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WNIOSKI Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/17 

 

 

1. Na początku roku szkolnego zapoznać uczniów i rodziców z obowiązującymi w 

szkole zasadami i regulaminami dotyczącymi  zachowania (w tym system kar   i 

nagród), aby uczniowie i rodzice dokładnie wiedzieli jakie grożą konsekwencje za 

złamanie regulaminu np. wagary, ucieczka z lekcji, pobicie, lekceważący stosunek do 

nauczycieli itp. 

 

2. Na lekcjach wychowawczych wyraźnie przedstawić uczniom ich obowiązki 

wynikające ze Statutu Szkoły   

3. Kształtować postawy związane z kulturą osobistą i dbałością o mienie. 

4. Zwiększenie kontroli nauczycieli podczas dyżurów w miejscach najbardziej 

niebezpiecznych: toaleta, szatnia, w szczególności szatnia przy sali gimnastycznej. 

5. Wprowadzenie monitoringu szatni. 

6. Wprowadzenie na lekcjach wychowawczych większej liczby zajęć z zakresu 

profilaktyki agresji i przemocy w szkole. 

7. Wprowadzenie identyfikatorów. 

8. Zwiększenie monitoringu absencji uczniów. 
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CELE PROFILAKTYKI  W SZKOLE 

 

 Diagnoza zagrożeń w szkole. 

 Wczesna interwencja w sytuacji zaistniałego problemu. 

 Zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole, w tym przemocy fizycznej i psychicznej.  

 Wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym. 

 Zwiększenie samoświadomości uczniów co do niebezpieczeństw i zagrożeń. 

 Przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, osłabianie czynników ryzyka, 

wzmacnianie czynników chroniących 

 Kształtowanie  i wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań, w tym postaw 

obywatelskich oraz rozwijanie umiejętności respektowania norm społecznych 

 Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole. 

 Kształtowanie postaw pro-zdrowotnych 

 Kształtowanie w uczniach umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie                 

i innych. 

 Wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole. 

 

METODY PRACY 

 Ankiety   

 Burza mózgów 

 Sesje dyskusyjne w grupie 

 Prelekcje, pogadanki 

 Rozmowa 

 Rysunki, plakaty 

 Ulotki 

 Przedstawienia, teatrzyki 

 Konkursy, quizy, krzyżówki 

 Rozgrywki sportowe 

 Gry dydaktyczne i zabawy (sytuacyjne i interakcyjne) 

 Drama i odgrywanie ról 

 

FORMA PRACY 

 Praca indywidualna 

 Praca w grupach 

 Praca w zespołach zadaniowych 

 Poradnictwo i konsultacje 
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ZADANIA SZKOLNEGO PR OGRAMU PROFILAKTYKI 

 

 Przeciwdziałanie agresji i przemocy w tym cyberprzemocy. 

 Wspieranie uczniów niepełnosprawnych 

 Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole 

 Promowanie zdrowego trybu życia i zapobieganie uzależnieniom 
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REALIZACJA ZADAŃ  

 

OBJĘCIE  SZCZEGÓLNYM WSPARCIEM DZIECI  6  

 

Lp. Działania odpowiedzialni termin 

1. Wstępna diagnoza występujących problemów 

wśród dzieci  6 – letnich (emocjonalne, 

wychowawcze, zdrowotne)- przeprowadzenie 

ankiety diagnozującej problemy uczniów 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny 

 

 

Wrzesień/ 

październik 

2016 

2. Pogłębiona diagnoza, kierowanie na badania 

specjalistyczne uczniów, którzy w 

jakiejkolwiek sferze funkcjonowania 

przejawiają problemy  

Wychowawcy,  

pedagog szkolny, 

specjaliści. 

Wg potrzeb 

3. Rozmowy z rodzicami, opiekunami 

prawnymi uczniów, objęcie ich wsparciem 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

4. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie 

można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły 

jest niewystarczające 

Wychowawcy, 

pedagog, szkolny 

Wg potrzeb 

5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych oraz korekcyjno – 

kompensacyjnych  

Nauczyciele, 

specjaliści 

Wg potrzeb 

6. Zajęcia z dziećmi prowadzone  w celu 

eliminacji problemów emocjonalnych, 

uczenie radzenia sobie ze stresem 

 Pedagog, 

specjaliści, 

wychowawcy 

Wg potrzeb 

 

7. 

