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ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 

 program ma być spójny z programem wychowawczym szkoły, 
 ma rozwiązywać problemy, które wynikły z przeprowadzonych badań nauczycieli, rodzi-

ców i uczniów, 
 głównym założeniem programu jest eliminowanie agresji, ukazanie niebezpieczeństw 

współczesnego świata, tworzenie sytuacji promujących zdrowie, 
 program składa się z konkretnych zadań i zajęć podsumowanych ewaluacją, 
 jego zadaniem jest wspomaganie rodziców w kształtowaniu charakteru młodego, człowie-

ka i promowaniu własnych wzorców. 

STRUKTURA PROGRAMU 
Program zawiera: założenia, warunki realizacji, określa założone efekty kształcenia, cele 

główne, procedury osiągania celów, ewaluację, oczekiwania uczniów oraz szczegółowy plan 
oddziaływań dydaktycznych. 

Plan oddziaływań składa się z trzech części: 
1. dla uczniów, 
2. dla rodziców, 
3. dla nauczycieli. 

 
W każdej części zawarte są konkretne zadania do wykonania, cele operacyjne i odpowie-

dzialne osoby lub zespół osób oraz sposób sprawdzenia. 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU 
 

NAUCZYCIEL 
 dba o poziom swojej wiedzy z zakresu profilaktyki, 
 nie stosuje w swojej pracy i życiu żadnej agresji, 
 uczy poszanowania godności każdego człowieka, 
 jest wzorem do naśladowania dla swoich wychowanków, 
 w pracy wytwarza atmosferę życzliwości i otwartości, 
 wymaga dobrego zachowania od siebie i innych, 
 udziela pomocy uczniom w każdej sprawie. 

RODZICE UCZNIÓW 
 nie stosują agresji w swoim życiu, 
 aktywnie uczestniczą w zebraniach szkoleniowych organizowanych dla rodziców  

w szkole, 
 wychowują dziecko w duchu koleżeńskości, tolerancji i szacunku dla każdego człowieka, 
 interesują się sukcesami i porażkami dziecka w szkole, 
 utrzymują stały kontakt ze szkołą, 
 dbają o zdrowy styl życia swojej rodziny, 
 angażują się w działania na rzecz szkoły ich dziecka. 

CELE GŁÓWNE 
1.Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy poprzez: 

- rozpoznanie przyczyn patologii, 
- postawienie diagnozy, 
- eliminowanie czynników ryzyka, 
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- wzmacnianie czynników chroniących. 
2. Integracja uczniów szkoły. 
3.Tworzenie warunków do różnorodnej aktywności uczniów na terenie szkoły. 
4. Szkoła jest miejscem bez agresji. 
5. Dążenie do dobrego, zdrowego stylu życia. 
 
I. DIAGNOZA DOTYCZĄCA POTRZEB SZKOŁY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI 

Powołanie zespołu ds. Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej. 
 
Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji 
 
1. Diagnozowanie 
zachowań proble-
mowych i zagraża-
jących (agresja, 
zagrożenie uzależ-
nieniami). 

 
1. Indywidualne 
rozmowy z uczniem 
z zachowaniem 
zasady dyskrecji 
oraz poszanowa-
niem prywatności i 
godności ucznia. 
2. Obserwacja, po-
stawa empatyczne-
go rozumienia pro-
blemów ucznia, 
wzbudzanie zaufa-
nia dla osoby wy-
chowawcy, pedago-
ga szkolnego 
3. Rozmowy z ro-
dzicami mające na 
celu rozpoznanie 
obszarów, w któ-
rych szkoła mogła-
by wesprzeć rodzi-
nę (wywiadówki, 
konsultacje wycho-
wawców i pedagoga 
z rodzicami.) 
4. Współpraca szko-
ły z innymi instytu-
cjami wspomagają-
cymi ucznia i jego 
rodzinę: MOPR, 
MPPP, Policja, 
Sąd Rodzinny 

