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Podstawa prawna: 
 
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 72 „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów 

władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją” (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483). 
 
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez 

Polskę 30 kwietnia1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527). 
 
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 ze zm.)  
 
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.546). 
 
5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  (Dz.U. z 2016 r., 

poz.960, 1331). 
 
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.1286) 
 
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005  r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2005 r., poz. 224). 
 
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. 2016 r., poz. 895). 
 
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1249). 

 
10. 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  (Dz. U. z 2016 r., poz.1379). 
 
11. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379). 



 
12.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1654). 

 
13.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz.U. 2016 r., poz. 147, 437, 669, 862, 904, 960, 1250). 

 
14.   Zarządzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. . w sprawie form i metod działań policji w zakresie 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 
 

 
 Spis treści: 
 
  I.  Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych 
 II.  Założenia wstępne 
III.  Diagnoza 
IV.  Cele ogólne 
 V.  Cele szczegółowe 
VI.  Szczegółowy plan działań 
VII.  Ewaluacja 
 
 

I .PROCEDURY POSTĘPOWANIAW SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
 
 
Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych, mają formę odrębnego dokumentu -  Szkolny System Bezpieczeństwa. 
 
 

II. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 
 
 

 Szkoła jest miejscem prowadzenia profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej głównie do dzieci z grupy niskiego ryzyka.  



Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną uczniowi do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi 
warunkami życia oraz towarzyszenie mu w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym 
zagrożeniom, a także umożliwienie mu osiągania satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego sposobu życia. 

Program profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 203 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. 
Czynniki ryzyka to wszystkie elementy, cechy, sytuacje i warunki zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań problemowych i związanych z nimi 
szkód. Czynniki chroniące to wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka (silna więź z rodzicami, zainteresowanie nauką i 
własnym rozwojem, szacunek do norm i tradycji, konstruktywna grupa rówieśnicza). 

 
Działania profilaktyki pierwszorzędowej będą prowadzone na trzech poziomach: 
 

− informacyjnym – są to działania pomocne w profilaktyce, same nie prowadzą bowiem do redukcji zachowań, 

− edukacji psychologicznej i społecznej – to działania, które dostarczają wiedzy i umiejętności przydatnych, korzystnych lub wręcz 
niezbędnych do tego, by uczniowie byli w stanie sami lepiej radzić sobie z zagrożeniami, np. uzależnieniem, stresem itp. Są bardzo 
wiarygodne, efektywne i najskuteczniejsze ze wszystkich działań zapobiegających uzależnieniom, 

− działalności alternatywnej – działania te mają zaspokoić potrzeby młodych ludzi, np. do bycia zadowolonym, odprężonym, potrzeby 
zabawy i kontaktu z innymi. 

 
Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym, harmonizuje również z: 

− przedmiotami nauczania, 

− godzinami do dyspozycji wychowawcy, 

− zajęciami pozalekcyjnymi. 
 

Realizacja programu po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców spoczywa na wszystkich nauczycielach i pracownikach 
administracji i obsługi szkoły, przy współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Policją, Strażą Miejską, Fundacją 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Inspektorem BHP, Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych, Stowarzyszeniem Razem Przeciw 
Przemocy, Ośrodkiem Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyj zdrowo”, świetlicą socjoterapeutyczną „Chaberek” oraz „ Pępek”, 
Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszeniem OPTA, Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia, Sanepidem, Centrum Pomocy Społecznej,    



Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
 
 

III. DIAGNOZA 
 
 

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez szkołę, spostrzeżenia 
wychowawców, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów, ankiety uczniów, kierunki polityki oświatowej Ministra 
Edukacji Narodowej. 
 
 

IV. CELE OGÓLNE 
 
 
 Bezpieczeństwo jako uniwersalna wartość rozwoju we wszystkich sferach życia. 

