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Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie 
w roku szkolnym 2016/2017 

 
 
1. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole 

Prawo włączania do dokumentów szkolnych Szkolnego Programu Profilaktyki i realizacji treści w nim zawartych umożliwiają 

następujące ustawy i rozporządzenia: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991  o systemie oświaty   

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdziałaniu narkomanii  

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego  

- Ustawa z dnia 26 października 1982  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   

- Ustawa z dnia 9 listopada 1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2015 o przeciwdziałaniu narkomani  

- Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw 

- Rozporządzenie MEN z 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.Wstęp 

 Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona 

człowieka, dziecka, ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Oddziaływania profilaktyczne mają szczególne znaczenie w 

odniesieniu do dzieci, młodzieży w okresie dorastania, kiedy dokonuje się wiele intensywnych zmian w osobowości. Jest to czas 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-29-lipca-2005-r.-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-224-9725.html#_blank
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wyjątkowo podatny na podejmowanie ryzykownych zachowań, działań zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się 

niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji, a więc zaburzających prawidłowy rozwój.  

 Punktem wyjścia do planowania działań profilaktycznych powinna być odpowiedź na pytanie, czym uwarunkowane są 

problemowe zachowania uczniów, a co stanowi zabezpieczenie przed nimi. W tym miejscu należy wyodrębnić czynniki ryzyka                        

i czynniki chroniące. 

 Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty 

ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych 

stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. Są to: 

 słaba więź z rodziną, szkołą i Kościołem, 

 niepowodzenia szkolne, 

 przynależność do problemowych grup rówieśniczych, 

 aprobata dla zachowań ryzykownych, 

 poczucie osamotnienia. 

 Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i 

efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego 

odporność na działanie czynników ryzyka. Są to: 

 silna więź emocjonalna z rodzicami, 

 zainteresowanie nauką szkolną, 

 regularne praktyki religijne, 

 uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości i autorytetów, 

 właściwe relacje z rówieśnikami, 
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 umiejętność rozwiązywania problemów, 

 kontrola ze strony rodziców i opiekunów. 

 

 Zasadniczy kierunek profilaktyki to zapobieganie, korygowanie, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka przy 

jednoczesnym wspieraniu czynników chroniących.  

 Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich 

rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Działalność ta obejmuje 

działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, 

charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko 

negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.  

 Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia   

w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej. 

 Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich 

rodziców/opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz 

możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków                        

i substancji psychoaktywnych.  

 Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej                           

i wskazującej. 
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3. Diagnoza środowiska szkolnego 

Diagnoza środowiska szkolnego dokonana została na podstawie obserwacji, wywiadów, analizy dokumentów oraz wiedzy                            

i doświadczenia nauczycieli i rodziców. 

W wyniku powyższych działań zdiagnozowano następujące zagrożenia i problemy wychowawcze występujące w  naszej szkole: 

 zachowania agresywne 

 brak zainteresowania nauką, wagary 

 brak kultury osobistej, 

 nieprzestrzeganie dyscypliny szkolnej 

 nieświadomość zagrożeń związanych z Internetem 

 brak wiedzy na temat konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych 

Ze względu na postawioną diagnozę, działania profilaktyczne uwzględniać będą następujące strategie:  

 wychowawczą 

 edukacyjną 

 informacyjną 

 profilaktyczną 

 

4. Adresaci programu 

Adresatami programu profilaktycznego są wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Pleszewie oraz rodzice 

uczniów tej placówki. 
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5. Realizatorzy szkolnego programu profilaktyki 

Realizatorami Szkolnego Programu Profilaktyki są: 

 nauczyciele 

 pracownicy obsługi szkoły 

 pielęgniarka szkolna 

 specjaliści wspierający placówkę (psycholog, pedagog, logopeda, kurator sądowy, inspektor ds. nieletnich, Kierownik 

Wydziału Edukacji, pracownicy socjalni) 

 

6. Instytucje wspomagające 

 Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Pleszewie 

 Sąd Rodzinny w Pleszewie 

 Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Wydział Edukacji 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

 Podmioty realizujące świadczenia zdrowotne z zakresy podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień 
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7. Działania profilaktyczne     

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI  I  PRZEMOCY 
 
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Podejmowanie działań 
ukierunkowanych przeciwko 
przemocy i agresji. 

- uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z przemocą -  
  pogadanki 
- przemoc i agresja - rodzaje, mechanizmy i konsekwencje- cykl  
  zajęć z pedagogiem. 
- Kto mi może pomóc?- pogadanka o sposobach i możliwościach  
  uzyskania pomocy oraz wsparcia w przypadku agresji. 
- nauka świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji. 
- poprawa dyscypliny na zajęciach i przerwach. 
- sztuka mówienia NIE - pogadanki 
 

wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele, 
 

cały rok  

Rozwiązywanie konfliktów 
między uczniami. Terapia 
indywidualna ze sprawcami   
i ofiarami przemocy i agresji. 

- rozmowy indywidualne z pedagogiem. 
- rozmowy indywidualne z wychowawcą  i dyrektorem. 
- Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów 
 

dyrektor,  
pedagog, 
wychowawcy,  
 

cały rok  

Zapobieganie przemocy i 
agresji w rodzinach uczniów 
naszej szkoły. 

- obserwacja uczniów 
- rozpoznawanie środowiska rodzinnego 
- współpraca z kuratorami sądowymi, policją, opieką społeczną 
- rozmowy pedagoga z rodzicami i opiekunami prawnymi 
 

wychowawcy, 
pedagog, 
  

cały rok 

 
BRAK ZAINTERESOWANIA NAUKĄ, WAGARY 

 
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Integrowanie społeczności 
szkolnej, budowanie więzi, 
kształtowanie pozytywnego 
myślenia o sobie i innych, 
radzenia sobie ze stresem i  
brakiem koncentracji 

- zapoznanie uczniów klas pierwszych ze statutem szkoły 
- Poznaj mnie – przeprowadzenie lekcji w klasach I - zajęcia mające  
  na celu zintegrowanie klasy 
- zapoznanie uczniów  klas IV-VI z regulaminami obowiązującymi  w  
  szkole 
- budowanie współpracy w zespole - zorganizowanie pomocy  
  koleżeńskiej dla uczniów opuszczających lekcje z powodu  

wychowawcy  
pedagog 
nauczyciele 

wrzesień 
cały rok 
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  choroby oraz uczniów mających problemy w nauce 
- organizacja wycieczek, imprez klasowych. 
- warsztaty - techniki uczenia się i żonglowania 
- „Wyróżniają nas nasze pasje” – wystawa 
 

Zwiększenie motywacji do nauki 
poprzez aktywizowanie uczniów 

- stosowanie na zajęciach lekcyjnych aktywnych  metod pracy 
- indywidualizacja wymagań zgodnie  z zaleceniami PPP 
- zachęcanie do udziału w kółkach zainteresowań 
- akcentowanie mocnych stron uczni. 
- udział uczniów w konkursach szkolnych i poza szkolnych 
- prezentacja osiągnięć uczniów 
- zapoznanie uczniów z ofertą zajęć na terenie miasta 
 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Zapobieganie niepowodzeniom 
szkolnym 

- rozpoznawanie problemów rozwojowych uczniów 
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne 
- zajęcia indywidualne i rewalidacyjne 
- monitoring absencji uczniów 
- kontakty z PPP 
- monitorowanie zaleceń PPP 
- współpraca z rodzicami 
 

wychowawcy 
pedagog 
dyrektor 

cały rok 

Diagnozowanie zachowań 
uczniów sprawiających 
trudności wychowawcze 

- ścisła współpraca z wychowawcami klas 
- indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami na temat  
  pojawiających się problemów wychowawczych 
- współpraca z sądem, kuratorami, policją, Domem Dziecka,  
   Pogotowiem Opiekuńczym 
   

dyrektor  
pedagog 

cały rok 

                                                         
 

          NIEPRZESTRZEGANIE DYSCYPLINY SZKOLNEJ 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Uświadomienie uczniom 
skutków brawurowych i 
niebezpiecznych zachowań na 

- pogadanki na godzinach wychowawczych i zajęciach lekcyjnych 
- przypomnienie uczniom regulaminów zachowania w szkole,  
  świetlicy, biblioteki na boisku szkolnym, podczas wycieczek 

wychowawcy 
wszyscy nauczyciele 

wrzesień 
 
wrzesień  
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terenie szkoły i poza nią  i zajęć w pracowni komputerowej, regulaminem dowożenia. 
 

