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I WSTĘP 

 
 Profilaktyka to proces wspierania zdrowia poprzez umożliwienie uczniom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze 
złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz towarzyszenie im w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia, nabywaniu 
umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także umożliwienie im osiągania satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego 
życia. 

Program profilaktyki jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze 
specyfiki środowiska szkoły oraz przemian społeczno – ekonomicznych w kraju. Podstawowym założeniem tego programu jest 
eliminowanie rozpoznanych czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących. 
 
 

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW- POTRZEBY UCZNIÓW 
 

 
PROBLEMY UCZNIÓW 

 

 
POTRZEBY WYNIKAJ ĄCE Z PROBLEMÓW 

 
 
1. Problemy okresu dojrzewania: 

− biologiczne, np. zmiany w wyglądzie, 
− społeczne, np. trudności w nawiązywaniu 

kontaktów, 
− psychiczne, np. „huśtawka” uczuć, 
− prawne, np. brak odpowiedzialności za 

swoje postępowanie. 
 

 
 
− potrzeba samoakceptacji, 
− potrzeba pozytywnego obrazu własnej osoby, 
− potrzeba rzetelnej informacji na temat dojrzewania, 
− potrzeba informacji na temat odpowiedzialności karnej dotyczącej 

nieletnich i młodocianych. 

 
2. Problemy zdrowotne: 

− niewłaściwe odżywianie, 
− choroby, np.: bulimia, anoreksja, alergie, 

 
 

− potrzeba dobrych wzorców w rodzinie, szkole i mediach, 
− potrzeba uświadamiania konieczności leczenia, 
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otyłość i inne, 
− wczesna inicjacja seksualna, 
− nerwice, choroby psychiczne, 
− nikotynizm, alkoholizm, narkomania, 

lekomania 
− dopalacze 
− napoje energetyzujące 

− potrzeba asertywności i rzetelnej wiedzy na temat skutków przedwczesnej 
inicjacji seksualnej, 

− potrzeba miłości i akceptacji, 
− potrzeba rzetelnej wiedzy o zagrożeniach i eliminowanie mitów 

związanych z uzależnieniem, 
− potrzeba zachowań asertywnych. 

 
 
3. Problemy związane z kryzysem autorytetu 
dorosłych: 

− nieporozumienia w domu, 
− kłopoty w szkole, 
− kwestionowanie wartości dorosłych, 
− kwestionowanie autorytetów. 

 

 
 

− potrzeba autonomii i samodzielności, 
− potrzeba sukcesu w nauce, 
− potrzeba czytelnych i klarownych wymagań i oczekiwań rodziców 

i nauczycieli, 
− potrzeba konstruktywnych wzorców w rodzinie, szkole i mediach. 

 
4. Problemy natury psychicznej: 

− brak umiejętności nawiązywania kontaktów, 
− mankamenty komunikowania się, 
− trudności w kontaktach z rówieśnikami, 
− różne formy agresji 
− uzależnienia od gier komputerowych i 

Internetu 
− zapobieganie samobójstwom 
 

 
 

− potrzeba kontaktu z rówieśnikami, 
− potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej, 
− potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, 
− potrzeba umiejętności wyrażania swoich uczuć. 

 
5. Problemy tkwiące w środowisku: 

− adaptacyjno – integracyjne w nowym 
środowisku szkolnym, 

 
 

− potrzeba bezpieczeństwa i akceptacji, 
− potrzeba sukcesów w nauce, 
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− problemy w nauce, 
− niedostatek ekonomiczny, 
− patologia rodziny, uzależnienia w rodzinie 

− potrzeba bezpieczeństwa, 
− potrzeba satysfakcji i zadowolenia z życia. 
 

 
III. CELE PROGRAMU  

 
Cele główne programu: 

1. Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia; 
2. Uświadomienie uczniom, że zdrowie to podstawowa wartość, dzięki której możemy realizować swoje aspiracje i potrzeby; 
3. Kształtowanie postaw i umiejętności, dzięki którym młody człowiek bierze większą odpowiedzialność za swoje życie przez 

podejmowanie zdrowych wyborów życiowych i większą odporność na negatywne wpływy i presję ze strony innych; 
4. Przygotowanie młodego pokolenia do współistnienia ze środowiskiem życia oraz do odpowiedzialności społecznej i osobistego 

rozwoju; 
5. Ochrona młodzieży przed zdrowotnymi i społecznymi skutkami nikotynizmu; 
6. Pokazanie uczniom perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używania alkoholu; 
7. Zapobieganie problemom związanym z uzależnieniem młodzieży od narkotyków i innych środków odurzających 
8. Rozwijanie tolerancji na odmienność innych; 
9. Przeciwdziałanie kradzieżom na terenie szkoły i poza szkołą; 
10. Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy na terenie szkoły.  
11. Zapobieganie przedwczesnej inicjacji seksualnej; 
12. Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego 
środowiska w Zespole Szkół 

 
Cele szczegółowe programu: 

