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W związku z Rozporządzeniem MENiS z dnia 26.02.2002 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 458) uwzględniając 

Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624) oraz Rozporządzenie MENIS z dnia 

31.01.2002 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 96) na podstawie:  

 Ustawy z dnia 24.04.1997 r. O przeciwdziałaniu narkomanii,  

 Ustawy z dnia 9.11.1995 r. O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych,  

 Ustawy z dnia 19.08.1994 r. O ochronie zdrowia psychicznego,  

 Ustawy z dnia 26.10.1982 r. O wychowaniu w trzeźwości  

 Rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 

w celu przeciwdziałania narkomanii, 

 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 Rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+". 



  

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jerzykowie opracowała program profilaktyczny, w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną, który został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców.  

Zagadnienia ogólne: 

Szkolny Program Profilaktyki dotyczy środowiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Jerzykowie. 

Skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli, jest spójny z programem wychowawczym szkoły. Powstał w 

oparciu o diagnozę zagrożenia niepożądanymi zachowaniami uczniów. Jako narzędzie wykorzystano obserwacje, 

wywiady i analizę dostępnej w szkole dokumentacji. Przeprowadzona analiza wskazuje na konieczność pracy nad 

relacjami między uczniami w szkole i poza nią oraz prowadzeniem działalności, mającej na celu przekazywanie 

informacji na temat zagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, cyberprzemocy oraz sextingu. W 

związku z tym w roku szkolnym 2017/2018 działania profilaktyczne koncentrować się będą wokół w/w zagadnień. 

Założenia teoretyczne: 

 Dobre wykorzystanie okresu dojrzewania dziecka warunkuje jego prawidłowy rozwój. Prawidłowość 

wyborów ucznia związana jest z jego osobowością, kształtowanym stylem życia i uświadamianymi potrzebami. 

Poprzez stymulację środowiska wychowawczego i jego właściwe funkcjonowanie, dziecko akceptuje siebie, zna 

swoja wartość, potrzeby, dążenia i marzenia. Umie myśleć o swoich atutach, wybiera właściwe dla siebie zadania i 

cieszy się z ich realizacji, kształtuje właściwe relacje z rówieśnikami, umie bronić własnego zdania i dzięki temu 

uzyskuje sukcesy. Dla prawidłowego funkcjonowania konieczne jest minimalizowanie czynników ryzyka i 

koncentrowanie się na czynnikach chroniących, wzmacnianiu ich. Czynniki ryzyka to: niedojrzałość emocjonalna, 

niskie poczucie własnej wartości, brak zaspokojenia potrzeb psychicznych i fizycznych, odrzucenie przez 

rówieśników, nieznajomość norm społecznych i umiejętności komunikowania się. Czynniki chroniące to: 

prawidłowa więź z rodzicami i rówieśnikami, pozytywna samoocena, poszanowanie norm i autorytetów, 

zainteresowanie nauką. Niezbędne jest wzbogacenie ucznia w wiedzę pozwalającą na radzenie sobie z 

trudnościami, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych i 

środowiskowych), które zaburzają funkcjonowanie ucznia. Konieczne jest inicjowanie i wzmacnianie czynników 

chroniących. Zainteresowanie nauką, poszanowanie norm i autorytetów, prawidłowe relacje z rówieśnikami mogą 

być wzmacniane na terenie szkoły. Wymaga to stworzenia wspólnego frontu wychowawczego i przekazywania 

jasnych zasad zachowania i konsekwentnego wychowania. 

Cele Szkolnego Programu Profilaktyki: 

Obszar pracy z uczniami: 

1. Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami. 

2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie, radzenia sobie z problemami i zagrożeniami. 

3. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych. 

4. Wspieranie rozwoju ucznia poprzez wykorzystanie jego potencjału, zainteresowań, predyspozycji i 

uzdolnień. 

5. Nabywanie umiejętności zdrowego i satysfakcjonującego życia. 



  

Obszar pracy z rodzicami: 

1. Rozwijanie umiejętności wychowawczych. 

2. Pogłębianie wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania dziecka w relacjach z innymi ludźmi. 

3. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. 

4. Zaangażowanie do współpracy z wychowawcami, nauczycielami. 

Obszar pracy z nauczycielami: 

1. Zadbanie o właściwe relacje między uczniami. 

2. Rozwijanie umiejętności wychowawczych. 

3. Pogłębianie wiedzy z dziedziny profilaktyki. 

4. Współpraca z uczniami, rodzicami, psychologiem szkolnym. 

Program obejmuje następujące obszary działań profilaktycznych: 

1. Funkcjonowanie społeczne i osobiste członków społeczności szkolnej. 

2. Marginalizacja społeczna. 

3. Niepowodzenia szkolne i opóźnienia rozwojowe. 

4. Zachowania ryzykowne. 

5. Zachowania zdrowotne. 

6. Funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistości 

7. Bierność społeczna. 

8. Profilaktyka bezradności nauczycieli wobec problemów dzieci i młodzieży. 

Program ukierunkowany jest na następujące cele ogólne:  

1. Okres gimnazjum:  

a. Dojrzewam szczęśliwie,  

b. Szanuję innych i siebie,  

c. Znam mechanizmy uzależnienia i nie dopuszczam do nich,  

d. Jestem samodzielny,  

e. Przygotowuję się do pełnienia nowych ról społecznych.  

