Rejonowym w Piszu, policją, PCPR i innymi instytucjami 

pomocowymi. 
4. Włączanie się do ogólnopolskich kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy 

wobec dzieci i rodziny. 
5. Organizowanie dla rodziców i uczniów zajęć warsztatowych na temat poprawnych 

sposobów komunikowania się, rozpoznawania swoich emocji. 
6. Dostarczenie wiadomości na temat postaw asertywnych. 

 
Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy 

4. Kształtowanie zachowań dotyczących 
kultury życia codziennego. 

1. Egzekwowanie kulturalnego zachowania podczas uroczystości szkolnych, apeli, w 
szkole, instytucjach użyteczności publicznej. 

2. Okazywanie szacunku dla symboli narodowych i sztandaru szkoły. 
3. Kulturalne spożywanie posiłków. 
4. Scenki „Grzeczność na co dzień”- ćwiczenie umiejętności. 
5. Realizacja treści programowych klas I-III – ocena bohaterów literackich, prace 

plastyczne z użyciem kolorowanek i komiksów. 

 
 
Wychowawcy, SU, 
nauczyciele 
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5. Uczenie umiejętności radzenia sobie z 
sytuacjami problemowymi i 
rozwiązywania konfliktów. 

1. Pogadanki w klasach, scenki dramowe ukazujące sytuacje problemowe i sposoby 
rozwiązywania konfliktów. 

2. Wskazywanie pozytywnych wzorców w oparciu o teksty literackie, omawiane 
zdarzenia historyjek obrazkowych. 

3. Gry i zabawy przeciwko agresji. 

 
Wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog 
 

6. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego 
zachowania się w różnych sytuacjach, a w 
szczególności w drodze do i ze szkoły oraz 
w czasie wolnym od nauki. 

 
 
 
 
 

1. Pogadanki – bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, prace plastyczne. 
2. ”Bądź bezpieczny na drodze”- zapoznanie z zasadami poruszania się po drogach, z 

podstawowymi znakami drogowymi, nauka praktycznego przechodzenia przez 
jezdnię. 

3. Zapoznanie z zasadami bhp w szkole i w domu, podczas ferii zimowych i letnich. 
4. Nauka udzielania pierwszej pomocy- realizacja programu Fundacji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujmy i uczmy się ratować”. 
5. Realizacja programu „Bezpiecznie z sierżantem Bobrem”- program dla klas I szkoły 

podstawowej. 
 

 
Wychowawcy, 
nauczyciele. 

7. Wspieranie rozwoju i zdrowia 
psychofizycznego uczniów poprzez 
promocję działań z zakresu zdrowego 
odżywiania, zwiększania aktywności 
fizycznej, zachowania higieny osobistej i 
psychicznej. 

 
 
 
 

1. Program edukacji w zakresie higieny jamy ustnej dla klas II. Fluoryzacja zębów we 
wszystkich klasach I-III. 

2. Udział w akcji „Tydzień dla serca”- zajęcia profilaktyczne, konkursy, pogadanki, 
gazetki tematyczne. 

3. Pobudzanie aktywności fizycznej uczniów poprzez ćwiczenia śródlekcyjne, 
ukazywanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych. 
5. Spotkania z pielęgniarką szkolną dotyczące dbałości o zdrowie, w tym zdrowego 

odżywiania i aktywności ruchowej. 
6. Monitorowanie szczepień ochronnych. 
7. Testy przesiewowe: wad postawy, wzroku, rozwoju fizycznego- objęcie dzieci z 

deficytami, dysfunkcjami zdrowotnymi opieką lekarską, włączenie do zajęć 
korekcyjno- kompensacyjnych. 

8. Upowszechnianie informacji o bieżących zagrożeniach epidemiologicznych i 
sposobach ochrony przed nimi. 

Wychowawcy 
Pielęgniarka szkolna 
Wychowawcy,  
Organizatorzy akcji 
 
 
 

8. Kształtowanie odpowiedzialności za 
własne zdrowie i życie. 

 
 
 
 
 

1. Wyrabianie nawyków przestrzegania higieny osobistej ( częste mycie rąk, unikanie 
kontaktu z krwią innych osób, przestrzeganie zaleceń Sanepidu)- pogadanki. 

2. Realizacja programu profilaktyki i zapobiegania skutkom nieszczęśliwych 
wypadków. 

3. Udział uczniów w ogólnopolskich kampaniach dotyczących przeciwdziałania 
przemocy i agresji. 

 
Wychowawcy , 
pielęgniarka szkolna. 
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9. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. 1. Indywidualizacja nauczania- dostosowanie form i metod pracy oraz wymagań do 
potrzeb uczniów mających problemy edukacyjne. 

2. Współpraca z rodzicami w celu zintensyfikowania działań na rzecz poprawy 
sytuacji szkolnej dziecka. 

3. Diagnozowanie problemów edukacyjnych uczniów, kierowanie ich na badania 
specjalistyczne do poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

Wychowawcy , pedagog 
 

KLASY IV-VI 

ZADANIE 

 
DZIAŁANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI ZADAŃ  

 
ORGANIZATORZY / OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE ZA 
REALIZACJĘ 

1. Zapobieganie uzależnieniom. 
Podniesienie poziomu wiedzy 
uczniów i rodziców na temat 
substancji psychoaktywnych. 

 

1. Spotkanie dla rodziców z udziałem zaproszonego specjalisty (psycholog, 
terapeuta). 

2. Dyskusje i pogadanki w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy. 
3. Akcja profilaktyczna „Tydzień dla serca”. 
4. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
5. Przestrzeganie przez wszystkich pracowników szkoły „Procedur 

postępowania i metod współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci 
oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności 
narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”. 