1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Umiejętność współpracy z grupą, skuteczna komunikacja .  
2. Panowanie nad emocjami, umiejętność ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi. 
3. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się 

oraz rozwiązywania konfliktów. 
4. Wspomaganie prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie osobowości dziecka i jego hierarchii wartości. 
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5. Przygotowanie do wzięcia odpowiedzialności za swoje postępowanie. 
6. Podniesienie wrażliwości uczniów na kwestie nikotynizmu, alkoholizmu, narkomani. 
7. Uświadomienie możliwości uzależnienia od Internetu i gier komputerowych.  
8. Uświadamianie prawa do ochrony danych osobowych i posługiwania się nimi w korzystaniu z Internetu i telefonów 

komórkowych. 
9. Usprawnienie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami, rodzicami a szkołą. 
10. Ochrona jamy ustnej przed próchnicą. 
11. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawidłowej  higieny osobistej. 
12. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwego odżywiania . 
13. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny. 
14. Propagowanie wiedzy nt. skuteczności szczepień ochronnych. 
15. Uświadomienie młodzieży szkodliwości palenia tytoniu oraz narażania osób niepalących na tzw. palenie bierne, równie 

niebezpieczne jak palenie czynne; 
16. Ukazywanie zdrowotnych, społecznych i moralnych następstw uzależnień. 
17. Dbałość o zdrowie własne i innych. 
18. Kształtowanie postawy asertywnej. 
19. Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem. 
20. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. 
21. Nabywanie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi : tolerancja, rozumienie, życzliwość, szacunek. 
22. Kształtowanie u uczniów postawy mądrej akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi; 
23. Poznawanie przyczyn i przejawów konfliktów rówieśniczych i sposobów ich łagodzenia. 
24. Rozumienie konieczności podejmowania działań mających na celu przeciwstawianie się agresji, przemocy i cyberprzemocy 
25. Wskazywanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania. 
26. Ukazanie roli czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia. 
27. Wyrabianie umiejętności właściwej organizacji wolnego czasu. 
28. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. 
29. Rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, klasa, 

lokalna społeczność, ogół społeczeństwa; 
30. Kształtowanie postaw szacunku do mienia własnego, cudzego i społecznego; 
31. Dbanie o mienie szkoły. 
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32. Unikanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania prądu, gazu, niewybuchy, niewypały, kontakty z osobami 
nieznajomymi. 

33. Systematyczne realizowanie przez uczniów  obowiązku szkolnego i osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości. 
34. Zapobieganie obniżonej frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych; 
35. Zapobieganie niepowodzeniom uczniów w nauce i organizowanie pomocy wyrównawczej; 
36. Wyrabianie umiejętności właściwego wyboru czasopism młodzieżowych 
37. Kształtowanie prawidłowego stosunku młodzieży do wartości i norm związanych z miłością; 
38. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji seksualnej; 
39. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego środowiska Zespołu Szkół 
40. Zapoznanie i wdrażanie do respektowania praw dziecka i człowieka. 

 
 

 

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 
 
Do realizacji treści zawartych w programie należy wykorzystać  każdą sprzyjającą sytuację dydaktyczno – wychowawczą. 
Należy wykorzystywać metody i techniki takie jak: pogadanka,  „burza mózgów”, drama, inscenizacje, praca w  grupach, plakat, 
pokaz, mapa pojęciowa, ankieta,  dyskusja, rozmowa kierowana, zabawy i ćwiczenia relaksujące,  film, spotkanie ze specjalistą, 
wycieczka tematyczna, uroczystości. 
 Podczas realizacji programu wykorzystane będą  materiały pomocnicze –publikacje książkowe, ankiety, ulotki, filmy edukacyjne, 
plakaty. 
  
Będzie realizowany  w ramach godzin wychowawczych, na spotkaniach uczniów z higienistką, policjantem, specjalistami oraz 
podczas realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów szkolnych. 
  
Realizatorami programu będą: nauczyciele, wychowawcy, katecheci, higienistka, policjant, zaproszeni goście, rodzice i uczniowie 
szkoły. 
Program adresowany jest do uczniów klas  I – III szkoły podstawowej, I – VI szkoły podstawowej oraz klas  I – III gimnazjum. 
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Kontynuowana będzie współpraca z rodzicami, lekarzem rodzinnym, stomatologiem, Państwową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną 
i Komisariatem Policji, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brzesku, Komisją do spraw rozwiązywania problemów 
alkoholowych w Borzęcinie i innymi instytucjami zajmującymi się podobną problematyką oraz Parafią. 
 
 

 
V. SPODZIEWANE EFEKTY 

 
Uczeń: 

• ma prawidłowe relacje z innymi ludźmi, 
• potrafi żyć w przyjaźni, współpracuje w grupie, 
• ma szacunek wobec drugiego człowieka, 
• jest życzliwy dla innych, wyrozumiały, 
• ma poczucie bezpieczeństwa, 
• posiada zdolność do rozpoznawania uczuć: lęku, radości, smutku, złości i umie je wyrażać, 
• radzi sobie w sytuacjach stresowych, 
• posiada wiedzę o sobie samym, 
• przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza szkołą, 
• wie, że dbanie o higienę osobistą i właściwe odżywianie wpływa na zdrowie, 
• rozumie konieczność eliminowania nałogów, 
• zna zachowania agresywne i wie jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, 
• rozumie potrzebę stosowania szczepień ochronnych i badań profilaktycznych, 
• zna i stosuje zachowania asertywne, 
• integruje się z grupą rówieśniczą 
• potrafi wybierać wartościową prasę  
• zna zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych 
• zna prawa dziecka i człowieka 
• aktywnie uczestniczy w tworzeniu zdrowego i bezpiecznego środowiska Zespołu Szkół 
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VI. EWALUACJA PROGRAMU 

 
• przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczniów klas, w których prowadzone były pogadanki, spotkania, realizowane  

cykliczne zajęcia, 
• rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami administracyjnymi  odnośnie efektów całorocznej pracy profilaktycznej, 
• reagowanie na niewłaściwe zachowania, konsekwentne ocenianie zachowań zgodnie z przyjętymi kryteriami, 
• zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przerw, dyżury nauczycieli, 
• rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych, 
• monitoring szkolny, 
• umieszczanie na stronie internetowej treści poświęconych problematyce przemocy i agresji w szkole, uzależnień, 

cyberprzemocy 
• przeprowadzenie konkursów, pokazów, pogadanek, inscenizacji. 
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PLAN DZIAŁA Ń DLA KLAS I – III  
NA ROK SZKOLNY 2014/2015        

 
 