Wychowawcy, pe-
dagog szkolny 

IX2010r- VI2012r 
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II. DZIAŁANIA Z  ZAKRESU  PROFILAKTYKI  SKIEROWANE NA UCZNIÓW  
 
 
 
 
 

Lp. Zadania Cele  Odpowiedzialny Termin reali-
zacji 

1. Zaproszenie psychologów  
z MPPP w Opolu do 
przeprowadzenia zajęć  
z profilaktyki przemocy  
i integracji grupy. 

Współpraca MPPP 
ze szkołą dotycząca 
przeciwdziałania 
przemocy i integracji 
zespołów klaso-
wych. 

Dyrektor,       
pedagog. 

2011 – 
2012r. 

2. Profilaktyka zachowań 
agresywnych 
Tematyka podejmowana 
na zajęciach wychowaw-
czych: 
 ustalenie norm za-

chowania w szkole 
i poza szkołą, 

 kultura współżycia  
z innymi, 

 przyczyny i skutki 
agresywnych za-
chowań uczniów, 

 chcę być dobrym 
kolegą, dobrą ko-
leżanką, 

 jak sobie radzić  
w sytuacjach pro-
blemowych 

 przestrzegam za-
sad fair – play. 

 
 
 

Profilaktyka uzależnień. 
Tematyka podejmowana 
na zajęciach wychowaw-
czych 
 Co znajduje się w 

dymie tytoniowym 
 Alkohol oszukuje 
 Dopalacze zabuja-

ją 
 Na czym polega 

- Poprawa kontak-
tów społecznych, 
- przygotowanie do 
świadomego  
i odpowiedzialnego 
korzystanie ze środ-
ków masowego 
przekazu, 
- rozwijanie wrażli-
wości na problemy 
innych, 
- nabycie umiejętno-
ści właściwego za-
chowania się  
w przypadku sytu-
acji konfliktowych, 
- wspieranie 
uczniów w trudnych 
sytuacjach życio-
wych, 
- budowa wzajem-
nego zrozumienia  
i zaufania. 
 
- przekazanie wiedzy 
na temat składników  
dymu tytoniowego 
- dostarczenie in-
formacji o alkoholu i 
innych substancjach 
uzależniających oraz 
o zagrożeniach to-
warzyszących ich 
zażywaniu 

wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy 
klas IV- VI, pe-
dagog szkolny, 
nauczyciel przy-
rody, wychowa-
nia do życia w 
rodzinie  

IX2010r – 
VI 2012r. 
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istota uzależnienia - uświadomienie 
uczniom na czym  
polega istota uzależ-
nienia 

3. Zdiagnozowanie potrzeb 
środowiska i opracowanie 
programu który, pozwo-
liłby otoczyć opieką dzie-
ci z rodzin trudnych w 
świetlicy: 
 

Uczenie dzieci:  
- przeżywania  
i wyrażania uczuć  
i emocji, 
- funkcjonowania  
w grupie, 
- rozwiązywania 
problemów  
i konfliktów, 
- zdrowego życia. 

Opiekunowie 
świetlicy, zespół 
ds. Pomocy Pe-
dagogiczno – 
Psychologicznej. 
 

2011 – dia-
gnoza, 
podjęcie 
działań w 
świetlicy (w 
ramach go-
dzin KN) 
2012r. 

4. Uczestnictwo uczniów 
klas V i VI w zajęciach 
,,Wychowania do życia  
w rodzinie” zgodnie z 
programem ścieżki edu-
kacyjnej. 
 

- Ukazanie, czym 
jest prawdziwe kole-
żeństwo, co je budu-
je, a co utrudnia, 
- wzbudzenie reflek-
sji nad własnymi 
trudnościami  
w relacjach  
z najbliższymi, 
- ukazanie roli uczuć 
i emocji w życiu 
człowieka oraz zna-
czenia rodziny dla 
ich kształtowania, 
- zdobywanie umie-
jętności konstruk-
tywnego wykorzy-
stania czasu wolne-
go, 
- ukazanie wpływu 
autorytetów na prze-
żywanie własnego 
,,JA”  
i kształtowanie wła-
snej osobowości, 
- przygotowanie do 
odróżnienia fikcji od 
rzeczywistości  
w przekazach me-
dialnych. 