Stworzenie możliwości rozwijania 

zainteresowań uczniom zdolnym poprzez ich 

udział w kółkach zainteresowań, konkursach, 

wycieczkach 

Wychowawcy, 

inni nauczyciele 

Wg potrzeb 

 

8. 

Rozbudzanie ciekawości, zachęcanie                            

i motywowanie uczniów do nauki poprzez 

stosowanie nowoczesnych technik i metod 

pracy z uczniem  

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

  



6 

 

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I  PRZEMOCY W TYM CYBERPRZEMOCY. 

 

Lp. Działania odpowiedzialni Termin 

1. Organizowanie pogadanek i warsztatów  

dotyczących  

agresji i przemocy w tym cyberprzemocy. 

Wychowawcy 

Pedagog 

Specjaliści 

(policja, PPP…) 

Rok szkolny 

2. Monitorowanie bezpiecznego korzystania       

z Internetu przez uczniów szkoły we 

współpracy z rodzicami. 

Wychowawcy 

nauczyciele  

bibliotekarz 

rodzice 

Cały rok  

3. Sporządzanie plakatów, gazetek                          

i organizacja konkursów szkolnych 

dotyczących konieczności przestrzegania 

norm i zasad współżycia społecznego 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

Rok szkolny 

Wg 

harmonogramu 

4. Systematyczna edukacja uczniów                         

w zakresie radzenia sobie                                     

z własnymi trudnymi uczuciami oraz w 

zakresie obrony przed czyjąś agresją 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

Rok szkolny 

Na bieżąco 

5. Stała kontrola zachowań pozytywnych                       

i negatywnych (analiza wpisów  w 

teczkach wychowawców) 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

rodzice 

Rok szkolny 

Na bieżąco 

6. Udostępnianie wykazu różnych instytucji 

przeciwdziałających agresji 

 pedagog szkolny 

nauczyciele 

Rok szkolny 

7. Oferta zajęć pozalekcyjnych (koła 

zainteresowań, udział uczniów w różnych 

formach wolontariatu) 

Dyrektor szkoły 

Nauczyciele 

prowadzący 

 

Rok szkolny 

 

8.  Organizowanie wycieczek, dyskotek, 

imprez w ramach czasu wolnego od zajęć 

wychowawczych 

wychowawcy Zgodnie                

z potrzebami 

9.  Natychmiastowa i konsekwentna reakcja na 

negatywne zachowania uczniów. 

Opracowanie procedur w sytuacjach 

kryzysowych 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Zespół do 

opracowania 

procedur. 

pedagog szkolny 

rodzice 

wszyscy 

pracownicy szkoły 

Rok szkolny 

10.  Przeprowadzanie lekcji wychowawczych 

poruszających temat konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie 

ze stresem i identyfikacji problemów, także 

tych prowadzących do agresji 

Wychowawcy  

Pedagog 

specjaliści 

Wg potrzeb 

11. Przeprowadzanie zajęć integracyjnych dla 

uczniów w klasach, w których występują 

konflikty 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

specjaliści 

Wg potrzeb 
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12.  Interwencje w klasach, rozwiązywanie na 

bieżąco problemów, których przyczyną jest 

brak respektowania zasad i norm 

społecznych 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

13.  Rozmowy indywidualne z uczniami               

i ich rodzicami mające na celu eliminację 

zachowań agresywnych 

Wychowawcy,  

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

14. Zapoznanie uczniów ze zbiorem norm                     

i zasad, pogadanki i warsztaty w klasach 

dotyczące norm społecznych, ich 

postrzegania przez uczniów i  ich 

respektowania 

Wychowawcy 

 

Wg potrzeb 

15. Organizacja teatrzyków                                           

i przedstawień na temat podstawowych 

norm społecznych obowiązujących w 

szkole i poza nią 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Opiekun k. 

teatralnego 

Wg potrzeb 
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WSPIERANIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Lp. Działania Osoba 

odpowiedzialna 

termin 

1. Rozmowy z rodzicami, opiekunami 

prawnymi uczniów niepełnosprawnych, 

objęcie ich wsparciem 

Wychowawcy 

pedagog szkolny, 

nauczyciel 

wiodący 

Wg potrzeb 

2. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie 

można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły 

jest niewystarczające 

Wychowawcy, 

pedagog, szkolny 

Wg potrzeb 

3. Integrowanie uczniów niepełnosprawnych ze 

społecznością szkolną: imprezy klasowe i 

szkolne, wycieczki, warsztaty plastyczne. 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog  

rodzice 

Wg 

harmonogramu 

imprez 

 

4. 