Lp Zadania szczegółowe Odpowiedzialni za wykonanie Termin 
 
1 

 
Dbałość o higienę jamy ustnej oraz sposobów zapobiegania 
chorobom zębów – pogadanka 
-Pokaz i ćwiczenia mycia zębów  
-Wyświetlanie filmu „Wyprawa Zuzi po śnieżnobiały uśmiech” 

 
 

 
Higienistka szkolna 
Nauczyciele klas I 

 
w ciągu roku 

2 Higiena osobista - pogadanka Higienistka szkolna 
Nauczyciele 
klas II-III  

w ciągu roku 

3 Bezpieczna droga do szkoły - wycieczka 
 – poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię 
- wdrażanie do przestrzegania znaków drogowych 
-kształtowanie obowiązku noszenia elementów odblaskowych 

 
 

Nauczyciele kl. I 
 

 
 

Wrzesień 
2014 

4 Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz innych 
narzędzi,  z którymi styka się dziecko - pogadanka 
 

 
Nauczyciele kl. I- III 

 

 
w ciągu roku 

5 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
-pokaz i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy przy zranieniach, 
oparzeniach i innych 
- doskonalenie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego, 
- wyrabianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne 

 
 

Nauczyciele kl. I- III, higienistka 
 

 
 

w ciągu roku 
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6 Konkurs plastyczny pod hasłem: „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
 

 
Nauczyciele kl. I- III 

 

październik 2014 

7 
 
 

Zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi 
rówieśnikami i osobami dorosłymi - pogadanka 

 
Nauczyciele kl. I- III 

Policjant 
 

 
w ciągu roku 

 

 
8 
 
 

Planowanie dnia oraz zachowania właściwych proporcji miedzy 
czynnym i biernym wypoczynkiem. 
-umiejętne korzystanie z komputera i telewizji 
-uświadomienie zagrożeń wynikających z nieumiejętnego 
korzystania z Internetu, cyberprzemoc 
 

 
Higienistka szkolna nauczyciele kl. 

I- III 
 

 
w ciągu roku 

9 
 
 
 
 

Ukazanie uczniom wartości życia i zdrowia 
-uświadomienie, że warto inwestować w swoje zdrowie 
-umocnienie poczucia własnej wartości 
-podejmowanie  odpowiedzialnych decyzji dotyczących zdrowia 
 

 
Nauczyciele kl. I -  III 

 
 

 
 

w ciągu roku 
 
 

10 Szacunek dla  każdego człowieka. 
-kształtowanie postaw życzliwości i dobroci wobec każdego 
człowieka 
- uświadomienie uczniom, iż każdy człowiek zasługuje na 
szacunek 
-poznanie umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi 
ludźmi 
-rozwijanie postaw koleżeństwa i przyjaźni 
-punktualność 
-frekwencja 
 

 
 

Nauczyciele kl. I-III 

 
 

w ciągu roku 

11 Właściwe odżywianie gwarancją dobrego zdrowia ( mapa Nauczyciele, lekarz, higienistka w ciągu roku 



11 
 

pojęciowa) 
 

12 Dbałość o prawidłową postawę ciała 
- zwrócenie uwagi na ciężar plecaków (pokaz, ćwiczenia) 

Nauczyciele klas I - III w ciągu roku 

13 Przemoc i agresja wśród dzieci 
-pogadanka 

Nauczyciele klas I - III w ciągu roku 
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TREŚCI PROGRAMOWE DLA KLAS IV-VI 

ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

 Temat Zagadnienia do realizacji Metody i środki Osiągnięcia uczniów 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 

Nabywanie 
umiejętności 
ważnych w 
kontaktach z 

ludźmi 
 
 

 
- Życzliwość 
- Zrozumienie 
-Autentyczność i     
otwartość 
-Odwaga 
-Tolerancja 
-Ukazywanie wartości   
płynących z koleżeństwa i 
przyjaźni 
-Komunikacja w relacjach 
nauczyciel-uczeń, 
nauczyciel-rodzic 
 
 

 
Pogadanka 
przeprowadzona przez 
nauczyciela, praca w 
grupach,             
 
  

 
Uczeń: 
- rozumie znaczenie otwartości, 
życzliwości i tolerancji dla jakości 
porozumiewania się z innymi ludźmi; 
- wyraża gotowość do eliminowania tych 
własnych zachowań, które są 
niebezpieczne dla siebie i dla innych 
osób. 
 - wie, że właściwe kontakty koleżeńskie 
mogą pozytywnie wpływać na nasze 
zachowania 
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Papierosy – czy 
warto zaczynać? 

-Motywy palenia tytoniu przez 
uczniów. 

 
-Wpływ reklamy i filmów na chęć 
używania papierosów 

 
-Skutki palenia tytoniu dla zdrowia 
i życia własnego, rodzinnego i 
społecznego 

 

Pogadanka, praca w 
grupach, burza 
mózgów: „Co wiem na 
temat palenia tytoniu?” 

Uczeń: 
- zna główne przyczyny palenia 
papierosów; 
- rozumie zagrożenie zaistniałe w 
poszczególnych etapach rozwoju nałogu; 
- potrafi wyjaśnić własną postawę wobec 
nikotynizmu; 
- potrafi uzasadnić, że palenie tytoniu nie 
jest normą obyczajową. 
 

 
 
 

Alkoholowi mówię 
–NIE!!! 

 
-Wpływ reklamy i filmów na 
wzrost spożycia alkoholu. 
-Negatywne skutki picia alkoholu 
na zdrowie i życie człowieka 
-Ukazanie destrukcyjnego wpływu 
alkoholu na rozwój młodzieży 
-Dzieci i młodzież z grupy 
podwyższonego ryzyka 

 

 
Dyskusja kierowana 
przez nauczyciela, praca 
w grupach, drama         
 

 
Uczeń: 
-  zna negatywne skutki spożywania 
alkoholu na rozwój młodego organizmu 
 

Ryzyko 
uzależnienia od 

narkotyków 

 
-Czynniki ryzyka wynikające z 
eksperymentowania z 
narkotykami. 
 