 
 

Zapobieganie aktom 
wandalizmu, wdrażanie do 
szanowania wspólnej własności 
i poszanowania cudzej pracy 

- dyscyplina w pełnieniu dyżurów przed zajęciami, na przerwach,  
  podczas wycieczek i imprez szkolnych 
- przypomnienie uczniom i rodzicom procedur w przypadku  
  uszkodzenia mienia szkolnego. 
- konsekwencja w egzekwowaniu ponoszenia kosztów związanych  
   z naprawą uszkodzonego mienia. 
 

nauczyciel, 
 
wychowawcy 
 
dyrektor 

cały rok  

 
 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Uświadamianie skutków 
zażywania substancji 
szkodliwych dla zdrowia - 
alkoholu, tytoniu, narkotyków  i 
substancji psychoaktywnych 

- pogadanki na godzinach wychowawczych w ramach programu 
„Znajdź właściwe rozwiązanie" 
- zajęcia z pedagogiem i pielęgniarką szkolną 
- lekcje przyrody 
 

pedagog 
wychowawcy 
pielęgniarka 

wg planów 

Wdrażanie zasad dbałości o 
higienę osobistą i zdrowie 

- pogadanki i zajęcia tematyczne 
- akcja „Dzień Zdrowego Śniadania” 
- spotkania z pielęgniarką szkolną 
 

nauczyciele 
wychowawcy  
pedagog 
pielęgniarka 
 

cały rok 
 
 

Kształtowanie umiejętności 
organizacji wolnego czasu, 
nauki i pracy. 

- pogadanki i zajęcia tematyczne - organizacja wolnego czasu 
- zajęcia sportowe, gry i zabawy terenowe 
- wycieczki i imprezy organizowane na terenie szkoły 
- Dzień Sportu. 
- rozmowy indywidualne 
 

nauczyciele, 
nauczyciele w-f 
wychowawcy klas 
pedagog 

cały rok 

Kształtowanie dbałości o 
ochronę środowiska, 
propagowanie zdrowego stylu 
życia 

- udział w rajdzie ekologicznym 
- pogadanki i zajęcia tematyczne (np. Jak segregować śmieci i  
  odpady) 
- obchody Dnia Ziemi 
 

nauczyciel przyrody 
nauczyciele wf 
wychowawcy klas 

wrzesień 
cały rok 
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BRAK KULTURY OSOBISTEJ  

 
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Zapoznanie uczniów z pojęciem 
kultury osobistej (od zasad 
higieny do świadomego odbioru 
kultury) 
 
 

- przeprowadzenie pogadanek na godzinach z wychowawcą i przy  
  innych okazjach, np. wycieczek, imprez klasowych, dyskotek,  
  wyjść do kina czy muzeum, aby dzieci zrozumiały, że kultura  
  osobista jest potrzebna na co dzień, nie jest tylko wiedzą  
  teoretyczną, ale programem na całe życie 
 

wychowawcy 
nauczyciele  

cały rok  

Kształtowanie prawidłowych 
zachowań ucznia w grupie 
rówieśniczej, zapoznanie z 
regułami dobrego wychowania 
(savoir-vivre) 
 

- wspólne zabawy z dziećmi,  
- organizowanie zajęć na temat - „Jak się zachować?” 

nauczyciele cały rok  

Zapobieganie wulgaryzmom.  - reagowanie na używanie wulgaryzmów przez uczniów 
- odnotowywanie uczniów używających nieodpowiedniego  
   słownictwa 
- wyciąganie konsekwencji  
- ukazanie uczniom prawidłowych form rozładowania negatywnych  
  emocji  
- pogadanki, dyskusje na godzinach z wychowawcą 
- indywidualne rozmowy z uczniami   
- promowanie kultury własnej człowieka, przede wszystkim  
  w komunikacji interpersonalnej w trosce o kulturę słowa 
 

nauczyciel 
pedagog 

cały rok  

 
 