 
 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE 
 
 

� Zapoznanie uczniów klas młodszych ze sposobami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 
� Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia, a także wykształcenie zachowań, nawyków zdrowotnych 

sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. 
� Uświadomienie szkodliwości zażywania środków odurzających: alkoholu, nikotyny, narkotyków, substancji  psychotropowych, nowych  

substancji  psychoaktywnych,) dla zdrowia młodego organizmu. 
� Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w środowisku szkolnym. 
� Uświadomienie, że zachowania agresywne są karalne. 
� Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu i życiu. 



� Dostarczenie wiedzy na temat metod rozwiązywania konfliktów. 
� Budowanie samoświadomości i samooceny. 
� Uczenie skutecznego odmawiania. 
� Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 
� Kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień. 
� Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów. 
� Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności. 
� Współpraca z Rodzicami w zakresie profilaktyki – wczesnej interwencji- udzielanie pomocy. 
� Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły  w zakresie profilaktyki uzależnień. 
 

 
 

VI. SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ 
 

 

 
Cele 

 
Zadania programu Formy realizacji i sposoby Osoby odpowiedzialne Efekty 

 
Bezpieczeństwo na 

drodze 

 

− propagowanie  zasad 
bezpieczeństwa w 
drodze do i ze szkoły 

− ćwiczenia w 
przechodzeniu przez 
jezdnię, poruszaniu się 
po drogach 

− szkolenie 
komunikacyjne na Kartę 
Rowerową 

 

 

− scenki dramowe 

− wycieczki, zajęcia w terenie 

− programy profilaktyczne  
„Bezpieczna droga do 

szkoły” 

− godziny wychowawcze 

− pogadanki 

− dyskusje  

− ankiety  

− konkursy 
 

 
nauczyciele przedmiotowi 
wychowawcy 
specjaliści 
Straż Miejska, 

 
uczeń jest bezpieczny w 
szkole 



 
Zasady udzielania 
pierwszej pomocy 

 

− zapoznanie z zasadami 
udzielania pierwszej 
pomocy 

− zapoznanie z 
procedurami 
postępowania w razie 
wypadku 

− ćwiczenia praktyczne z 
zakresu udzielania 
pierwszej pomocy 

− zapoznanie z  numerami 
telefonów służb 
ratowniczych  

 

− program „Mały ratownik” 

− godziny wychowawcze 

− pogadanki 

− dyskusje 

− ankiety 

− projekcja filmów 
edukacyjnych 

− kurs udzielania pierwszej 
pomocy dla nauczycieli 

 
nauczyciele przedmiotowi 
wychowawcy 
pielęgniarka 
specjaliści 
 

 
uczeń zna zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy oraz procedury 
postępowania w razie 
wypadku 
 
uczeń zna numery 
telefonów służb 
ratowniczych 

 
Bezpieczeństwo na 
wycieczce szkolnej 

 
 
 
 

 

− wprowadzenie zasad 
przestrzegania 
bezpieczeństwa na 
wycieczce szkolnej 

 

− tworzenie regulaminów 
wycieczek 

− godziny wychowawcze 

− dyskusje 

− ankiety 
 

 
nauczyciele przedmiotowi 
wychowawcy 
 

 
uczeń zna i potrafi 
przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa na 
wycieczce szkolnej 

 
 
 

BHP w szkole 

 

− zapoznanie uczniów, 
kadry pedagogicznej 
oraz pracowników 
administracji i obsługi z 
zasadami BHP 
obowiązującymi w 
szkole 

− tworzenie instrukcji 

 

− godziny wychowawcze 

− pogadanki 

− dyskusje 

− ankiety 

− próbna ewakuacja uczniów, 
nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników 

− szkolenia 

 
nauczyciele przedmiotowi 
wychowawcy 
specjaliści 
 

 
uczeń i kadra znają zasady 
BHP obowiązujące w 
szkole 



pełnienia przez 
nauczycieli dyżurów na 
przerwach 

− opracowanie procedur 
postępowania w 
sytuacjach zagrożenia 

− wdrażanie instrukcji 
postępowania na 
wypadek pożaru 

− zapoznanie uczniów i 
nauczycieli  z drogą 
ewakuacji 

− zapoznanie z planem 
ewakuacji szkoły 

− zapewnienie uczniom 
opieki  
w godzinach lekcyjnych 
przed i po lekcjach 

− powołanie zespołu 
nauczycieli 
odpowiedzialnych za 
udzielanie pierwszej 
pomocy 