  
 

 
Pogadanka 
dydaktyczna, dyskusja  
  
 

 
Uczeń: 
-potrafi określić przyczyny 
eksperymentowania młodych ludzi ze 
środkami odurzającymi. 
 - zna negatywne skutki działania 
narkotyków na organizm młodego 
człowieka. 
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Dbamy o zdrowie 
własne i innych 

 

   
- Rola higieny osobistej. 

-  Zdrowy styl życia. 
-Rola higieny jamy ustnej 
-Szczepienia ochronne 
-Unikanie zagrożeń wynikających 
z niewłaściwego użytkowania 
prądu i gazu 
-Właściwe, zdrowe odżywianie 
gwarantem  osiągania życiowych 
celów 
-Aktywne sposoby spędzania 
wolnego czasu 
-Zapobieganie próbom 
samobójczym 

 
Rozmowa kierowana 
przez nauczyciela, 
higienistkę, praca w 
grupach. 
Udział w zajęciach 
pozalekcyjnych. 

  

 
Uczeń: 
- umie rozmawiać z innymi ludźmi 
stosując odpowiednia argumentację „za 
zdrowiem”; 
- ma przekonanie o tym, że zdrowie 
sprzyja osiąganiu celów życiowych; 
- umie zastosować w życiu codziennym 
różne warianty żywieniowe; 
- ma przekonanie o związku stanu 
zdrowia z jakością i ilością spożywanych 
pokarmów; 
- podejmuje odpowiedzialność za  
kształtowanie zdrowego stylu 
odżywiania; 
- potrafi stosować zasady higieny w życiu 
codziennym. 
- umie rozplanować dzień uwzględniając 
czas na naukę, wypoczynek czynny i 
bierny 
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Agresja i przemoc 
we współczesnym 

świecie  

-Agresja a przemoc. 
- Przemoc w rodzinie, grupie 
rówieśniczej. 
-Dlaczego zachowujemy się 
agresywnie ?     Co przez to 
ryzykujemy? 
-Rola mass mediów w 
modelowaniu zachowań 
agresywnych. 
-Spirala agresji. 
-Agresja bezpośrednia a pośrednia, 
fizyczna a werbalna – czy 
wywołuje podobne skutki dla 
kontaktów międzyludzkich? 
-Poszanowanie mienia 
społecznego. 
-Wyłudzenia. 
-Sprawca, ofiara, świadek 
-Zagrożenie demoralizacją i 
przestępczością 
-Dziecko w postępowaniu 
sądowym 
-Incydenty krytyczne, sytuacje 
kryzysowe 

 
 

Rozmowa kierowana 
przez nauczyciela,  
praca w grupach, burza 
mózgów 

Uczeń: 
- potrafi wymienić podstawowe rodzaje 
zachowań agresywnych;  
- zna podstawowe przyczyny zachowania 
agresywnego człowieka. 
- potrafi opisać wpływ agresji na relacje 
międzyludzkie i powodzenie w osiąganiu 
ważnych celów;  
- uświadamia sobie mechanizm nacisku 
grupowego.  
- jest przekonany o konieczności 
podejmowania działań mających na celu 
przeciwstawianie się agresji i przemocy. 
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Sposoby radzenia 
sobie ze stresem. 

 

-Pozytywne konsekwencje 
napięcia psychicznego. 
- Negatywne skutki  długotrwałego 
lub silnego stresu. 
-Sposoby konstruktywnego    
radzenia sobie ze stresem. 

Pogadanka 
dydaktyczna, dyskusja 
kierowana przez 
nauczyciela, 
burza mózgów: 

„Jak pomóc osobom 
nieśmiałym, z 
kompleksami?” 

Uczeń: 
- zna sposoby radzenia sobie ze stresem 
  

 
 
 
 

Naucz się mówić 
„nie” 

-Problemy w komunikowaniu 
innym swoich życzeń i skarg. 
-Uświadomienie sobie przyczyn 
zachowań  agresywnych, uległych 
i stanowczych. 
-Odmawianie w sytuacji nacisku 
grupowego. 
-Czy zachowanie stanowcze 
sprawia trudności? 
-Uczenie się  zachowań 
stanowczych. 
 

 Pogadanka, burza 
mózgów: 
„Jak można odmówić 
wypalenia papierosa, 
wypicia alkoholu, 
wzięcia nieznanej 
substancji?” 

 Uczeń: 
- potrafi stosować różne sposoby 
(warianty) odmawiania w różnych 
sytuacjach życiowych; 
 - jest przekonany o konieczności 
podejmowania działań mających na celu 
przeciwstawianie się agresji i przemocy. 
 

 
 
 

Konflikt 
rówieśniczy 

-Powody powstawania konfliktów 
w klasie, grupie rówieśniczej. 
-Jak sobie radzić w sytuacjach 
konfliktowych? 
-Jak sobie radzić z 
prowokacyjnymi zachowaniami 
uczniów? 
-Mediacja, negocjacja 

 Dyskusja kierowana 
przez nauczyciela, praca 
w grupach,            

 Uczeń: 
- potrafi kontaktować się z ludźmi w 
sposób niekonfliktowy i unikać 
konfliktów w swoim środowisku; 
- potrafi różnicować własne zachowania 
oceniając je jako bezpieczne lub 
ryzykowne. 
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Uwierz w siebie 

-  Uświadamianie sobie skutków 
negatywnego myślenia. 
-Ocena stopnia akceptacji siebie. 
-  Pozytywne myślenie o sobie. 
- Umiejętności pomagające 
w życiu.  

 Rozmowa kierowana 
przez nauczyciela, praca 
w grupach. 