Systematyczna edukacja uczniów                             

w zakresie uczenia radzenia sobie                            

z problemami, ze stresem, uczenie radzenia 

sobie w różnych sytuacjach 

Wychowawcy, 

Pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

 

5. 

Stworzenie możliwości rozwijania 

zainteresowań uczniom niepełnosprawnym 

poprzez ich udział w kółkach zainteresowań, 

konkursach, wycieczkach 

Wychowawcy, 

inni nauczyciele 

Wg potrzeb 
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WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE  

 

Lp. Działania Osoba 

odpowiedzialna 

termin 

1. Pogadanki, sesje dyskusyjne, warsztaty  w 

klasach dotyczące rozpoznawania zagrożeń 

w szkole       i poza nią oraz zachowań 

mających na celu przewidywanie 

niebezpieczeństw i zapobieganie im 

Wychowawcy 

klas 

Na bieżąco 

2. Przeciwdziałanie niszczeniu i 

przywłaszczania  mienia 

- zapoznanie z konsekwencjami – 

pogadanki w klasach, rozmowy 

indywidualne 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Rodzice 

Pedagog 

Dyrekcja 

Policja 

Na bieżąco 

3. Prelekcje z udziałem Straży Miejskiej                     

i Policji dla wszystkich klas.  

pedagog 

wychowawca 

Wg 

harmonogramu 

4. Zapoznawanie na bieżąco wszystkich 

uczniów z różnymi niebezpieczeństwami tj. 

 pożar i ewakuacja z budynków 

 właściwe korzystanie z różnych 

sprzętów i urządzeń elektrycznych  

 właściwe poruszanie się w terenie,  

 zachowanie się na wycieczkach,  

 w sytuacjach urazów ciała, 

wypadków,  

 skutki palenia papierosów i picia 

alkoholu i inne  

 skutki  i konsekwencje stosowania 

dopalaczy. 

Wychowawcy, 

Inni nauczyciele 

specjaliści 

Na bieżąco 

5. Konkursy plastyczne, ulotki i gazetki 

dotyczące tematyki niebezpieczeństw                      

i sposobów zapobiegania im oraz 

zachowania  w sytuacji realnego zagrożenia 

Wychowawcy,  

pedagog 

Na bieżąco 

6. Zapobieganie wagarom 

- wzmocnienie współpracy z rodzicami 

Wychowawcy 

rodzice 
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PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA  

 

Lp. Działania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

pogadanki,  sesje dyskusyjne i warsztaty  w 

klasach  IV – VI   

n-el przyrody 

wychowawcy klas 

świetlica 

Na bieżąco 

 

2. 

Pogadanki i warsztaty kulinarne w klasach  

0 – III. 

Realizowanie programów i projektów: 

- Szklanka mleka 

- Owoce i warzywa w szkole 

- Czyste powietrze wokół nas - program 

przedszkolnej edukacji antytytoniowej 

- Bądźmy zdrowi  - wiemy więc działamy. 

- Moje dziecko idzie do szkoły. 

   

Wychowawcy 

klas, 

Rodzice, 

Specjaliści 

świetlica 

Na bieżąco 

 

3.  

Przekazywanie uczniom i rodzicom ulotek 

informacyjnych, sporządzanie gazetek 

tematycznych na temat zdrowego trybu życia 

Wychowawcy 

klas, pedagog, 

świetlica 

Na bieżąco 

 

4. 