Nauczyciel 
,,Wychowania do 
życia w rodzinie” 

2010 – 
2012r. 

5. Udzielenie wsparcia psy-
chologiczno- pedagogicz-
nego  uczniom z trudno-
ściami w nauce np: 
zajęcia korekcyjno- kom-
pensacyjne, wyrównaw-
cze, konsultacje indywi-

- Stworzenie 
uczniom zorganizo-
wanych form zajęć 
pozalekcyjnych, 
- udzielanie pomocy 
w eliminowaniu na-
pięć psychicznych 

wszyscy  nauczy-
ciele 

IX 2010r – 
VI 2012r. 
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dualne , indywidualna 
terapia pedagogiczna, 
rozmowy wspierające 
prowadzone przez na-
uczycieli , wychowawcę, 
pedagoga szkolnego 

nawarstwiających 
się na tle niepowo-
dzeń szkolnych. 

6. Indywidualne rozmowy 
wychowawcy , pedagoga 
szkolnego z uczniami  
o ich problemach  

- Udzielanie porad  
i pomocy uczniom  
z trudnościami dot. 
kontaktów rówieśni-
czych  
i środowiskowych 

wychowawcy, 
pedagog szkolny 

2010 – 
2012r. 

7. Dyżury nauczycieli 
podczas przerw mię-
dzylekcyjnych. 

-Eliminowanie 
czynników ryzyka, 
- wzmacnianie czyn-
ników chroniących, 
- czuwanie nad bez-
pieczeństwem 
uczniów. 

nauczyciele dy-
żurni 

2010 – 
2012r. 

 

III. WSPÓLPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI 
PRZEMOCY 

Lp. Zadania Cele Odpowiedzialny Termin reali-
zacji 

1. Prelekcja psychologa  
z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej na 
temat: ,,Agresja  
i przemoc w szkole’’  
i ,,Zachowania agre-
sywne u dzieci’’. 
 

- Wskazanie przy-
czyn i skutków agre-
sywnych zachowań 
dzieci, 
- uwrażliwienie rodzi-
ców na problem agre-
sji, 
- udzielenie rodzicom 
porad ułatwiających 
im rozwiązywanie 
problemów wycho-
wawczych u własnych 
dzieci. 

Dyrektor szkoły 2011 -  
2012r. 

2. Pogadanki wychowaw-
ców na zebraniach  
z rodzicami o przyczy-
nach i skutkach agresji 
rówieśniczej ,,Mówimy 
Stop agresji” 

- Integrowanie środo-
wisk rodzinnych  
i szkolnych  
w podejmowaniu dzia-
łań minimalizujących 
przyczyny  
i skutki agresji rówie-
śniczej, 
- nauka społecznie 
akceptowanych spo-
sobów rozwiązywania 
konfliktów,  

Wychowawcy 
klas 

IX2010r - , 
VI 2012r. 
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3. Indywidualne rozmowy 
wychowawców, peda-
goga szkolnego  
z rodzicami uczniów 
sprawiających kłopoty 
wychowawcze i z rodzi-
cami ofiar zachowań 
agresywnych 

- Współpraca wycho-
wawcy z rodzicami w 
eliminowaniu agresji  
u dzieci, 
- udzielanie porad 
dotyczących sposobu 
wychowywania dzieci 
- szukanie sposobów 
na eliminowanie sytu-
acji konfliktowych 
 

Wychowawcy 
klas 

IX2010r –  
VI2012r. 

 

IV. SZKOLENIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI 
 

Lp. Zadania Cele Odpowiedzialny Termin reali-
zacji 

1. Samokształcenie na-
uczycieli oraz udział w 
kursach szkoleniowych. 

-Przygotowanie na-
uczycieli do prowa-
dzenia zajęć w zakre-
sie profilaktyki i kon-
struowania programu 
profilaktycznego. 