 Uczeń: 
-potrafi określić przyczyny negatywnego 
myślenia i wykazuje gotowość do pracy 
nad tworzeniem lub umacnianiem 
pozytywnego obrazu siebie. 
 

 
 

Trudny okres 
dojrzewania 

 
 

-Emocjonalne i fizjologiczne 
problemy dojrzewania. 
-Co to znaczy godność człowieka 
-Rola domu rodzinnego w życiu 
człowieka. 
 

Pogadanka, spotkanie z 
higienistką 
 
 
 

Uczeń: 
- potrafi radzić sobie z problemami 
związanymi z okresem dorastania 
- wie u kogo szukać pomocy  

 
 

Komputer,  
Internet i telefon 

komórkowy 

-Wpływ na zdrowie. 
-Sposób spędzania wolnego czasu. 
-Zagrożenia płynące z 
nawiązywania znajomości przez 
Internet, cyberprzemoc 
-Zły wpływ gier na psychikę 
młodego człowieka. 
-Zagrożenia wynikające z 
niewłaściwego wykorzystania 
telefonu komórkowego 

Pogadanka, Uczeń: 
- świadomy jest możliwości 
niewłaściwych kontaktów; 
-zna wpływ gier na psychikę dzieci i 
młodzieży; 

 
 

Prasa 

-Właściwy dobór czasopism 
-Wpływ na psychikę młodego 
człowieka 

pogadanka potrafi wybierać wartościowe czasopismo  
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Poszanowanie 

mienia 
społecznego 
i prywatnego 

-Eliminowanie braku 
odpowiedzialności za cudze 
mienie. 
-Unikanie egoizmu, chamstwa. 
-Zapobieganie kradzieżom 

Rozmowa kierowana Uczeń: 
- ma poczucie odpowiedzialności za 
mienie społeczne; 
- reaguje na incydenty niszczenia; 

 
 

Pierwsza pomoc 

- Odpowiednie reagowanie w 
zagrożeniach zdrowia i życia 

 

Rozmowa kierowana Uczeń: 
- zna zasady pierwszej pomocy i potrafi 
ich udzielać w różnych sytuacjach 
zagrożenia 

 
 

Wagary i 
frekwencja 

-Wagary jako problem 

pedagogiczny, społeczny i prawny 

-dlaczego uczniowie wagarują? 
-rodzaje wagarów 
-jak zapobiegać wagarom? 
-wpływ frekwencji na wyniki w 

nauce 
 

Pogadanka, 
Rozmowa kierowana 
Burza mózgów 

Uczeń : 
-zna konsekwencje wagarowania 
-wyraża gotowość do eliminowania złych 
postaw  
-potrafi przeciwstawić się namowom do 
wagarowania 
-rozumie wpływ frekwencji na wyniki w 
nauce 
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Plan działań profilaktycznych dla klas IV – VI 

w roku szkolnym 2014/2015 

Lp. Zadanie szczegółowe Odpowiedzialni za 
wykonanie Termin wykonania 

1. Relacje międzyludzkie w środowisku szkolnym, sposoby 
zapobiegania i rozwiązywania konfliktów. 

wychowawca 
wszyscy nauczyciele 

w ciągu roku 

2.  Stres w życiu człowieka, sposoby radzenia sobie w 
sytuacjach stresowych -  pogadanki w wybranych klasach. 

 
wychowawcy klas 

 

 
w ciągu roku 

3.  Czy przemoc i agresja oznaczają to samo? - pogadanki w 
wybranych klasach na temat zachowań agresywnych ( 
przemoc w rodzinie, grupie rówieśniczej, miejscach 
publicznych, wyłudzenia). 

 
wychowawcy klas 

Policja 

 
w ciągu roku 

4. Konkurs plastyczny na plakat „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” 

samorząd 
uczniowski, wybrani 

nauczyciele 
wychowawcy 

 
październik 2014 r. 

5.  Nie niszczmy mienia społecznego – przeciwstawiajmy się 
złu. 

 
wszyscy nauczyciele 

 
w ciągu roku 

6.  Propagowanie wiedzy na temat uzależnień – spotkania, 
pogadanki, dyskusje w wybranych klasach. 

Specjaliści, 
wychowawcy klas,  

 
 

w ciągu roku 
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7.  Zasady prawidłowego odżywiania się. wychowawcy klas 
Higienistka 

w ciągu roku 

8.  Trudny okres dojrzewania, higiena  
 

wychowawcy 
poszczególnych klas 
higienistka szkolna 

w ciągu roku 

9.  Uczmy się mówić „ Nie”. 
Asertywne zachowania. 

wychowawcy klas 
Nauczyciele 

 

w ciągu roku 

10. Przeprowadzenie szczepień ochronnych  
higienistka szkolna 

według harmonogramu 
szczepień 

     11. Jak i kiedy korzystać z TV i komputera?.  
wychowawcy klas 

w ciągu roku 

12. Pierwsza pomoc przed medyczna w urazach. wychowawcy klas, 
Higienistka 

w ciągu roku 

13. Co czytamy? Katecheci 
wychowawcy 

w ciągu roku 

14.  Zapoznanie z numerami alarmowymi. 
 

wychowawcy klas wrzesień 2014r. 