Organizacja Dnia Sportu dla wszystkich klas Wychowawcy 

klas, Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Czerwiec 2017 

5. Organizacja i udział konkursach 

antynikotynowych, antyalkoholowych 

- konkursy plastyczne 

- konkursy literackie 

- przedstawienia teatralne 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy 

świetlicy szkolnej, 

pedagog szkolny, 

bibliotekarz, 

higienistka 

szkolna 

Cały rok 

zgodnie z 

planem 

6. Realizacja programu antynikotynowego 

organizowanego przez SANEPID w klasach                 

I – III: „Nie  pal przy mnie, proszę”, w 

klasach IV – VI: „Znajdź właściwe 

rozwiązanie” 

wychowawcy klas 

wicedyrektor 

Cały rok 

7. Profilaktyka uzależnień 

 - przeprowadzanie lekcji wychowawczych, 

pogadanki w klasach IV - VI na temat 

szkodliwości palenia tytoniu, spożywania 

alkoholu, narkotyków, dopalaczy, tematy 

pogadanek: „Narkotyki i skutki ich 

używania”, „Palenie szkodzi”, „Jak 

wystrzegać się nałogów”, „Stop nałogom”, 

pogadanki we wszystkich klasach o napojach 

energetyzujących   i ich szkodliwości dla 

zdrowia dzieci  i młodzieży 

Nauczyciele,   

Wychowawcy 

 

Na bieżąco 
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8. Organizacja klas sportowych o profilu 

pływackim i piłki ręcznej (badania 

laboratoryjne, specjalistyczne oraz lekarza 

medycyny sportu) 

Wychowawcy, 

trenerzy i rodzice 

Dwa razy w 

roku 

9. Opieka higienistki szkolnej (pomiary wzrostu 

i wagi, kontrola czystości i stała opieka 

zdrowotna) 

Higienistka 

szkolna, 

wychowawcy klas 

Cały rok 

10. Organizowanie zawodów sportowych 

wewnątrzszkolnych i udział w zawodach 

sportowych pozaszkolnych. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

trenerzy, rodzice. 

Cały rok 

11.  Organizowanie rajdu pieszego lub 

rowerowego  „Rajd Mickiewiczowski" i 

udział w innych rajdach organizowanych 

przez instytucje pozaszkolne - promowanie 

spędzania wolnego czasu czynnie na 

świeżym powietrzu. 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

rodzice 

IX.2016 
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PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOWODZENIOM W NAUCE  

 

Lp Zadania  Działania Osoby 

odpowiedzialn

e 

termin 

1. Rozpoznawanie 

sytuacji rodzinnej i 

warunków życia 

uczniów 

1.Zbieranie informacji o trudnościach w 

nauce  

(rozmowy indywidualne z rodzicami i 

uczniami, wywiady, ankiety…) 

2.Prowadzenie obserwacji uczniów. 

 

Wychowawcy 

Pedagog  

Nauczyciele  

Na 

bieżąco 

2. Zapobieganie i 

zwalczanie 

niepowodzeń 

szkolnych 

1.Zawieranie kontraktów z uczniami 

2.Indywidualne wspieranie ucznia w 

radzeniu sobie z bieżącymi 

trudnościami w nauce. 

3.Udzielanie uczniom pomocy w nauce 

i odrabianiu zadań domowych w 

ramach zajęć świetlicowych. 

4.Bieżące poddawanie kontroli stopnia 

opanowania wiadomości i umiejętności. 

5.Wskazywanie uczniom efektywnych 

sposobów uczenia się i utrwalania 

wiadomości  i umiejętności 

Nauczyciele  

 

W miarę 

potrzeb 

3. Podejmowanie 

działań 

wspomagających 

ucznia z 

trudnościami w 

nauce 

1.Pomoc koleżeńska 

2.Indywidualne rozmowy wspierające i 

motywujące uczniów z trudnościami 

3. Stwarzanie szansy na sukces na miarę 

możliwości.  

 

Praca ciągła  

4. Podejmowanie 

działań sprzyjających 

świadomemu 

uczestnictwu 

rodziców w procesie 

wychowawczym i 

edukacyjnym 

dziecka oraz 

wspieraniu go w 

radzeniu sobie z 

problemami w nauce. 

1.Zapoznanie rodziców z Programem 

Wychowawczym i Profilaktyki 

2.Ustalenie możliwości kontaktowania 

się rodziców z nauczycielami. 

3.Rozmowy indywidualne z rodzicami 

uczniów przejawiających trudności w 

nauce. 

4.Organizowanie w szkole konsultacji 

dla rodziców. 

wychowawcy wrzesień 
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EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

Pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzona będzie ewaluacja programu. 

Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz 

potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian.  

 

Akceptujemy działania zapisane w Szkolnym Programie Profilaktyki 

 

 

Samorząd Szkolny: 

 

Przewodnicząca: 

 

 

Rada Rodziców: 

 

Przewodniczący Rady Rodziców: 

 