Metody i formy realizacji programu: 

Program będzie realizowany w ramach godzin wychowawczych, podczas realizacji programów nauczania z 

poszczególnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych jak również w trakcie spotkań psychologa szkolnego z 

uczniami. W celu maksymalizowania efektywności oddziaływań proponuje się realizację programu matodami: 

aktywnymi (np. burza mózgów, praca w grupach, odgrywanie ról); eksponującymi (np. pokaz, demonstracja, 

inscenizacje, wystawy); praktycznymi (np. gry i zabawy interakcyjne, wycieczki); podającymi (np. wykłady, 

pogadanki, rozmowy, dyskusje). Praca prowadzona będzie indywidualnie, grupowo i zespołowo. 



  

Ewaluacja programu: 

Szkolny Program Profilaktyki będzie systematycznie monitorowany oraz poddawany ewaluacji. Podstawowymi 

technikami ewaluacji będą: 

a. badania ankietowe skierowane do uczniów i nauczycieli, a także rodziców, 

b. konsultacje z nauczycielami i rodzicami, 

c. analiza dokumentów, obserwacja. 

 

 



  

GIMNAZJUM – KLASY 2 I 3 

I OBSZAR PROFILAKTYCZNY 

NIEPOWODZENIA SZKOLNE I OPÓŹNIENIA ROZWOJOWE DZIECI. 

ZAMIERZONY CEL  ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

Osiągniecie lepszych wyników w 

szkole 

Poznanie przyczyn trudności 

szkolnych 

 Przeprowadzenie diagnozy środowiskowej 

(wywiad z rodzicami, rozmowa z nauczycielami. 
psycholog, wychowawcy I półrocze 

Diagnozowanie mocnych i słabych 

stron uczniów, poznawanie 

zainteresowań 

 Przeprowadzenie diagnozy Psycholog, wychowawcy I półrocze 

Angażowanie uczniów do wzajemnej 

pomocy koleżeńskiej, 

 Zorganizowanie zespołów pomocy koleżeńskiej 

w klasach. 
wychowawcy cały rok 

Zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym 

Nawiązywanie współpracy z 

rodzicami. 
 Konsultacje z psychologiem 

dyrektor, psycholog i 

wychowawcy 

wrzesień klasy I oraz 

w miarę potrzeb 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 

 Zorganizowanie zajęć w świetlicy szkolnej, 

organizowanie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych.  

dyrektor cały rok 

Podnoszenie poziomu motywacji do 

nauki. 

 Organizowanie zajęć na temat motywacji, jej 

rodzajów i czynników mających wpływ na jej 

wzrost. 

 

 Stosowanie elementów oceniania kształtującego. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

psycholog 

 

 

Nauczyciele 

cały rok 

Diagnoza stylów uczenia się  Przeprowadzenie diagnozy  Wychowawcy, psycholog wrzesień 

II OBSZAR PROFILAKTYCZNY 



  

MARGINALIZACJA SPOŁECZNA 

ZAMIERZONY CEL  ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów 

Znajomość środowiska rodzinnego 

uczniów. Pomoc rodzinom 

dysfunkcyjnym i niewydolnym. 

Otoczenie opieką dzieci z rodzin 

ubogich, zagrożonych patologią 

 wizyty wychowawców, dyrektora, wicedyrektora, 

psychologa w domach celem rozpoznania sytuacji 

i podjęcia właściwych działań. 

nauczyciele, dyrektor, psycholog 
październik i w miarę 

potrzeb 

 Profilaktyczne rozmowy z uczniami i rodzicami 

na temat skutków wagarowania.  

 Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom 

mającym trudności w nauce. 

Wychowawcy cały rok 

 Zajęcia w świetlicy dla dzieci mających trudności 

w nauce. 

Dyrektor, wychowawcy 

świetlicy 
cały rok 

Szkoła - mój drugi dom stworzenie 

warunków do miłego spędzania czasu 

w szkole (działania ograniczające 

zjawisko wagarowania). 

 Zorganizowanie właściwego dowozu dzieci. Dyrektor I i II semestr 

 W trosce o bezpieczeństwo zorganizowanie : 

„Dnia Wiosny " w szkole. 
SU, nauczyciele marzec 

  Uświadamianie uczniom potrzeby  

systematycznego uczęszczania na zajęcia 

lekcyjne. 

Wychowawcy cały rok 

  Przeprowadzenie i zanalizowanie ankiet 

dotyczących środowisk dzieci rozpoczynających 

naukę w gimnazjum w celu wychwycenia 

najważniejszych problemów oraz zjawisk 

patologii w środowisku lokalnym ucznia, 

przedstawienie problemów na radzie 

pedagogicznej.  