15.  Jak wykorzystuję czas wolny? Wychowawcy, 
nauczyciele 

 

w ciągu roku 

16.  Własność moja, cudza i wspólna 
 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 

pracownicy szkoły 
 

w ciągu roku 
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17. Uwierz w siebie Wychowawcy 
nauczyciele, 

pracownicy szkoły 
 

w ciągu roku 

18. Wagary i frekwencja Wychowawcy, 
nauczyciele 

w ciągu roku 
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TREŚCI PROGRAMOWE DLA KLAS I – III GIMNAZJUM 

ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

 Temat Zagadnienia do realizacji Metody i środki Osiągnięcia uczniów 

1 2 3 4 
 
 
 

Nabywanie 
umiejętności 
ważnych w 

kontaktach z ludźmi 
 

 
 
 
 
 
 

 
-Zrozumienie 
-Życzliwość 
-Empatia 
-Autentyczność i     otwartość 
-Odwaga 
-Tolerancja (religijna, rasowa, 
płciowa) 
-Ukazywanie wartości   płynących 
z koleżeństwa i przyjaźni. 
-Komunikacja w relacjach 
nauczyciel-uczeń, nauczyciel-
rodzic. 
-Kontakty z osobami 
nieznajomymi. 

 

 
Pogadanka 
przeprowadzona 
przez nauczyciela, 
praca w grupach.    
.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uczeń: 
- rozumie znaczenie otwartości, 
życzliwości i tolerancji dla jakości 
porozumiewania się z innymi 
ludźmi; 
- wyraża gotowość do eliminowania 
tych własnych zachowań, które są 
niebezpieczne dla siebie i dla innych 
osób; 
 - wie, że właściwe kontakty 
koleżeńskie mogą pozytywnie 
wpływać na nasze zachowania; 
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Wulgaryzmy – brak 

kultury osobistej 

 
-Rozpoznanie problemów wśród 
gimnazjalistów 
-Lekcja savoir – vivru 
-Egzekwowanie odpowiedniego stroju 
uczniów, na co dzień i na 
uroczystościach szkolnych 
-Uświadamianie rodziców o 
niestosownym zachowaniu ich dzieci 

 
Godziny 
wychowawcze 
poświęcone tematowi 
dobrego zachowania; 
Zebrania, rozmowy 
indywidualne 
 

 
Uczniowie 
- nabywają podstaw savoir – vivru 
- przestrzegają regulaminu szkoły 
odnośnie stroju 
- wyrażają się w sposób uprzejmy i 
kulturalny 
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Papierosy – czy 
warto zaczynać? 

 
-Promowanie zdrowego stylu życia 
-Motywy palenia tytoniu przez 
uczniów. 

 
-Wpływ reklamy i filmów na wzrost 
spożycia alkoholu. 

 
-Skutki palenia tytoniu dla zdrowia i 
życia własnego, rodzinnego i 
społecznego. 
 
-Promowanie zdrowego stylu życia 
 
-Współpraca z rodzicami i 
instytucjami na rzecz profilaktyki 

 

 
Pogadanka, praca w 
grupach, burza 
mózgów: „Czy warto 
zaczynać palenie 
papierosów ?” 
Realizacja programu 
profilaktycznego 
Wskazanie rodzicom 
potrzeb stałej 
współpracy z 
wychowawcami 
Kontynuacja 
współpracy z Policją 
i Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczną 
 

 
Uczeń: 
- zna główne przyczyny palenia 
papierosów; 
- rozumie zagrożenie zaistniałe w 
poszczególnych etapach rozwoju 
nałogu; 
- potrafi wyjaśnić własną postawę 
wobec nikotynizmu; 
- potrafi uzasadnić, że palenie 
tytoniu nie jest normą obyczajową; 
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Alkoholowi mówię –
NIE!!! 

 
-Negatywne skutki picia alkoholu na 
zdrowie i życie człowieka. 
 
-Wpływ reklamy i filmów na wzrost 
spożycia alkoholu. 
 
-Ukazanie destrukcyjnego wpływu 
alkoholu na rozwój młodzieży 
 
-Dziecko z grupy podwyższonego 
ryzyka 
 
 
 

 
Dyskusja kierowana 
przez nauczyciela, 
praca w grupach , 
filmy edukacyjne         
 

 
Uczeń: 
-  zna negatywne skutki spożywania 
alkoholu na rozwój młodego 
organizmu; 
- dostrzega zagrożenie życia ze 
strony nałogu alkoholowego; 
 

Ryzyko uzależnienia 
od narkotyków 

  
   

 
-Czynniki ryzyka wynikające z 
eksperymentowania z narkotykami. 

 
Pogadanka 
dydaktyczna, 
dyskusja , film 
edukacyjny 
  

 
Uczeń: 
-potrafi określić przyczyny 
eksperymentowania młodych ludzi 
ze środkami odurzającymi; 
 - zna negatywne skutki działania 
narkotyków na organizm młodego 
człowieka; 
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Dbamy o zdrowie 
własne i innych 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
-Rola higieny osobistej. 
-Zdrowy styl życia. 
-Rola higieny jamy ustnej. 
-Szczepienia ochronne 
-Zagrożenia wynikające z 
niewłaściwego odżywiania się 
(anoreksja, bulimia) 
- Aktywne sposoby spędzania   
wolnego czasu 
- Udział w zajęciach pozalekcyjnych 
 
 
 
 
 

 
 
Rozmowa kierowana 
przez nauczyciela, 
higienistkę, praca w 
grupach, film 
edukacyjny 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Uczeń: 
- umie rozmawiać z innymi ludźmi 
stosując odpowiednia argumentację 
„za zdrowiem”; 
- ma przekonanie o tym, że zdrowie 
sprzyja osiąganiu celów życiowych; 
- rozróżnia zachowania sprzyjające i 
zagrażające zdrowiu; 
- ma przekonanie o związku stanu 
zdrowia z jakością i ilością 
spożywanych pokarmów; 
- podejmuje odpowiedzialność za  
kształtowanie zdrowego stylu 
odżywiania; 
- potrafi stosować zasady higieny w 
życiu codziennym; 
   

 
 

 
Pierwsza pomoc w 

nagłych wypadkach  

 
 -Umiejętność odpowiedniego 
reagowania w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia 
- Zachowanie w sytuacjach 
zagrożenia: pożar, niewypały, 
terroryzm. 