Nauczyciele, 
Dyrektor 

IX2010r -  
VI2012r. 

2. Przeprowadzenie zajęć 
otwartych dla nauczy-
cieli. 

- Praktyczne pokaza-
nie sposobów elimi-
nowania agresji i inte-
gracji klasy, 
- poszukiwanie no-
wych rozwiązań. 
 

Nauczyciele 2011 –  
2012r. 

3. Przeprowadzenie zajęć 
przez psychologa i pe-
dagoga w klasie piątej 
pt.: ,,Agresja" – co-
dzienny problem” i w 
klasie czwartej pt.: Za-
jęcia integracyjne – gry 
i zabawy.” 

- Przybliżenie metod i 
technik przeciwdzia-
łania przemocy oraz 
gier i zabaw integrują-
cych grupę, 
- wskazanie możliwo-
ści unikania sytuacji 
agresywnych. 

Wychowawcy 
klas V i IV, pe-
dagog, psycho-
log 

2011 –  
2012r. 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 
 

Metody pracy: 
 film, 

 metoda przypadków, 

 metoda sytuacyjna, 

 inscenizacja, 

 burza mózgów, 
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 metoda okrągłego stołu, 

Formy pracy: 

 praca indywidualna, 

 praca w grupach, 

 praca z całym zespołem uczniowskim, 

 praca z całym gronem pedagogicznym, 

 praca z całym zespołem rodziców. 
 

ZAŁOŻONE EFEKTY  
W wyniku realizacji ww. programu nasz uczeń będzie: 

 umiał radzić sobie ze stresem, 

 znał zasady savoir – vivru i fair - play, 

 odpowiedzialny za swoje zachowanie, 

 szanował godność swoją i każdego człowieka, 

 odpowiedzialny za własne życie i zdrowie, 

 uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez nauczycieli. 

EWALUACJA 
1.  Monitoring realizacji programu profilaktycznego dokonuje się na bieżąco. Ewaluacja 

programu odbywać się będzie w czerwcu 2011r i w czerwcu 2012r. 
2. W ewaluacji uwzględnia się opinie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Sposoby oceny założonych celów: 
a) analiza dokumentów: 
 programu profilaktyki i programu wychowawczego, 
 księga protokółów Rady Pedagogicznej, 
 dzienniki. 

b) wywiady przeprowadzone z rodzicami. 
c) ankiety skierowane do: 
 uczniów, 
 rodziców, 
 nauczycieli. 
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Propozycje tematyki zajęć wychowawczych w klasach I – VI. 
 
Przeciwdziałamy agresji w szkole i w Internecie 
Klasa Zadania i treści Formy realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 
Podsumowanie 
realizacji 

Klasy 
I 

Jak się nie dać 
cyberprzemocy ? 

„ Poznaj bezpieczny 
Internet” – zajęcia z 
wykorzystaniem pro-
gramów komputero-
wych. 

Nauczyciele 
uczący 

2011 – 
2012r. 

Prace plastycz-
ne wykonane 
techniką kom-
puterową. 

Klasy 
I - III 

„Spójrz inaczej na 
agresję” 

Wg scenariuszy pro-
gramu profilaktyczno 
– wychowawczego. 

Wychowawcy 2011 – 
2012r. 

Wystawa prac 
uczniowskich, 
debaty w kręgu. 

Klasy 
I 

„Jestem sam w 
domu” 

Spotkanie funkcjona-
riuszem  Straży Miej-
skiej 

Funkcjonariusz 
Straży Miej-
skiej 

IX 2010 r. Scenki dramo-
we 

Klasy 
I - III 

„ Jestem bezpiecz-
ny w szkole” – 
zagospodarowanie 
przerw między 
lekcjami 

Pląsy, tańce integra-
cyjne, czytanie na 
dywanie. 