Psycholog, wychowawcy wrzesień  

 Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Pobiedziskach celem udzielenia pomocy uczniom 

z rodzin najuboższych. 

Dyrektor cały rok 



  

Promowanie właściwych postaw 

wychowawczych. 
  Nagradzanie uczniów na forum szkoły (apel), w 

biuletynie szkolnym. 
 Wychowawcy, SU, dyrektor  cały rok 

Zorganizowanie różnych form 

spędzania czasu wolnego przez 

uczniów. 

 Przeprowadzenie godzin wychowawczych 

poświęconych umiejętności czynnego 

wypoczywania. 

Wychowawcy 
wg planu 

wychowawczego 

 Organizowanie dyskotek. Wychowawcy, SU cały rok 

 Udział uczniów w rajdach, wycieczkach, 

zawodach sportowych. 

Nauczyciel wychowania 

fizycznego 

wg kalendarzy imprez, 

zawodów itp. 

 Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w 

świetlicy, zajęć sportowych, plastycznych, 

muzycznych oraz organizacja kół zainteresowań: 

teatralne, informatyczne, polonistyczne, chór 

szkolny i innych w zależności od zainteresowania.  

Nauczyciele cały rok 

 Współpraca z Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji. 
Dyrektor, nauczyciele cały rok 

 Udział uczniów w spektaklach teatralnych, 

projekcjach filmów, programach edukacyjnych. 
Nauczyciele, SU cały rok 

Informacja o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców uczniów borykającymi się z 

trudnościami. 
Dyrekcja, psycholog w miarę potrzeb 

III OBSZAR PROFILAKTYCZNY 

FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE I OSOBISTE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

ZAMIERZONY CEL  ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

Kształtowanie właściwych relacji 

między uczniami  

Ukazywanie właściwych wzorców, 

budzenie zainteresowania 

pozytywnymi autorytetami, 

wzmacnianie pozytywnych relacji w 

grupie rówieśniczej. 

 

 Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat: 

”Moje mocne strony”. 

 

Wychowawcy 

 

wg planów 

wychowawczych 

 Przeprowadzenie dyskusji na lekcji 

wychowawczej i WOS-ie dotyczących 

współczesnych autorytetów. 

Wychowawcy, nauczyciel WOS wg planu 



  

Wdrażanie właściwych postaw i 

umiejętności społecznych 

 

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

 

 Prowadzenie lekcji wychowawczych 

poświęconych autoprezentacji, rozmowy na temat 

własnych zainteresowań. 

Wychowawcy/psycholog 
wg planów/ w razie 

potrzeb 

 Zorganizowanie warsztatów „Jak radzić sobie ze 

stresem”, „Asertywność”, „Komunikacja 

interpersonalna”, „Sposoby rozwiązywania 

konfliktów”. 

Pielęgniarka, psycholog we 

współpracy z wychowawcami 
wg potrzeb 

Utrwalanie właściwych, bezpiecznych 

zachowań na terenie szkoły i poza nią 

 Pogadanki z funkcjonariuszami Policji Psycholog 
do uzgodnienia 

Dbałość o kulturę 

Wywoływanie refleksji na temat 

własnej przyszłości. 

 Dyskusja na lekcjach dotycząca przyszłości i 

właściwego wyboru szkoły. 
Wychowawcy, psycholog  wg planu 

 Rozmowy na lekcjach wychowawczych 

dotyczące planów osobistych „ Moje życie 

rodzinne”. 

Wychowawcy wg planów 

 Zorganizowanie doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkole. 

Wychowawcy, nauczyciele 

psycholog, specjaliści 
wg planów 

 Przekazywanie informacji o szkołach 

ponadgimnazjalnych.  

Bibliotekarz, wychowawcy III 

klas Gim.  
cały rok 

Informowanie uczniów o zmianach 

zachodzących w świecie. 

  Redagowanie gazetki szkolnej. 
SU 

Koło dziennikarskie 
 cały rok 

 Omawianie bieżącej prasy dot. wydarzeń w 

świecie. 
Nauczyciel WOS-u 

 wg planu 

 Prowadzenie „prasówek” na lekcjach wiedzy o 

społeczeństwie. 
 wg planu 

 Dyskusja na temat bieżących wydarzeń w świecie 

w oparciu o artykuły prasowe. 

Wychowawcy, nauczyciel WOS-

u 
 wg planu 

 Działalność klubu europejskiego. 
Nauczyciele odpowiedzialni za 

klub 
 wg planu pracy klubu 

Dawanie przykładu własnym dobrym 

zachowaniem, kulturalne zachowanie. 

 Właściwe zachowanie wobec uczniów, 

podmiotowe traktowanie uczniów. 
 Nauczyciele  cały rok 



  

 Zwracanie uwagi na słownictwo. 
Nauczyciele, pracownicy, 

rodzice 
cały rok 

Dostrzeganie dóbr kulturalnych, 

wzbudzanie szacunku, uwrażliwianie 

na piękno i bogactwo pozostawione 

przez przodków. 

