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I. Charakterystyka programu 
  
 

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym 
zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów oraz niedopuszczenie do powstania 
trudności. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie 
działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród 
młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje 
z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie.  
Najpoważniejsze zachowania ryzykowne, przed którymi chcemy ustrzec naszych uczniów, 
to: palenie tytoniu, używanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, oraz 
zachowania agresywne. Najważniejsze czynniki chroniące to: silna więź emocjonalna 
z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, poszanowanie prawa, norm, wartości 
i autorytetów społecznych oraz  przynależność do pozytywnej grupy.  
U źródeł zachowań destruktywnych i aspołecznych leżą nierozwiązane problemy, takie 
jak: brak umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami, brak wsparcia w rodzinie, 
niskie poczucie własnej wartości, nacisk środowisk młodzieżowych, brak umiejętności 
asertywnych. Eliminowanie czynników ryzyka jest skuteczne jedynie wtedy, gdy 
wprowadzi się działania wzmacniające czynniki chroniące. Istotnym czynnikiem jest 
współpraca z rodzicami. Pomoc rodzicom w budowaniu trwałej więzi emocjonalnej 
z dziećmi pozwoli uchronić je przed szukaniem oparcia w grupie rówieśniczej preferującej 
negatywny sposób życia, zagrażający zdrowiu i dobrym relacjom z ludźmi. Nieodzownym 
jest wprowadzenie programów lub elementów programów profilaktycznych związanych 
z przeciwdziałaniem nikotynizmowi, alkoholizmowi, cyberprzemocy i innym 
zachowaniom ryzykownym. 
Innym czynnikiem chroniącym jest przynależność do pozytywnej grupy. Wychowawcy 
klas winni dołożyć starań, aby taką grupę stanowiła klasa szkolna, wprowadzając zadania 
z zakresu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, integracji i budowania pozytywnych 
relacji pomiędzy uczniami. Na sferę osobowości młodych ludzi oddziałuje pozytywnie 
również kształtowanie szacunku do zasad, norm, wartości, autorytetów społecznych 
i przepisów prawa. Pozwala na ukierunkowanie ich, by bez problemu funkcjonowali 
w świecie dokonując właściwych wyborów. 
Podejmowane działania mają na celu rozwój ucznia. Wszyscy nauczyciele, rodzice 
i pracownicy szkoły są współodpowiedzialni za proces dojrzewania młodych ludzi do 
odpowiedzialnego życia w zgodzie z przyjętymi w społeczeństwie normami. 
Program jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, potrzeb środowiskowych 
i jest realizowany wspólnie z instytucjami wspierającymi pracę wychowawczo  
- profilaktyczną szkoły. Program Profilaktyczny szkoły będzie wspomagał wychowawczą 
rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań 
interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń. 
 
 
Podstawa prawna opracowania  Szkolnego Programu Profilaktyki: 
 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii.  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach, placówkach.  



3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach. 

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych 
szkół.  

6. Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006r.  

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005  
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 
młodzieży zagrożonych uzależnieniem  

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  
11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami.  
12. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.  
13. Konwencję o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 
14.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 
15. Program Wychowawczy Szkoły. 
16. Statut Szkoły. 

 
II. Strategie oddziaływań 
 
Szkolny Program Profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, 
uzupełniających wychowanie i ukierunkowanych głównie na: 
 
Działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, która ma 
pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności 
nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiazywania konfliktów, 
opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.). U podstaw strategii edukacyjnych leży 
przekonanie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania 
ryzykowne z powodu braku wielu umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Te 
deficyty uniemożliwiają im budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków 
z ludźmi, odnoszenie sukcesów, np. zawodowych. Szukają więc zastępczych, często 
niewłaściwych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Działalność edukacyjna obejmuje 
w szczególności:  
 

1) poszerzenie wiedzy rodziców n.t. rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów zachowań ryzykownych oraz 
umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań dziecku, rodzinne rozwiązywanie 
konfliktów, uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci 
oraz wzmacniania ich poczucia własnej wartości, 

2) prowadzenie zajęć adaptacyjno -integracyjnych, 
3) zapoznanie ze statutem szkoły, podstawowymi regulaminami, szkolnym 

programem wychowawczo profilaktycznym oraz bieżąca aktualizacja wiedzy 
z zakresu prawa oświatowego, 

4) kształtowanie umiejętności pracy z rodzicami ucznia przejawiającego zachowania 
dysfunkcyjne, 

5) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 



6) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 
radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

7) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym 
podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu 
rozwojowi i zdrowemu życiu,  

8) kształtowanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i 
postepowanie, 

9) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli 
i wychowawców  

 
 

Działalność informacyjną, której celem jest dostarczenie adekwatnych informacji,  
dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat skutków 
zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. 
U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się 
ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich 
zachowań. W związku z tym dostarczenie informacji o skutkach np. palenia tytoniu, ma 
spowodować zmianę postaw, a w końcu nie podejmowanie zachowań ryzykownych. 
Strategie informacyjne skierowane są do uczniów, rodziców lub opiekunów, a także 
nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 
Działalność ta obejmuje w szczególności: 

 
1) propagowanie wśród uczniów znajomości prawa i zasad przestrzegania go oraz  

udostępnienie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych 
z podejmowaniem zachowań ryzykownych, 

2) informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień,  poszerzenie 
wiedzy na temat zachowań ryzykownych umożliwiającej rozumienie zjawiska 
podejmowania zachowań dysfunkcyjnych oraz ugruntowanie wiedzy na temat 
okresu rozwojowego dzieci i młodzieży, 

3) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 
opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 
i profilaktycznych, 

4) informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 
procedurach postepowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 
współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią, 
alkoholizmem nikotynizmem lub inną ryzykowną aktywnością, 

5) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich 
rodziców lub opiekunów oraz informowanie rodziców o społecznych 
i zdrowotnych skutkach zachowań dysfunkcyjnych, jakie miały miejsce w szkole, 

6) promowanie sukcesów młodzieży na forum klasy, szkoły, lokalnego środowiska, 
7) zapoznanie z zapisami statutu szkoły dotyczącymi procedur w sytuacjach 

kryzysowych i konfliktowych 
 
 
Działalność wychowawczą, obejmującą w szczególności:    
 

1) współpracę z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu 
życia, 

2) zapobieganie wagarom i niskiej frekwencja uczniów, 
3) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednej 

z najważniejszych wartości w życiu,  



4) przeciwdziałanie używaniu wulgaryzmów, niskiej kulturze słowa, rozwijanie 
i wspieranie kultury osobistej na codzień, 

5) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,  
6) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców, 
w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami i nauczycielami, 

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej, 
8) budowanie postawy przeciwnej stosowaniu agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy oraz braku poszanowania drugiego człowieka, 
9) rozwijanie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych, 
10) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami,  
11) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 
 

Działalność profilaktyczną polegającą na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, obejmującą: 
 

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów 
w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, 
których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu 
ryzyka  

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na 
swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są 
w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3) w przypadku profilaktyki wskazującej (adresatem tych działań są grupy 
najwyższego ryzyka) – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne 
objawy używania środków i substancji odurzających, psychoaktywnych lub 
występowania zachowań ryzykownych, które nie zostały rozpoznane jako 
zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.  

 
Działania profilaktyczne obejmują w szczególności:   
 

1) stworzenie oferty zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, jako 
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej istotne potrzeby, w 
szczególności potrzebę przynależności, sukcesu, podniesienia samooceny 
i satysfakcji życiowej; 

2) wzmacnianie i kształtowanie norm przeciwnych używaniu środków i substancji 
odurzających, psychoaktywnych, stosowaniu agresji i przemocy przez uczniów, 
a także norm przeciwnych podejmowaniu przez nich innych zachowań 
ryzykownych; 

3) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb indywidualnych 
i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych; 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań 
ryzykownych. 

 



III. Cele szkolnej profilaktyki 
 

Celem nadrzędnym programu profilaktyki w Szkole Podstawowej im Króla Zygmunta 
Augusta w Wasilkowie jest kształtowanie osobowości dziecka, by lepiej radziło sobie 
z rozwiązywaniem problemów, umiało dokonywać mądrych wyborów, wierzyło w swoje 
możliwości i było wolne od nałogów oraz inicjowanie takich działań, które wprowadzą pożądane 
zmiany w funkcjonowaniu młodego człowieka. 