Wychowawcy, 
 

Cały rok 
szkolny 

  

Klasy 
III 

Przestrzeganie 
ustalonych zasad -  
gwarancją bezpie-
czeństwa. Ostroż-
ność w kontaktach 
z obcymi. 

Spotkanie z policjan-
tem 

Policjant,  III – IV 
2011- 
przed wy-
jazdem na 
Zieloną 
Szkołę 

  

Klasy 
IV 
  
  

„Jak można sobie 
poradzić ze zło-
ścią” -  konstruk-
tywne radzenie 
sobie z negatyw-
nymi emocjami 

Zajęcia warsztatowe Pedagog 2011 – 
2012r. 

Ankieta 

Klasy 
IV 

Jak się nie dać 
cyberprzemocy? 

„ Dobry żart?” – za-
jęcia z wykorzysta-
niem programów 
komputerowych 

Nauczyciel in-
formatyki 

I semestr 
2011 – 
2012r. 

Hasła dotyczące 
bezpieczeństwa 
w sieci 

Klasy 
V 

Odpowiadam za 
swoje zachowanie 
– odpowiedzial-
ność nieletnich w 
świetle prawa. 

Spotkanie z policjan-
tem. 

Policjant, peda-
gog 

2011 – 
2012r. 

  

Klasy 
V 

Jak się nie dać 
cyberprzemocy ?” 

Zajęcia z wykorzy-
staniem programów 
komputerowych. 

Nauczyciel in-
formatyki 

2011 – 
2012r. 

Prace plastycz-
ne na temat „ 
Nie – cyber-
przemocy” 

Klasy 
VI 

  
„Można inaczej – 
krzykiem, biciem 

Realizacja cyklu lek-
cji wychowawczych 
dotyczących proble-

Wychowawcy, 
pedagog, na-
uczyciele uczą-

2011 – 
2012r. 

Ankieta 
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nie załatwisz 
sprawy” 

mu agresji, złości, 
przemocy. 
Alternatywne formy 
spędzania wolnego 
czasu – wychowanie 
przez sport Zapozna-
nie uczniów z proce-
durami postępowania 
w razie wystąpienia 
różnych form agresji 
-warsztaty 

cy   
  
  
  
  
  
  

Klasy 
VI 

Jak radzić sobie z 
cyberprzemocą? 

„ Znajomi nieznajo-
mi” – zajęcia z wyko-
rzystaniem progra-
mów komputerowych 
  

nauczyciel in-
formatyki 

I semestr Opracowanie 
informatora na 
temat; „ Bez-
pieczni w sieci” 

 
 
 
Propagujemy styl życia wolny od uzależnień 
Klasa Zadania i treści Formy realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 
Podsumowanie 
realizacji 

Klasy 
I - III 

„Warto być 
zdrowym” 

Nauka pływania, 
udział w akcjach 
promujących jedze-
nie warzyw i owo-
ców. 

Nauczyciele 
uczący 

Cały rok zdobycie certyfi-
katu „Już pły-
wam” 

Klasy 
VI 

„ Czadowy świat” Zajęcia profilaktycz-
ne z zakresu uzależ-
nień od nikotyny, 
Lekcje przyrody 

Pedagog, na-
uczyciele przy-
rody, pielę-
gniarka 

2011 – 
2012r. 

plakaty 

Klasy 
V 

„ Gdyby moje 
ciało mogło mó-
wić” 

Spotkania dot. 
wpływu alkoholu na 
organizm młodego 
człowieka z: pielę-
gniarką, nauczycie-
lem przyrody 

Pielęgniarka, 
nauczyciele 
przyrody 

2011 – 
2012r. 

  

Klasy 
VI 

„Narkotyki to nie 
twój wybór” 

Warsztaty prowa-
dzone przez pracow-
nika policjanta 

Funkcjonariusz 
policji 

2011 – 
2012r. 

  
  

 
 
 
 
 
 
                                                                                              Opracował: Zespół ds. profilaktyki 