 Organizowanie wyjazdów do muzeum, 

wycieczek, na wystawy itp. 
Nauczyciele wychowawcy wg planu wycieczek 

 Udział w imprezach kulturalnych i organizowanie 

imprez szkolnych dla uczniów i środowiska. 

Nauczyciele,  wg  kalendarza imprez 

i uroczystości 
Organizacje szkolne  

IV OBSZAR PROFILAKTYCZNY 

ZACHOWANIA RYZYKOWNE 

ZAMIERZONY CEL  ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

 
Przeprowadzenie diagnozy czynników 

chroniących i ryzyka 
 Ankiety Psycholog maj/czerwiec 2018 

Ochrona przed nałogami 

Zapoznanie uczniów z rodzajami 

uzależnień występujących we 

współczesnym świecie 

 Prezentowanie filmów na temat wszelkich 

uzależnień. 
Wychowawcy  cały rok 

 Utworzenie biblioteczki dotyczącej uzależnień. Bibliotekarz    cały rok 

 Zorganizowanie spotkania na temat uzależnień. Psycholog, specjalista uzależnień  w razie potrzeby 

Zapoznanie uczniów ze skutkami 

wszelkich uzależnień 

 Przeprowadzenie cyklu spotkań z lekarzem i 

pielęgniarką. 

Pielęgniarka 

PCK 

 wg planu 

zdrowotnego  

 Dyskusja na lekcjach biologii i lekcjach wych. do 

życia w rodzinie, lekcjach wychowawczych. 

Wychowawcy, nauczyciel 

biologii, nauczyciel w.ż., 

specjalista ds. uzależnień 

 wg planów 

 Projekcje filmu o tej tematyce. 
Wychowawcy, psycholog, 

pielęgniarka 
 wg planów  

 Przygotowanie przez uczniów referatów i 

plakatów dotyczących zapobieganiu 

uzależnieniom. 

Nauczyciel biologii,  

Opiekun PCK 
 styczeń 



  

 Zorganizowanie cyklu spotkań z 

przedstawicielami prewencji. 

Psycholog 

Opiekun PCK 
 wg potrzeb 

Informowanie uczniów i 

wychowanków oraz ich rodziców lub 

opiekunów o obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli 

i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z Policją 

w sytuacjach zagrożenia  

narkomanią.  

 

 Rozmowy z uczniami, rodzicami 
Psycholog, wychowawcy, 

dyrektor 
cały rok/wg. potrzeb 

Udostępnienie informacji o ofercie 

pomocy specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku używania 

środków i substancji 

psychoaktywnych. 

 

 Rozmowy z uczniami, rodzicami 

 Zamieszczanie informacji na stronie internetowej 

szkoły 

Psycholog, wychowawcy cały rok/wg potrzeb 

Rozwijanie u uczniów asertywności. 

 Uświadomienie uczniom konieczności 

kształtowania w sobie postaw asertywnych. 
Wychowawcy, psycholog 

 cały rok 
 Prezentowanie postaw asertywnych. Nauczyciele 

 Ćwiczenia asertywności poprzez odgrywanie 

scenek sytuacyjnych w czasie godz. 

wychowawczych. 

Wychowawcy, psycholog 

Zapoznanie rodziców i nauczycieli z 

podstawową wiedzą, dotyczącą 

uzależnień, pierwszymi sygnałami 

wpływu narkotyków na młodego 

człowieka. 

 Zorganizowanie zebrania z rodzicami na temat 

uzależnień, ze wskazaniem wpływu narkotyków 

na zachowanie dziecka (zmiany w zachowaniu i 

wyglądzie). 

 Publikowanie informacji na stronie internetowej 

szkoły 

Specjalista ds. uzależnień 

 

 

Psycholog 

 w razie potrzeby  

Otoczenie opieką uczniów, u których 

występują zachowania ryzykowne 

 Indywidualne rozmowy wychowawców i 

nauczycieli z uczniami. 
Wychowawcy, psycholog 

 w zależności od 

potrzeb 

 Spotkania z rodzicami uczniów mających 

problemy. 

 Wychowawcy, nauczyciele, 

psycholog, dyrekcja 

 w zależności od 

potrzeb 



  

 W konsultacji z rodzicami, umożliwienie uczniom 

odbycia spotkania z psychologiem. 

Wychowawcy, 

zespół wychowawczy 

 w zależności od 

potrzeb 

 Kierowanie do innych placówek służących 

fachową pomocą w uzależnieniach. 

Psycholog,  

dyrekcja 

 w zależności od 

potrzeb 

Organizowanie wolnego czasu  Realizacja zgodna z obszarem 2 programu 

profilaktycznego. 

Osoby prowadzące zajęcia 

pozalekcyjne 
 wg planów 

Stwarzanie możliwości budowania 

właściwych relacji rówieśniczych, 

przeciwdziałanie agresji. 

