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1. Cele Programu 
 
• Bezpieczeństwo ucznia w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom 
konsekwencji niebezpiecznych działań. 
• Promowanie zdrowego trybu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu- 
organizowanie czasu wolnego uczniów po zajęciach szkolnych i w czasie ferii zimowych. 
• Ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarką szkolną i kuratorem sądowym 
• Przekazywanie informacji o używkach- alkohol, narkotyki 
• Uświadamianie rodziców i uczniów o zagrożeniach w sieci 
• Zapobieganie agresji, przemocy, uzależnieniom i właściwe reagowanie w chwili pojawienia 
się ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 
• Zintegrowanie uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem szkolnym. 
 
2. Szkolny Program Profilaktyczny 
 
 Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

1 Edukacja uczniów w 
zakresie 
przeciwdziałania 
agresji i przemocy 

• Lekcje wychowawcze 
• koła zainteresowań 
• spotkania z policjantem 
• umieszczanie na 
gazetce szkolnej i tablicy 
ogłoszeń wykazu instytucji, do 
których można zwrócić z 
prośbą o pomoc 
realizacja autorskiego 
programu profilaktycznego 
przeciw agresji i przemocy 
pedagoga szkolnego 
 
 

Cały rok- według 
potrzeb 

Nauczyciele 
wychowawcy, 
opiekunowie kół, 
pedagog, 
psycholog 

2 Edukacja uczniów w 
zakresie 
przestrzegania norm 
społecznych ze 
zwróceniem uwagi 
na agresywny język, 
którym posługują się 
uczniowie. 
przestrzegania norm 
 

pogadanki 
lekcje wychowawcze 
rozmowy indywidualne 
reagowanie na przejawy agresji 
werbalnej 

Cały rok Wszyscy 
pracownicy 

2 Edukacja uczniów, 
rodziców i 
nauczycieli w 
zakresie zdrowia, 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

Zapoznanie na lekcjach 
wychowawczych i 
poszczególnych przedmiotach: 
• ze znakami 
powszechnej informacji 
• sygnałami alarmowymi 
• zasadami ochrony ppoż 
• zasadami działania i 

Zgodnie ze 
Szkolnym 
Zestawem 
Programów 
Nauczania 
 
Cały rok 

Wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pielęgniarka 
szkolna, opiekun 
przewożący grupę 



wykorzystania monitoringu na 
terenie placówki 
• z regulaminami 
wycieczek 
• podstawowymi 
zasadami udzielania pierwszej 
pomocy i postępowania w razie 
wypadku 
• zapoznanie z 
numerami alarmowymi: 
pogotowie ratunkowe, 
policja, straż pożarna 
• zapoznanie uczniów z 
zasadami zachowania się w 
środkach transportu 

3 Edukacja uczniów w 
zakresie 
prawidłowego 
interpretowania praw 
człowieka 

• Lekcje wychowawcze 
• na wszystkich lekcjach 
zgodnie z podstawą 
programową, planem pracy 
wychowawcy i programem 
wychowawczym 

Cały rok Pedagog, 
psycholog, 
wszyscy 
nauczyciele 

4 Procedury 
reagowania w 
sytuacjach 
kryzysowych, 
kradzieże, pobicia, 
pożar, podłożenie 
bomby, zagrożenia 
środkami 
chemicznymi i 
biologicznymi, 
stwierdzenie 
spożycia przez 
uczniów alkoholu   
lub używania 
środków 
odurzających jak 
również tytoniu i 
zażywania tabaki 

• Uaktualnienie procedur 
postępowania zgodnie z 
przyjętymi zasadami 
• przypomnienie 
procedur 

Październik, 
listopad 

Wychowawcy, 
pedagog 

5 Zapoznanie 
rodziców i uczniów 
z dokumentacją 
regulującą życie 
szkoły oraz 
systematyczne 
przypominanie w/w 
zagadnień 

• Analiza: 
Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania, Statutu szkoły, 
Programu Wychowawczego i  
Programu Profilaktycznego 
szkoły, regulaminu 
uczniowskiego na spotkaniach 
z rodzicami i godzinach 
wychowawczych 

Cały rok Nauczyciele 
wychowawcy 

6 Praca nad 
ograniczeniem 

• Reagowanie na 
niewłaściwe zachowania 

Systematycznie 
przez cały rok 

Wszyscy 
pracownicy 



czynników 
wpływających 
destrukcyjnie na 
kulturę osobistą 

uczniów 
w szkole i poza nią 
• dyżury nauczycieli 
• omawianie na lekcjach 
przypadków niewłaściwego 
zachowania 
• uświadamianie skutków 
złego zachowania w świetle 
prawa szkolnego i karnego 
 

szkoły, rodzice, 
nauczyciele, 
dyrekcja, pedagog, 
psycholog 

7 Zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu osób 
niepełnosprawnych 

Pogadanki 
lekcje na temat 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych 
przeprowadzone przez 
psychologa, pedagoga i 
nauczycieli 
włączanie uczniów 
niepełnosprawnych w życiu 
szkoły: uczestniczenie uczniów 
niepełnosprawnych w 
zajęciach 

Cały rok oraz 
według potrzeb 

Pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele, 
pozostali 
pracownicy 

8 Kształtowanie 
umiejętności 
interpersonalnych 

• Pogadanki 
• lekcje na temat 
kultury osobistej 
• organizowanie 
pomocy koleżeńskiej 
• wspólne odrabianie 
lekcji w świetlicy, zajęcia 
dodatkowe 
• integrowanie uczniów 
w czasie zajęć i poza lekcjami 
• zwiększanie 
świadomości uczniów 
dotyczących sytuacji osób 
niepełnosprawnych w 
środowisku 