 

− filmy instruktażowe 
 

 
Higiena pracy 

umysłowej 

 
zapoznanie uczniów z 
zasadami higieny pracy 
umysłowej poprzez: 

− zwiększenie 
świadomości znaczenia 

 

− godziny wychowawcze, 

− pogadanki, 

−  warsztaty „Jak sobie radzić 

ze stresem.”, „Magia czy 

oszustwo” 

 
nauczyciele przedmiotowi 
wychowawcy 
specjaliści 
Centrum Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, 

 
uczeń zna i stosuje zasady 
higieny pracy umysłowej 
 
rozbudzenie ciekawości 
poznawczej 



czynników 
zewnętrznych, 

− kształcenie umiejętności 
rozpoznawania 
własnych możliwości, 

− kształcenie umiejętności 
zarządzania czasem, 

− kształcenie umiejętności 
planowania dnia, 

− kształcenie umiejętności 
organizacji miejsca 
pracy, 

− zapoznanie z technikami 
uczenia się, 

− kształcenie umiejętności 
radzenia sobie ze 
stresem, 

− zapoznanie z technikami 
relaksacyjnymi 

− uczenie  sposobów 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego, 

− przeprowadzenie 
diagnozy 
zagospodarowania 
czasu wolnego uczniów 
w ramach zajęć 
pozalekcyjnych 
organizowanych w 
szkole, 

− ankiety, 

− instrukcje dotyczące higieny 
pracy przy komputerze 

  
rozbudzenie i rozwijanie 
zainteresowań 
 
zachęcenie do 
podejmowania aktywności 
 
zna techniki pokonywania 
stresu 
 
stosuje metody 
relaksacyjne 



 
Profilaktyka uzależnień 

 

− dostarczenie informacji 
o przyczynach, 
mechanizmach i 
następstwach 
uzależnień 

− uświadomienie uczniom 
i rodzicom konsekwencji 
używania środków 
uzależniających oraz 
innych mających 
negatywny wpływ dla 
zdrowia psychicznego i 
fizycznego 

− zapoznanie z 
przyczynami sięgania po 
środki uzależniające, 

− (alkohol, papierosy, 
środki odurzające, 
substancje 
psychotropowe, 
nowe substancje 
psychoaktywne,) 

− kształcenie trzeźwych 
obyczajów poprzez 
dostarczanie 
asertywnych wzorców, 

− pomoc dzieciom z 
rodzin alkoholiczych, 
dysfunkcyjnych, 

 

− godziny wychowawcze 

− programy profilaktyczne, 
„Dziękuję Nie !”, „Program 

w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom od alkoholu, 

tytoniu i innych środków 

psychotropowych”, 

„Zagrożenia związane z 

używaniem dopalaczy”, 

− spotkania ze specjalistami z 
zakresu profilaktyki 

− programy profilaktyczne 

− prelekcje 

− dyskusje 

− konkursy plastyczne 

− projekcja filmów 
edukacyjnych 

− kampanie społeczne 

− wywiady, konsultacje z 
kuratorami sadowymi, 
pracownikami socjalnymi, 
asystentami rodziny, 
wychowawcami świetlic 
socjoterapeutycznych, 
 

 
pedagog  
psycholog 
wychowawcy 
specjaliści 
Ośrodek Pomocy 
Pedagogicznej Rodzinie i 
Szkole  „ Żyj zdrowo” 
Stowarzyszenie Razem 
Przeciw Przemocy, 
Senepid, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Krajowe 
Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania 
Narkomanii, Państwowa 
Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 
uczeń ma świadomość 
zagrożeń związanych           
z uzależnieniami 
 
dziecko zna konsekwencje 
zdrowotne, emocjonalne, 
społeczne i prawne 
wczesnego sięgania po 
środki uzależniające 
(alkohol, papierosy, środki 
odurzające, substancje 
psychotropowe, nowe 
substancje 
psychoaktywne) 
 
zapewnienie dzieciom 
prawnej opieki i pomocy 
instytucji wspierających 
pracę szkoły 
 
zna obowiązujące 
procedury postępowania 
nauczycieli i 
wychowawców oraz 
metody współpracy szkoły  
z Policją w sytuacjach 
zagrożenie narkomanią 
 
uczeń posiada informacje 



− minimalizowanie 
negatywnego wpływu 
środowiska, 

− organizowanie czasu 
wolnego dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych, 