 

Przekazywanie wiedzy na temat: 

na temat: 

- sposobów rozwiązywania 

konfliktów, 

- asertywności, 

- budowania poczucia własnej 

wartości, 

- form mediacji, 

- komunikacji interpersonalnej. 

Organizowanie zajęć warsztatowych. 
Wychowawcy, psycholog, 

specjaliści 
wg planów/wg potrzeb  

Przekazywanie wiedzy z zakresu: 

-przemocy, 

-cyberprzemocy, 

- sextingu. 

 

Organizowanie zajęć warsztatowych  

 

 

 

Przeprowadzenie konkursu nt. zagrożeń i 

bezpiecznego korzystania z sieci 

Wychowawcy, psycholog, 

specjaliści 

 

 

 

Psycholog, p. Polaszek, p. 

Krystkiewicz 

wg planów/wg potrzeb 

 

 

 

 

luty 

 

Współpraca z rodzicami uczniów, 

przejawiających zachowania 

agresywne. 

 

Spotkania indywidualne z rodzicami. Psycholog, wychowawcy 

 

wg potrzeb 

Integracja środowiska szkolnego. 

 

Organizowanie: wycieczek szkolnych, ognisk 

rajdów, biwaków, pikników, festynów, zabaw 

szkolnych. 

Dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele 
cały rok  



  

Pełnienie dyżurów. 

Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów 

nauczycielskich i uczniowskich podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

Nauczyciele cały rok 

 Reagowanie na wszelkie formy i 

przejawy agresji w szkole. 

Systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie 

wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i 

przejawy agresji w szkole. 

Pracownicy szkoły, nauczyciele cały rok 

V OBSZAR PROFILAKTYCZNY 

ZACHOWANIA ZDROWOTNE 

ZAMIERZONY CEL  ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

Pokazywanie perspektyw zdrowego 

życia i drogi do satysfakcji 

osobistych 

Dostarczanie uczniom i rodzicom 

wiedzy na temat różnych aspektów 

zdrowia. 

 Utworzenie biblioteczki wiedzy o zdrowiu w 

bibliotece (literatura, broszury, referaty, 

czasopisma). 

Bibliotekarz  
 w zależności od 

potrzeb 

 Projekcja filmów o tematyce zdrowotnej 

(właściwe odżywianie, profilaktyka chorób, 

pierwsza pomoc, nałogi, itp.). 

Opiekun PCK, nauczyciel 

biologii  i w.ż., pielęgniarka,  

wychowawcy, opiekun SU 

 wg planów 

 Organizowanie wśród uczniów konkursów 

wiedzy i konkursów plastycznych o tej tematyce. 

 Prowadzenie lekcji poświęconych tematyce 

zdrowia. 

 Zorganizowanie cyklu spotkań z pielęgniarką, 

lekarzem. 

 Przeprowadzanie ankiet dot. zdrowia uczniów i 

jej analiza. 

Nauczyciele różnych 

przedmiotów 
 wg planów 

 Zapoznanie rodziców podczas zebrań z głównymi 

problemami zdrowotnymi uczniów. 
Pielęgniarka 

 wg kalendarza spotkań  

z rodzicami 

 Udział uczniów w spektaklach profilaktycznych 

zaproponowanych przez odpowiednie instytucje. 
Opiekun PCK  wg potrzeb 

 Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu 

drogowego i bezpieczeństwa na drodze. 

Nauczyciel techniki, 

pielęgniarka,  

wychowawcy 

 wg planów 



  

Motywowanie uczniów do dbałości o 

higienę.  

 Prowadzenie lekcji poświęconych higienie 

osobistej. 

Wychowawcy, nauczyciel w.ż i 

biologii 
 zgodnie z planami 

 Przeprowadzenie cyklu spotkań z pielęgniarką. 
Nauczyciel biologii, 

wychowawcy 

wg planu zdrowotnego  Nawiązanie współpracy z firmami celem 

pozyskania materiałów reklamowych 

przeznaczonych dla młodzieży (broszury, próbki 

kosmetyków, itp.). 

Dyrektor, nauczyciel w.ż., 

pielęgniarka 

Działania profilaktyczne mające na 

celu zapobieganie chorobom 

zakaźnym. 

 Projekcja filmów o tej tematyce. Wychowawcy pielęgniarka wg planu 

 Objęcie uczniów akcją szczepień ochronnych, 

współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Biskupicach. 
 Pielęgniarka, dyrekcja szkoły 

wg planu pracy 

pielęgniarki 

Promowanie wśród uczniów 

racjonalnego odżywiania. 

 Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z 

posiłków w stołówce. 

 

Dyrekcja szkoły  

 

 wg planów 
 Udział uczniów w konkursach dotyczących 

właściwego odżywiania. 
Nauczyciel biologii 

 Dostosowanie przerw celem umożliwienia 

właściwej konsumpcji posiłku. 
Dyrekcja szkoły 

 Liczenie kalorii, analiza piramidy pokarmowej 

oraz układanie jadłospisu.  
Nauczyciel techniki 

Szerzenie wiedzy na temat wpływu 

środowiska na zdrowie i życie 

człowieka. 