 
Cele ogólne: 
 

1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia i odżywiania; 
2. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu 
rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu;  

3. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, 
rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój  

4. Kształtowanie hierarchii ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia; 
5. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków 

psychoaktywnych, odurzających, napojów energetyzujących oraz następstw 
działania tych substancji; 

6. Kształtowanie systemu wartości oraz postaw akceptowanych społecznie; 
7. Budowanie przyjaznego klimatu i poczucia bezpieczeństwa w szkole; 
8. Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 
9. Udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego 

zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego zdrowia, jakości życia, 
zmniejszenie czynników ryzyka zachorowania na różne choroby; 

10. Upowszechnianie wśród dzieci  znajomości prawa i zasad przestrzegania go; 
11. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania  z mediów; 
12. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji 

i mobbingowi; 
13. Wzmacnianie więzi ze szkołą i społecznością lokalną; 
14. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza;  
15. Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami 

prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy styl życia;  
16. Poszerzenie wiedzy rodziców n.t. rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji 
odurzających oraz postępowania w tego typu przypadkach – wczesna interwencja – 
udzielanie pomocy; 

17. Doskonalenie kompetencji rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie 
profilaktyki używania środków i substancji odurzających, norm rozwojowych 
i zaburzeń zdrowia psychicznego; 

18. Podnoszenie samooceny uczniów, stwarzanie sytuacji doświadczania sukcesów, 
rozwijanie poczucia przynależności i satysfakcji życiowej; 

19. Zapobieganie wagarom, opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych, budowanie 
dyscypliny na zajęciach szkolnych; 

20. Pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy 
edukacyjne i wychowawcze. 
 



IV. Podmioty oddziaływań: 
 
- uczniowie, 
- rodzice, 
- nauczyciele i pracownicy szkoły. 
 
V. Treści programu 

• Program jest realizowany w szkole pod kierunkiem wychowawców, nauczycieli 
prowadzących zajęcia z uczniami, pedagogów i psychologa szkolnego w ramach: 
- zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
- obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
- zajęć terapeutycznych i innych zajęć edukacyjnych, 
- zajęć sportowych, 
- przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, 
- godzin wychowawczych, 
- zajęć z pedagogiem szkolnym, 
- zajęć z psychologiem szkolnym, 
- innych oddziaływań psychologiczno - pedagogicznych w różnych sytuacjach 
szkolnych. 

• Pedagogizacja rodziców jest prowadzona w trakcie zebrań rodzicielskich oraz 
konsultacji indywidualnych z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem 
i psychologiem.  

• Zajęcia dla nauczycieli i pracowników szkoły są prowadzone w trakcie 
szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz w trakcie doskonalenia zawodowego 
organizowanego przez inne placówki. 

• W trakcie spotkań Zespołu Wychowawczego możliwa jest wymiana doświadczeń 
z realizacji działań profilaktycznych.  

 
VI. Diagnoza potrzeb 
 

1. Program profilaktyki powstał na podstawie diagnozy sytuacji wychowawczej 
środowiska bliskiego uczniom oraz występujących w środowisku szkolnym 
czynników chroniących oraz czynników ryzyka. Na diagnozę składały się: analiza 
sytuacji wychowawczej w szkole, ankieta dotycząca oczekiwań uczniów, 
nauczycieli i rodziców względem szkoły, analiza dokumentacji pedagogicznej 
i psychologicznej, notatki pedagoga, rozmowy z uczniami, rodzicami, 
wychowawcami i nauczycielami oraz przeprowadzane obserwacje środowiska 
szkolnego. 

2. Czynniki ryzyka: 

a) związane z rodziną ucznia: 
−−−− bezrobocie 
−−−− nieporadność życiowa rodziców konflikty rodzinne 
−−−− ubóstwo materialne 



−−−− rodziny rozbite, niepełne 
−−−− niewystarczająca lub niekonsekwentna dyscyplina wychowawcza 

c) związane z grupą rówieśniczą: 
− bliskie kontakty z grupami rówieśniczymi negującymi obowiązujące normy 

i zachowania społecznie akceptowane 
− negatywna presja rówieśnicza, m.in. dotycząca ukrywania negatywnych zachowań 

kolegów, nie zgłaszania potrzeby pomocy w trudnościach, nie reagowania 
w sytuacjach łamania zasad, norm, prawa 

d) związane z uczniem: 
− akceptacja zachowań problemowych  
− impulsywność 
− nieadekwatne umiejętności życiowe 
− niska samoocena i brak wiary we własne siły 
− nieadekwatne wyrażanie gniewu i złości 
− niepowodzenia szkolne 
e) związane ze szkołą: 
− zachowania agresywne w szkole 
− wczesne niepowodzenia w nauce 
− brak więzi ze szkołą  
− niskie zaangażowanie w życie szkoły 
− spadek autorytetu nauczyciela i wychowawcy 