 
Nauczyciele  
 

 
 
 
 
 

 

 
-  zna zasady i potrafi udzielać 
pierwszej pomocy w sytuacjach 
zagrożenia  
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Agresja i przemoc we 

współczesnym 
świecie  

 

-Integracja uczniów na poziomie 
szkoły 
-Dyskusja w klasach na temat agresji 
-Agresja a przemoc. 
-Jasne sformułowanie zasad 
zachowania i współżycia społeczności 
uczniowskiej o ocena ich 
przestrzegania 
-Konsekwentne i systematyczne 
reagowanie na każdy przejaw agresji i 
przemocy 
-Cyberprzemoc 
 
 
 

 
Rozmowa kierowana 
przez nauczyciela, 
pedagoga praca w 
grupach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uczeń: 
- potrafi wymienić podstawowe 
rodzaje zachowań agresywnych;  
-zna podstawowe przyczyny 
zachowania agresywnego człowieka; 
- potrafi opisać wpływ agresji na 
relacje międzyludzkie i powodzenie 
w osiąganiu ważnych celów;  
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- Przemoc w rodzinie, grupie 
rówieśniczej. 
- Dlaczego zachowujemy się 
agresywnie ?     Co przez to 
ryzykujemy? 
- Rola mass mediów w modelowaniu 
zachowań agresywnych. 
- Spirala agresji. 
- Agresja bezpośrednia a pośrednia, 
fizyczna a werbalna – czy wywołuje 
podobne skutki dla kontaktów 
międzyludzkich? 
-Poszanowanie mienia społecznego. 
-Wyłudzenia. 
-Młodzież a prawo. Odpowiedzialność 
uczniów za swoje czyny w świetle 
przepisów 
-Dziecko w postępowaniu sądowym 
-Zagrożenia demoralizacją i 
przestępczością młodzieży 
-Sprawca, ofiara, świadek 
 

 
Projekcja filmów 
dotyczących 
profilaktyki agresji i 
przemocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania z 
przedstawicielami 
Policji 

 
- uświadamia sobie mechanizm 
nacisku grupowego; 
- jest przekonany o konieczności 
podejmowania działań mających na 
celu przeciwstawianie się agresji i 
przemocy; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- jest świadomy konsekwencji 
własnych czynów i zachowań 
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Sposoby radzenia 
sobie ze stresem. 

  

-Pozytywne konsekwencje napięcia 
psychicznego.  
- Negatywne skutki  długotrwałego 
lub silnego stresu.  
-Sposoby konstruktywnego    radzenia 
sobie ze stresem 
-Nabywanie pozytywnego nastawienia 
do siebie i swojego życia. 
-Uczenie się umiejętności 
wyzbywania się złości. 
-Dostrzeganie u siebie świadomych i 
nieświadomych przyczyn złości. 
-Zapobieganie samobójstwom 
 

Pogadanka 
dydaktyczna, 
dyskusja kierowana 
przez nauczyciela, 
burza mózgów: 
„Jak pomóc osobom 
nieśmiałym, z 
kompleksami?” 

 Uczeń: 
- zna sposoby radzenia sobie ze 
stresem; 
 - umie wyzbywać się złości; 
- nabywa umiejętności pozytywnego 
nastawienia do siebie i swojego 
życia; 

 
 
 
 
 

Naucz się mówić 
„nie” 

-Problemy w komunikowaniu innym 
swoich życzeń i skarg. 
- Uświadomienie sobie przyczyn 
zachowań  agresywnych, uległych i 
stanowczych. 
- Odmawianie w sytuacji nacisku 
grupowego. 
- Czy zachowanie stanowcze sprawia 
trudności? 
-  Uczenie się  zachowań 
stanowczych. 
-Sekty 
 

Pogadanka, burza 
mózgów: 
„Jak można odmówić 
wypalenia papierosa, 
wypicia alkoholu, 
wzięcia nieznanej 
substancji?” 

 Uczeń: 
- potrafi stosować różne sposoby  
odmawiania w różnych sytuacjach 
życiowych; 
 - jest przekonany o konieczności 
podejmowania działań mających na 
celu przeciwstawianie się agresji i 
przemocy; 
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Konflikt rówieśniczy 

-Powody powstawania konfliktów 
w klasie, grupie rówieśniczej. 
-Plotka a informacja. 
-Jak sobie radzić w sytuacjach 
konfliktowych? 

 Dyskusja kierowana 
przez nauczyciela, 
praca w grupach           

 Uczeń: 
- potrafi kontaktować się z ludźmi w 
sposób niekonfliktowy i unikać 
konfliktów w swoim środowisku; 
- potrafi różnicować własne 
zachowania oceniając je jako 
bezpieczne lub ryzykowne; 
- posiada wrażliwość na krzywdę, 
którą można wyrządzić słowem; 
 

 
 
 
 

Uwierz w siebie 

-  Uświadamianie sobie skutków 
negatywnego myślenia. 
-Ocena stopnia akceptacji siebie. 
-  Pozytywne myślenie o sobie. 
- Umiejętności pomagające w życiu.  

Rozmowa kierowana 
przez nauczyciela, 
praca w grupach. 

 Uczeń: 
-potrafi określić przyczyny 
negatywnego myślenia i wykazuje 
gotowość do pracy nad tworzeniem 
lub umacnianiem pozytywnego 
obrazu siebie; 
 

 
 

Trudny okres 
dojrzewania 

 

-Emocjonalne i fizjologiczne 
problemy dojrzewania. 
-Co to znaczy godność człowieka. 
-Rola domu rodzinnego w życiu 
człowieka. 
-Problem wczesnej inicjacji seksualnej 
-Choroby przenoszone drogą płciową 
 

Pogadanka, spotkanie 
z higienistką 
 
 

Uczeń: 
- potrafi radzić sobie z problemami 
związanymi z okresem dorastania; 
- wie u kogo szukać pomocy; 
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Wagary – zjawisko 

negatywne, 
frekwencja 

 

-Przyczyny wagarów. 
-Sposoby  zapobiegania 
nieuzasadnionym wyjściom ze szkoły. 
-Umiejętność wzięcia 
odpowiedzialności za własną 
edukację. 
 