 Zagospodarowywanie terenu szkolnego np. 

wykonanie zielonej sali oraz ogródka 

przyszkolnego. 

Dyrekcja szkoły nauczyciele 

rodzice, uczniowie, pracownicy 

szkoły 

 w miarę potrzeb 

 Udział uczniów w akcjach „Sprzątania Świata”, 

„Dnia Ziemi”. 
 Nauczyciel biologii i geografii  wrzesień, kwiecień 

 Udział w rajdach organizowanych przez szkołę i 

gminę. 
Nauczyciele  wg kalendarza 

 Udział uczniów w konkursach o tematyce 

ekologicznej. 
Nauczyciel geografii  wg propozycji 

 Opracowanie programu segregacji surowców 

wtórnych i udział w akcjach. 
 Nauczyciel geografii  marzec 



  

 Projekcja filmów o tematyce ekologicznej. 
Nauczyciel geografii, 

wychowawcy 
 wg planów 

 Wycieczka do oczyszczalni ścieków. Nauczyciel geografii 

 wg planu wycieczek  Spotkanie z ludźmi zajmującymi się 

profesjonalnie ochroną przyrody na terenie 

gminy. 

Wychowawcy 

Działania mające na celu dbałość o 

właściwy rozwój fizyczny, kondycje i 

poprawę postawy ucznia. 

 Organizowanie szkolnych imprez sportowych.  Nauczyciele w-f  wg kalendarza 

 Zachęcanie do  zajęć w klubie sportowym 

„Zalew” w czasie wolnym, sekcjach sportowych 

działających w szkole. 

Nauczyciel w-f , opiekunowie 

sekcji 
 cały rok 

 Organizowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych. 
Dyrekcja szkoły  nauczyciele  w-

f 
 wrzesień 

Zwiększanie kontroli nad własnym 

zdrowiem  

Działania w zakresie promocji 

zdrowia 

 Realizacja planu działań w zakresie promocji 

zdrowia (zał. nr  ) 
Pielęgniarka 

według terminarza 

zawartego w planie 

VI OBSZAR PROFILAKTYCZNY 

FUNKCJONOWANIE W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI 

ZAMIERZONY CEL  ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

Kształtowanie krytycyzmu wobec 

mediów 

Zapoznanie uczniów z systemem 

ogólnoludzkich i chrześcijańskich 

wartości uznanych powszechnie w 

kulturze i tradycji. 

 Prezentowanie dorobku kultury polskiej i 

światowej. 
Nauczyciele poloniści, historycy  wg planów 

 Organizacja rekolekcji. Nauczyciel religii  marzec/kwiecień 

Wyrabianie w uczniach 

odpowiedniego doświadczenia 

audiowizualnego 

 Popularyzacja filmów, programów telewizyjnych 

prezentujących pozytywne wartości. 

Nauczyciele poloniści, 

nauczyciel religii, bibliotekarz 
 wg planów 

 Prowadzenie dyskusji na lekcjach 

wychowawczych na temat: „Potrafię wybrać 

właściwy program”. 

Wychowawcy  wg planów 

Kształtowanie u uczniów umiejętności 

segregowania i krytycznego odbioru 

informacji oraz wytworów kultury 

 Organizacja wycieczek do teatru, kina, muzeum, 

radia. 
Wychowawcy  wg planu wycieczek 



  

masowej 
 Organizowanie spotkań z ludźmi teatru, kina, 

dziennikarzami, udział w spotkaniach 

organizowanych na terenie gminy. 

Wychowawcy, poloniści  wg propozycji 

 Redagowanie gazetki szkolnej. Zespól redakcyjny  cały rok 

 Współtworzenie strony internetowej, 

uaktualnianie jej. 
Informatyk  cały rok 

 Działalność koła teatralnego.  Opiekun koła  cały rok 

 Prezentowanie wybranych przez uczniów książek, 

programów telewizyjnych. 

Poloniści, 

wychowawcy 
 cały rok 

Przeciwdziałanie ujemnym wpływom 

masowego przekazu audiowizualnego  Pogadanka (pokaz, film) na temat psychicznych 

konsekwencji uzależnienia od telewizora, 

komputera. 

 

 

Wychowawcy, psycholog 

 

 

 

 wg planów 

 

 

 

VII OBSZAR PROFILAKTYCZNY 

BIERNOŚĆ SPOŁECZNA 

ZAMIERZONY CEL  ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

Wychowanie samodzielnych i 

aktywnych jednostek 

Kształtowanie „Zdrowej Osobowości” 

pod względem emocjonalnym, 

psychicznym oraz społecznym 

 Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat 

tolerancji. 

 

 Zapoznanie uczniów z zasadami właściwego 

zachowania w miejscach publicznych oraz szkole 

(przestrzeganie regulaminu szkoły). 