6. Możliwość udziału uczniów w alternatywnych formach spędzania czasu 
wolnego- zajęciach pozalekcyjnych. 

7. Trening asertywności-kształtowanie umiejętności odmawiania. 

Pedagog szkolny 
 
 
Wychowawcy 
 
Szkolni realizatorzy 
kampanii. 
Dyrektor 
 

2. Kształtowanie pozytywnych 
zachowań i kultury życia 
codziennego. 

 

1. Integracja zespołów klasowych poprzez gry i zabawy integracyjne w ramach 
godziny do dyspozycji wychowawcy. 

2. Udział we wspólnych uroczystościach szkolnych i klasowych. 
3. Zapoznawanie z zasadami Savoir- vivre’u.  
4. „Jestem tolerancyjny”- pogadanki, warsztaty, gry i zabawy kształtujące 

postawę otwartości i szacunku do drugiego człowieka. 
5. Kształtowanie nawyków dbania o środowisko przyrodnicze.  
6. Promowanie uczniów z wysoką kulturą osobistą- wzmacnianie zachowań 

kulturalnych. 

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia pozalekcyjne. 
Wychowawcy 
Pedagog 
 

3. Budowanie poczucia bezpieczeństwa 
w szkole, zapobieganie agresji i 
przemocy.  

 

1. Konsekwentne i systematyczne reagowanie na każdy przejaw agresji i 
przemocy w szkole. 

2. Bieżące informowanie rodziców o przejawach nieodpowiedniego 
zachowania dziecka. 

Wszyscy nauczyciele i 
pracownicy szkoły 
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3. Zapoznanie uczniów z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole 
(zasady bhp, p-poż, regulamin szkoły). 

4. Uczenie umiejętnego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i 
życiu- pierwsza pomoc przedmedyczna. 

4. Zapobieganie konfliktom. 
 

1. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec uczniów konfliktowych. 
2. Systematyczna współpraca wychowawców z pedagogiem szkolnym- 

omawianie bieżących problemów wychowawczych i poszukiwanie 
możliwych rozwiązań. 

3. Zajęcia warsztatowe dotyczące zagadnienia konfliktów i sposobów ich 
rozwiązywania. 

 

Nauczyciele, pedagog, 
dyrektor 
 

5. Zmniejszenie liczby 
nieusprawiedliwionych nieobecności 
uczniów. 

1. Przestrzeganie procedur postępowania z uczniami wykazującymi wysoką 
absencję na zajęciach lekcyjnych. 

2. Usprawnienie przepływu informacji dotyczącej nieobecności między szkołą a 
rodzicami. 

3. Informowanie rodziców o konsekwencjach prawnych nierealizowania przez 
dziecko obowiązku szkolnego. 

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w zapewnieniu realizacji 
obowiązku szkolnego przez uczniów (Sąd Rejonowy w Piszu, kuratorzy 
sądowi, policja i Urząd Miasta Biała Piska). 

 

Wychowawcy, pedagog, 
dyrektor 

6. Budowanie i kształtowanie 
otwartości i zaufania w kontaktach 
międzyludzkich, umiejętności 
komunikacyjnych, poczucia własnej 
wartości i postaw asertywnych. 

 

1. Identyfikowanie przemocy wobec dzieci i pomoc jej ofiarom. 
Współpraca z Sądem Rejonowym w Piszu, policją, PCPR i innymi 
instytucjami pomocowymi. 

2. Włączanie się do ogólnopolskich kampanii na rzecz przeciwdziałania 
przemocy wobec dzieci i rodziny. 

3. Dostarczenie wiadomości na temat postaw asertywnych. Trening 
umiejętności asertywnych. 

 

Wszyscy nauczyciele 

7. Promocja zdrowia psychicznego i 
fizycznego. 

1. Zapoznanie uczniów z zasadami higieny zdrowia psychicznego i fizycznego. 
2. Przekazanie informacji na temat ośrodków udzielających pomoc osobom z 

problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Zapoznanie z rolą 
psychologa i psychiatry. 

3. Zapoznanie ucznia z pojęciem stresu, źródłem stresu, skutkami oraz 
sposobami opanowania stresu 

Wychowawcy, pielęgniarka 
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4. Dostarczanie uczniom informacji o bieżących zagrożeniach 
epidemiologicznych i sposobów ochrony przed nimi. 

5. Zwiększanie świadomości uczniów odnośnie chorób przenoszonych drogą 
płciową i HIV/AIDS- konkurs wiedzy o AIDS, realizacja programu autorskiego 
„AIDS to nie zagadka”. 

 

8. Zapobieganie niepowodzeniom 
szkolnym. 

 

1. Indywidualizacja nauczania- dostosowanie form i metod pracy oraz 
wymagań do potrzeb uczniów mających problemy edukacyjne. 

2. Współpraca z rodzicami w celu zintensyfikowania działań na rzecz poprawy 
sytuacji szkolnej dziecka. 

3. Diagnozowanie problemów edukacyjnych uczniów, kierowanie ich na 
badania specjalistyczne do poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

 

Nauczyciele, pedagog 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

Program zakłada badanie sytuacji wychowawczej uczniów  przez : 

1. Ankiety. 

2. Wskaźniki ilościowe (aktywność uczniów na kołach zainteresowań, imprezach klasowych i szkolnych realizowane programy, konkursy itp.). 

3. Wskaźniki jakościowe: zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w działalność szkoły. 

4. Obserwacja oraz rozmowy nauczycieli z uczniami i rodzicami (pozyskanie informacji zwrotnej). 

5. Działania podjęte przez pedagoga szkolnego. 

6. Udział uczniów, SU,  rodziców i nauczycieli w kampaniach ogólnopolskich na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Drygałach został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 21 grudnia 2015r. po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Rodziców. 
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