 
3. Czynniki chroniące: 

a) związane z rodziną ucznia: 
− poczucie zaufania w rodzinie 
b) związane z lokalną społecznością: 
− angażowanie się w działania na rzecz lokalnej społeczności, szkoły 
− zainteresowanie działaniami otwartymi szkoły 
− angażowanie się w działania wolontarystyczne 
c) związane z grupą rówieśniczą: 
− aktywność w zajęciach pozalekcyjnych, Samorządzie Uczniowskim, udział 

w konkursach, olimpiadach, zawodach 
d) związane z uczniem: 
− bliskie kontakty i prawidłowe relacje z grupą rówieśniczą 
e) związane ze szkołą: 
− bogata oferta rozwijania zainteresowań 
− współpraca ze społecznością lokalną 

 
4. Przy prowadzeniu działalności profilaktycznej szkoła współpracuje z: 

1) Urzędem Miejskim w Wasilkowie 
2) Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku oraz z innymi 

poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi, do których uczęszczają 
uczniowie szkoły 

3) Placówkami doskonalenia nauczycieli, m.in. Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, itp. 

4) Lokalnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Wasilkowie, 
5) Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii „ETAP” w Białymstoku, 
6) Komenda Powiatowej Policji w Białymstoku 



7) Komisariat Policji w Wasilkowie 
8) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wasilkowie 
9) Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wasilkowie 
10) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku 
11) Strażą Pożarną w Wasilkowie i w Białymstoku 
12) Sądem Rejonowym w Białymstoku 
13) Pogotowiem Opiekuńczym w Wasilkowie 
14) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku 
15) Kinem Helios w Białymstoku 
16) Teatrem Lalek w Białymstoku 
17) Podlaską Drużyną Harcerek Convivera 

 
VII. Formy i metody pracy: 
 

− pogadanki; 
− prelekcje; 
− praca w grupach; 
− rozmowy indywidualne; 
− rozmowy kierowane; 
− dyskusje; 
− kącik pomocy koleżeńskiej „ Skrzydlato mi” 
− ćwiczenia integracyjne i zajęcia w ramach godzin wychowawczych; 
− zajęcia w trakcie realizacji poszczególnych przedmiotów; 
− warsztaty; 
− cykl spotkań „Podróż do krainy dobra” skierowanych do dzieci nieśmiałych, 

wycofanych; 
− cykl spotkań „Ze sztuką za pan brat” skierowanych do dzieci klas 1-3 

z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
− pikniki integracyjne, kuligi; 
− ankiety; 
− gry i zabawy dydaktyczne; 
− projekcje filmów; 
− zajęcia pozalekcyjne  
− gazetki ścienne; 
− szkolne uroczystości i apele okolicznościowe 

 
VIII. Oczekiwane efekty: 
 
a) Uczeń: 

− utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa korzyści płynące 
z prowadzenia zdrowego stylu życia, 

− zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im zapobiegać, 
− nie stosuje przemocy wobec innych, 
− określa skutki niepożądanych zachowań, 
− potrafi rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej, 
− odpowiada za swoje zachowanie, 
− poprawnie i bezpiecznie zachowuje się w różnych sytuacjach, 
− przestrzega ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych, 
− stosuje zasady kulturalnego zachowania, 
− wybiera właściwą formę spędzania wolnego czasu i proponuje ją innym, 



− zwraca się o pomoc do osób kompetentnych i odpowiednich instytucji. 
 

b) Rodzic: 
− potrafi dostrzec istniejący problem wychowawczy i właściwie na niego 

zareagować, 
− dokonuje zmian we własnym postępowaniu wobec dziecka, celem zacieśnienia 

z nim więzi uczuciowej, 
− zna instytucje wspomagające rodzinę w wychowaniu i potrafi zwrócić się do nich 

o pomoc, 
− wspomaga szkołę w prowadzonej przez nią działalności profilaktycznej i ma wpływ 

na określanie jej kierunku, 
− na bieżąco kontroluje, czy podjęte działania przynoszą pozytywny skutek, stara się 

być autorytetem i służyć przykładem własnemu dziecku. 
 

c) Nauczyciel: 
− reaguje na wszelkie objawy nieprawidłowych zachowań uczniów, 
− jest wzorem pozytywnym dla uczniów, 
− tworzy dobry klimat w szkole, 
− współpracue z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniami, 
− kieruje uczniów potrzebujących pomocy do odpowiednich instytucji 

specjalistycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