Wychowawcy/psycholog 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 wg planów/ w razie 

potrzeby 

 wg planów 

 Organizowanie imprez szkolnych z udziałem 

uczniów, nauczycieli i rodziców (kalendarz 

imprez i uroczystości). 

nauczyciele  wg planów 



  

 Współudział młodzieży w tworzeniu i nowelizacji 

prawa szkolnego. 
Opiekun SU  wg potrzeb 

 Rozmowy z dziećmi używającymi wulgaryzmów 

i nie przestrzegającymi podstawowych zasad 

współżycia. 

Wychowawcy  cały rok 

 Skrzynka pytań i propozycji.  Opiekun SU cały rok  

VIII OBSZAR PROFILAKTYCZNY 

PROFILAKTYKA A BEZRADNOŚĆ NAUCZYCIELI WOBEC PROBLEMÓW  DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WYPALENIA ZAWODOWEGO 

ZAMIERZONY CEL  ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

Zapobieganie bezradności 

Doskonalenie pracy nauczycielskiej. 

 Udział w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach 

na temat umiejętności radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi. 

Dyrekcja szkoły psycholog 

pielęgniarka, 

lider WDN 

wg planu WDN 

Doskonalenie współpracy z rodzicami. 

 Organizowanie ciekawych zebrań, częste 

rozmowy, przyjmowanie roli doradcy, 

informowanie o miejscach pomocy. 

Wychowawcy, psycholog 
 wg planu 

wychowawcy 

Integrowanie społeczności szkolnej: 

nauczyciele -uczniowie-rodzice, 

nauczyciele-rodzice. 

 

 Organizowanie wspólnych wyjazdów do teatru, 

kina, wieczorków tanecznych. 

Rodzice  dyrekcja szkoły 

 wg kalendarza, 

planów wycieczek 

 Organizowanie festynów, imprez 

środowiskowych. 

Dyrekcja szkoły, 

 opiekunowie organizacji 

Współpraca z instytucjami 

wspomagającymi (poradnie, 

stowarzyszenia, kluby, itp.). 

 Nawiązanie współpracy z instytucjami 

wspomagającymi, udział w zajęciach 

prowadzonych przez specjalistów, zdobywanie 

materiałów szkoleniowych, broszur celem 

ułatwienia pracy. 

Dyrekcja szkoły psycholog  

opiekun PCK 
 cały rok 

Zacieśnianie współpracy z 

samorządem lokalnym. 

 Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dyrekcja szkoły  cały rok 

 Współpraca z komisjami: Zdrowia, Oświaty, 

Ochrony Środowiska. 
Dyrekcja szkoły  cały rok 

 



  

Program profilaktyczny uwzględnia przeprowadzoną w czerwcu 2017 roku, diagnozę czynników chroniących i ryzyka.  

Ponadto, uczniowie klas gimnazjalnych będą realizowali plan pracy Szkoły Promującej Zdrowie (zał. 1). 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie 

Gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO PROBLEMU PRIORYTETOWEGO 

(UWAGA! W tabeli wpisujemy tylko te działania, które mogą się przyczynić do usunięcia lub zniwelowania wskazanego we wstępie problemu 

priorytetowego) 

 

1. Podanie celu działań: 

Podniesienie poziomu motywacji do nauki wśród uczniów - kontynuacja działań z roku szkolnego 2016/2017. 

2. Określenie kryterium sukcesu: 

Ok. 85% uczniów na koniec roku szkolnego wykaże,  że podniósł się ich poziom motywacji do nauki. 

3. Działania i ewaluacja: 



  

PROPRYTET: PODNOSIMY POZIOM MOTYWACJI DO NAUKI 
                                                                              Zespół do spraw promocji zdrowia: Hanna Kostecka - koordynator                                                                                                                                     

                                                                                                                                     Sylwia Antoniszyn, Magdalena Klorek, Sławomir Kozłowski 

 

 

Zadanie Kryterium 

sukcesu 

Metody 

realizacji, 

terminy 

Wykonawcy Środki Monitorow

anie 

terminu, 

osoba 

Sposób sprawdzenia wykonania zadania? 

Co wskaże? Jak 

sprawdzimy? 

Kto i kiedy 

sprawdzi? 

Zorganizowanie 

spotkania z  

psychologiem 

dot. 

przypomnienia 

stylów uczenia 

się 

Wszyscy 

uczniowie 

przypomnieli 

sobie stylu 

uczenia się 

Prezentacja, 

pogadanka z 

psychologie

m, test 

psychologicz

ny 

(IX) 

Wychowawc

y wszystkich 

klas SP, 

psycholog 

szkolny 

Agnieszka 

Skarbińska 

Prezentacja 

multimedialna, 

tablica 

interaktywna, 

materiały 

piśmiennicze, 

testy 

 

Sylwia 

Antoniszyn 

 

Podwyższony 

poziom 

motywacji do 

nauki u  co 

najmniej 85% 

uczniów 

Opracowanie 

wyników testów 

Wychowawc

y klas II-III 

(X) 

Zapoznanie Rady 

Pedagogicznej z 

interesującymi 

lekturami 

dotyczącymi 

problemu 

priorytetowymi 

Wszyscy 

nauczyciele 

zapoznali się z 

wybranymi 

pozycjami z 

przedstawionych 

propozycji 

lektur. 