Pogadanka, burza 
mózgów nt. Czy 
wagary to sposób na 
rozwiązanie 
problemów? 

Uczeń: 
- nie ulega presji grupy; 
- potrafi szukać pomocy; 
- jest sumienny i odpowiedzialny; 

 
 
 

Komputer, Internet i 
telefon komórkowy 

-Wpływ na zdrowie. 
-Sposób spędzania wolnego czasu. 
-Zagrożenia płynące z nawiązywania 
znajomości przez Internet i telefon 
komórkowy 
-Zły wpływ gier na psychikę młodego 
człowieka. 
-Uzależnienia od komputera i 
Internetu 

Pogadanka,  Uczeń: 
- jest świadomy możliwości 
nawiązania niewłaściwych 
kontaktów; 
-zna wpływ gier na psychikę dzieci i 
młodzieży; 
- jest świadomy prawa do 
poszanowania i ochrony danych 
osobowych swoich i cudzych oraz 
zasad publikowania treści w 
Internecie (przepisy prawa) 

 
Poszanowanie 
mienia społecznego 

 

-Eliminowanie braku 
odpowiedzialności za cudze mienie. 
-Unikanie egoizmu, chamstwa. 

Rozmowa kierowana Uczeń: 
- ma poczucie odpowiedzialności za 
mienie społeczne; 
- reaguje na incydenty niszczenia; 
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Szczegółowy plan działań profilaktycznych 

 w klasach I - III gimnazjum 

w roku szkolnym 2014/2015 

  

Lp. Zadanie szczegółowe 
Odpowiedzialni za 

wykonanie Termin wykonania 

1. 
 
 

Przypomnienie numerów alarmowych. 
 

 
wychowawcy klas 

 

 
wrzesień 2014 

 
2. Higiena okresu dojrzewania  

 
 
 

wychowawcy 
poszczególnych klas, 
higienistka szkolna 

 

 
w ciągu roku 

 

4. Konflikty w środowisku szkolnym, sposoby zapobiegania 
i rozwiązywania. 

 
wychowawca 

wszyscy nauczyciele 

 
w ciągu roku 

5. Stres w życiu człowieka, sposoby radzenia sobie w 
sytuacjach stresowych -  pogadanki w wybranych klasach. 

 
wychowawcy klas, 

nauczyciele,  
 

 
 

w ciągu roku 

6. Czy przemoc i agresja oznaczają to samo? - pogadanki w 
wybranych klasach na temat zachowań agresywnych 
 ( przemoc w rodzinie, grupie rówieśniczej, miejscach 
publicznych, wyłudzenia) 

 
wychowawcy klas, 

Policja 

 
 

w ciągu roku 
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7. Konkurs plastyczny na temat:  
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

 
samorząd uczniowski, 
wybrani nauczyciele, 

wychowawcy 

 
 

październik 

8. Nie niszczmy mienia społecznego – przeciwstawiajmy się 
złu. 
 

 
wszyscy nauczyciele 

 
w ciągu roku 

9. Propagowanie wiedzy na temat uzależnień  
  

 
wychowawcy klas, 

pracownik PP P 

 
w ciągu roku 

10. Zasady prawidłowego odżywiania się- anoreksja i bulimia  
wychowawcy klas, 

Higienistka 
 

 
w ciągu roku 

11. Uczmy się mówić „ Nie”. 
Zachowania asertywne. 

wychowawcy klas, 
Nauczyciele 

 

w ciągu roku 

12. Przeprowadzenie badań profilaktycznych. higienistka szkolna, lekarz 
rodzinny 

 

według harmonogramu 

13. Dobre i złe strony korzystania z TV, komputera, Internetu  
wychowawcy klas, 

w ciągu roku 
 

14. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. wychowawcy klas, 
higienistka, lekarz 

 

w ciągu roku 

15. Choroby zakaźne. wychowawcy klas, 
nauczyciel biologii, 

higienistka 
 

w ciągu roku 
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16. Kontakty z nieznajomymi. nauczyciele w ciągu roku 

17. Zachowanie w sytuacjach zagrożenia ( pożar, niewypał, 
terroryzm). 

nauczyciele w ciągu roku 

 
 
 
 

SPODZIEWANE EFEKTY PODJ ĘTYCH DZIAŁA Ń PROFILAKTYCZNYCH 
 

 
1. Szkoła w opinii uczniów i rodziców uważana jest za bezpieczną. 
2. Opracowanie jednolitych, jasnych procedur postępowania owocuje lepszymi relacjami uczeń – nauczyciel – rodzic, co pozwala 

na szybszą i skuteczniejszą interwencję oraz na łatwiejsze wychwycenie i zrozumienie problemu 
3. Uczniowie chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach i zawodach, a wyniki w nauce są zadowalające 
4. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, samorząd uczniowski jest aktywny, podejmuje ciekawe akcje 
5. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia nauczycieli, wychowawców i dyrekcji szkoły oraz 

profesjonalnych instytucji 
6. Akty przemocy występują sporadycznie 
7. Uczniowie osiągają coraz  większe sukcesy w nauce i sporcie  
8. Uczniowie wyposażeni są w wiedzę z zakresu profilaktyki 
9. Uczniowie nabywają umiejętności bycia asertywnym 
10. Poprawia się kultura słowa i zachowania uczniów 
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Program został uchwalony w porozumieniu z  Radą Rodziców w dniu 15.09.2014 r. 

 
 
 

Program został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2014 r. 
 

 
 