                                                      ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM 
 
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Ukazanie szkodliwego wpływu na 
psychikę dziecka Internetu, gier 

- pogadanki na godzinach wychowawczych 
- zajęcia tematyczne w ramach akcji  

wychowawca 
nauczyciel informatyki  

wg  potrzeb 
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komputerowych, telewizji. „Chronimy  Dzieci", 
- udział uczniów i rodziców w konkursie „Bezpiecznie Tu i Tam" 
- indywidualne rozmowy 
- współpraca z rodzicami 
- spotkanie z policjantem na temat zagrożeń związanych z  
  portalami społecznościowymi  
 

pedagog 

                                 
 

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ 
 
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Włączanie rodziców w procesy 
podejmowania decyzji w szkole 
oraz w ważne wydarzenia i 
działania na rzecz tworzenia 
bezpiecznej i przyjaznej szkoły 
 

- włączenie rodziców do współtworzenia wydarzeń  klasowych 
- uchwała Rady Rodziców w sprawie modyfikacji programu  
   profilaktyki 

dyrektor  
wychowawcy klas  
nauczyciele 
pedagog 

cały rok  

Integrowanie wychowawczych 
działań szkoły i rodziny 

- zebrania z rodzicami 
- spotkanie z psychologiem - promowanie metod wychowawczych  
   bez przemocy 
- angażowanie rodziców do udziału w imprezach i wycieczkach 
- Jak pomóc dziecku w nauce - pedagogizacja rodziców 
   

wychowawcy 
pedagog 
psycholog 

Wg  planu 

Pomoc rodzicom w sytuacjach 
losowych, społecznych 
i niewydolności rodziny. 

- indywidualne rozmowy 
- współpraca z policją, sądem, MGOPS, PCPR, PPP  
- obserwacja środowiska rodzinnego uczniów 
- wsparcie informacyjne dla rodziców 
 

wychowawcy 
pedagog 

cały rok 
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8. Proponowane sposoby realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki 

 

  a) skierowane na ucznia: 

       - aktywizujące metody pracy w toku zajęć przedmiotowych i pozalekcyjnych, 

       - udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze terapeutycznym, sportowym, artystycznym, 

       - udział w spotkaniach ze specjalistami, 

       - ankiety dla uczniów, 

       - wywiady z uczniami 

       b) skierowane na rodzica: 

        - aktywizujące metody pracy podczas wywiadówek, 

        - udział w spotkaniach szkoleniowych prowadzonych przez, nauczycieli i specjalistów, 

        - ankiety dla rodziców, 

        - indywidualne spotkania z rodzicami, 

       c) skierowane na nauczycieli: 

        - uczestnictwo w dostępnych formach dokształcania, 

- zapoznanie z procedurami obowiązującymi w szkole. 

 

9. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych 

Realizując Szkolny Program Profilaktyki zakładamy, że osiągniemy następujące efekty:    

 - zmniejszenie absencji szkolnej,  

 - zwiększenie poczucia odpowiedzialności rodziców za losy szkolne dziecka, 

 - zmniejszenie się wskaźnika agresji i przemocy, 
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 - poprawa relacji uczeń – nauczyciel – rodzic, 

 - podniesienie poziomu kultury osobistej i dyscypliny wśród uczniów, 

 - wzrost świadomości na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. 

   

10. Sposoby monitorowania i ewaluowania Szkolnego Programu Profilaktyki 

Ocena skuteczności programu zostanie dokonana po roku. Przez cały rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie stała obserwacja 

działań, po to, aby w razie potrzeby dokonać niezbędnych korekt. Wychowawcy klas oraz pedagog szkolny dokonają diagnozy 

objętych profilaktyką obszarów poprzez: 

       - ankiety,  

       - analizę dokumentów, 

       - wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami, 

       - obserwację. 

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki zostanie przedstawione  Radzie Pedagogicznej na koniec 

roku szkolnego 2016/2017. 