Szkolenie 

Rady 

Pedagogiczne

j 

(X) 

Zespół ds. 

Promocji 

Zdrowia 

Prezentacja 

multimedialna, 

tablica 

interaktywna, 

materiały 

piśmiennicze 

Magdalena 

Klorek 

90% 

nauczycieli 

stosuje 

poznane 

metody 

motywowania 

uczniów 

podczas zajęć 

Kontrola ocen 

w dzienniku 

Librus 

Wychowawc

y,na bieżąco 

Stworzenie 

pozytywnej 

grupy 

rówieśniczej 

dbającej o 

pozytywne 

relacje  w obrębie 

Wszyscy 

uczniowie są dla 

siebie mili, 

koleżeńscy i 

pomocni 

Prezentacja 

multimedialn

a, zajęcia z 

psychologie

m, badanie 

socjometrycz

ne w klasach 

Psycholog i 

wychowawca 

klasy 

Materiały 

psychologa 

test 

socjometryczn

y 

Sylwia 

Antoniszyn 

 

Zwiększenie 

pozytywnych 

relacji w 

grupie 

Bieżąca 

obserwacja 

uczniów, wpis 

w dzienniku 

Wychowawc

y klas 

(IX/X) 



  

zespołu 

klasowego 

 

I Gim 

(IX) 

Zapoznanie 

rodziców z 

interesującymi 

lekturami 

dotyczącymi 

problemu 

priorytetowymi 

Większość 

rodziców 

zapoznało się z 

wybranymi 

pozycjami z 

przedstawionych 

propozycji 

lektur. 

Pogadanka 

przeprowadz

ona podczas 

spotkania z 

rodzicami 

(XI) 

Wychowawc

y klas 

Prezentacja 

multimedialna, 

tablica 

interaktywna, 

materiały 

piśmiennicze 

Magdalena 

Klorek 

80% rodziców 

wykorzystuje 

na co dzień 

poznane 

metody 

motywowania 

dzieci do 

nauki 

Kontrola ocen 

w dzienniku 

Librus 

Wychowawc

y,na bieżąco 

Wykorzystywani

e metod 

aktywizujących 

podczas zajęć 

90% nauczycieli 

stosuje metody 

aktywizujące 

uczniów 

Prowadzenie 

zajęć 

metodami 

aktywizujący

mi (IX-VI) 

Wszyscy 

nauczyciele 

Materiały 

potrzebne do 

prowadzenia 

zajęć 

Hanna 

Kostecka 

90% uczniów 

chętnie bierze 

udział w 

zajęciach 

Kontrola zapisu 

w  dzienniku 

Librus 

Hanna 

Kostecka 

Uświadomienie 

rodzicom i 

uczniom roli 

wypoczynku  w 

procesie uczenia 

się 

85% rodziców i 

uczniów wie jak 

wypoczywać 

Warsztaty dla 

rodziców i 

uczniów (I) 

 

Agnieszka 

Skarbińska, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Materiały 

potrzebne do 

prowadzenia 

zajęć, 

prezentacja 

multimedialna 

Hanna 

Kostecka 

85% uczniów 

aktywniej 

uczestniczy w 

zajęciach 

lekcyjnych 

Obserwacja 

uczniów 

Hanna 

Kostecka 

oraz 

wychowawc

y 

Zapoznanie 

uczniów ze 

sposobami 

motywującymi 

uczniów do nauki 

wg Hanny Hamer 

Wszyscy 

uczniowie 

zapoznali się ze 

sposobami 

motywującymi 

uczniów do 

nauki wg Hanny 

Hamer 

Warsztaty dla 

uczniów, 

praca z 

tekstem, 

wykonanie 

gazetki 

klasowej 

Wychowawc

y 

Materiały 

piśmiennicze, 

tablica 

korkowa, 

arkusze 

papieru 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

95% uczniów 

pozna sposoby 

motywowania 

uczniów do 

nauki 

Bieżąca 

obserwacja 

uczniów 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 



  

Zapoznanie 

rodziców z 

prezentacją 

multimedialną 

„Sposoby 

motywowania 

uczniów”, 

umieszczoną na 

stronie edupage 

szkoły, w 

zakładce Szkoła 

Promująca 

Zdrowie  

95% rodziców 

zapoznało się z 

prezentacją 

multimedialną 

„Sposoby 

motywowania 

uczniów” 

Podczas 

zebrania z 

rodzicami 

Wychowawc

y 

Prezentacja 

multimedialna, 

tablica 

interaktywna 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

95% rodziców 

pozna sposoby 

motywowania 

uczniów do 

nauki 

Ankieta 

ewaluacyjna 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

 
 

 

 

 

 

Program uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dnia  27 września 2017     Przewodniczący Rady Rodziców 

                 /Elżbieta Kaniewska/ 

                 