Systematycznie 
przez cały rok 

Wszyscy 
pracownicy 

9 Rozwijanie 
pozytywnego 
„drugiego życia” 
szkoły 

• Zabawy szkolne 
• wyjazdy: na wycieczki, 
do kina, teatru 
• akademie i apele 
 

Według planów 
wychowawczych, 
cały rok 

Wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog, 
rodzice, 
organizacje 
pozaszkolne 

10 Praca z uczniem 
słabym 

• Kierowanie na kółka i 
zajęcia pozalekcyjne 
• dostosowanie wymagań 
do możliwości edukacyjnych 
ucznia 
• zajęcia dydaktyczno-

Systematycznie 
przez cały rok 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog, 
logopeda, 
nauczyciele 



wyrównawcze 
• zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 
• zajęcia logopedyczne 
• zajęcia rewalidacyjne 
• zajęcia wspierające 
rozwój 
• dla uczniów 
niepełnosprawnych 
• zajęcia z pedagogiem 
• zajęcia z psychologiem 

specjaliści 

11 Praca z uczniem 
zdolnym 

• Zachęcanie do 
rozwijania uzdolnień i 
zainteresowań poprzez 
uczestnictwo w kółkach i 
innych zajęciach 
pozalekcyjnych 
• zachęcanie uczniów do 
udziału w konkursach 
szkolnych 
• przygotowanie uczniów 
do reprezentowania szkoły w 
zewnetrznych konkursach 
• zachęcenie do 
rozwijania uzdolnień poprzez 
wskazywanie dodatkowych 
źródeł informacji 

Cały rok Nauczyciele, 
rodzice 

12 Zalecenie konsultacji 
w Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej i 
innych poradni 
specjalistycznych 

• Uzyskanie pisemnej 
zgody rodziców na badania 
ucznia w Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
• wypełnianie wniosków 
przez wychowawców 
• uzyskanie od rodziców 
informacji dotyczących 
wyników badań 
• stosowanie się do 
zaleceń zawartych w opinii 
wydanej przez poradnię 

Według potrzeb Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, rodzice 

13 Propagowanie 
sposobów 
bezpiecznego i 
zdrowego spędzania 
wolnego czasu 

• Koła zainteresowań 
• zajęcia pozalekcyjne i 
pozaszkolne 
• wycieczki klasowe 
• świadome i umiejętne 
korzystanie z komputera , 
internetu i TV 
• biblioteka szkolna 

Cały rok Wychowawcy, 
rodzice, wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog, oddział 
prewencji policji 

14 Zajęcia z uczniami z 
rodzin 

• Zajęcia z pedagogiem i 
psychologiem 

Według potrzeb, 
cały rok 

Nauczyciele, 
pedagog 



patologicznych- 
wzmacnianie 
poczucia 
bezpieczeństwa 

• konsultacje 
• udział w zajęciach 
pozalekcyjnych i 
świetlicowych 
• udział w zajęciach 
klasowych organizowanych w 
szkole i poza nią. 

psycholog, 
wychowawcy 
świetlicy 

15 Profilaktyka 
uzależnień, HIV i 
AIDS 

• Udział w 
przedstawieniach 
profilaktycznych teatru z 
Torunia 
• udostępnienie 
odpowiedniej literatury 
• udział w konkursach 
wiedzy o HIV i Aids 
• udział w konkursach 
szkolnych wiedzy o 
uzależnieniach 
organizowanych przez 
pedagoga 
 

Październik, 
marzec 

Nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele zajęć 
pozalekcyjnych, 
biblioteka 

16 Współpraca z 
instytucjami 
wspierającymi 
działalność szkoły w 
zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
młodzieży 

• Udział w zajęciach 
terapeutycznych 
organizowanych przez 
poradnię 
• współpraca z sądem, 
policją, kuratorami sądowymi, 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Powiatowym 
Centrum Pomocy w Rodzinie, 
Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną,  Gminną 
Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Według potrzeb, 
cały rok 

Pracownicy 
poradni, rodzice, 
wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 

17 Edukacja w 
zakresie przemocy 
w internecie 

• Lekcje wychowawcze 
• informowanie 
rodziców i uczniów o 
zagrożeniach w sieci 
• pogadanki, filmy, 
przedstawienia, gazetka 
szkolna 

Cały rok Nauczyciele 
wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 

18 Ewaluacja Programu 
Profilaktycznego 

• Ankiety 
• analiza dokumentów 
• obserwacje 
• rozmowy 

czerwiec Dyrekcja, 
wychowawcy, 
pedagog 
psycholog 

 
 
 
 
 



 
 
 
3. Planowane efekty programu: 
• minimalizacja aktów przemocy i agresji wśród uczniów 
• dostarczenie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego 
• zwiększenie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo 
• wyeliminowanie wśród uczniów zachowań o charakterze przestępczym, zwiększenie 
wiedzy dotyczącej prawnych i społecznych konsekwencji takich zachowań 
• wzrost umiejętności dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów 
• stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole 
• uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z Internetu 
• minimalizacja zachowań niezgodnych z normami społecznymi 
• integracja uczniów niepełnosprawnych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
 
 
 
 
 
4. Sposoby realizacji 
 
 Treści większości działań realizuje się na godzinach wychowawczych i poszczególnych 
przedmiotach, jak również na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, spotkaniach z rodzicami, 
pedagogiem , psychologiem, pielęgniarką szkolną, przedstawicielami służb mundurowych. 
  
Metodami do osiągnięcia w/w celów są: 
• pogadanki 
• programy komputerowe 
• gazetki, plakaty 
• prelekcje filmów 
• wystawy 
• przedstawienia teatralne 
• ulotki informacyjne 
• konkursy 
• korzystanie z różnorodnej literatury o tematyce zdrowotnej 
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