−  poszerzanie wiedzy 
 rodziców na temat  
prawidłowego 
rozwoju i zaburzeń 
zdrowia 
psychicznego dzieci, 

− poszerzanie wiedzy 
rodziców na temat 
uzależnień oraz 
instytucji i osób 
niosących pomoc w 
zakresie uzależnień 

− rozpoznawanie 
wczesnych objawów  
używania środków 
odurzających oraz 
substancji 
psychotropowych i 
nowych substancji 
psychoaktywnych, 

       a także suplementów 
       diety i leków w celach 
       innych niż medyczne 
 -    zasady postępowania  

na temat placówek 
interwencji kryzysowej i 
psychologicznej. 
 
zna numery telefonów 
zaufania. 
 
 



      w tego typu 
      przypadkach 
-     zapoznanie z 
      obowiązującymi 
      procedurami  
      postępowania 
      nauczycieli i 
      wychowawców, 
   pracowników szkoły 
 -  zapoznanie z 
    metodami 
    współpracy szkoły   
    z Policją w sytuacjach 
    zagrożenia  
    narkomanią, 
 



 
Przeciwdziałanie agresji 

 

− zapoznanie z pojęciami 
agresja, przemoc oraz z 
jej formami 

− zapoznanie z metodami 
i sposobami 
przeciwdziałania agresji 
i przemocy w szkole, 

− zapoznanie z pojęciem 
dyskryminacja oraz 
metodami i sposobami 
przeciwdziałania 
dyskryminacji  

− rozpoznanie przyczyn 
skutków sytuacji 
konfliktowych 

− wdrażanie uczniów do 
dbałości o własne prawa 
i poszanowanie praw 
innych 

− wdrażanie uczniów do 
zachowań asertywnych, 

− uwrażliwienie na 
potrzeby innych 

− uświadomienie uczniom 
i rodzicom negatywnych 
skutków zachowań 
agresywnych 

− kształcenie umiejętności 
rozwiązywania 

 

−  spektakle i programy 
profilaktyczne, 

−  prelekcje, 

−  pogadanki 
„Odpowiedzialność 

nieletnich wobec prawa” 

− „Złość mój przyjaciel czy 

wróg”, 

− „Komunikacja bez 

przemocy” 

− „Jak radzić sobie z własną i 

cudzą agresją?” 

−  zajęcia psychoedukacyjne, 

−  programy profilaktyczne 
„Trening zastępowania 

agresji ART” 

−  warsztaty np.  „ Agresja 

werbalna” , „ Magiczna 

podróż”, „Wyspa skarbów” 

−  godziny wychowawcze, 

−  profesjonalna pomoc 
psychologiczno-
pedagogiczna 

  -     Projekt Szkoła Równego 
        Traktowania  
-    poradnik „Edukacja prawna” 
 
 
 

 
pedagog 
psycholog 
wychowawcy 
nauczyciele świetlicy 
specjaliści 
Komitet Ochrony Praw 
Dziecka, 
Centrum Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Ośrodek Pomocy 
Pedagogicznej Rodzinie i 
Szkole  „ Żyj zdrowo” 
Stowarzyszenie Razem 
Przeciw Przemocy 
Fundacja B.Geremka 
Policja, Straż Miejska, 
Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, 

 
uczeń kontroluje swoje 
zachowania i potrafi radzić 
sobie z agresją innych 
wie, gdzie szukać pomocy i 
jak obronić się w sytuacji 
zagrożenia 
uczeń zna konsekwencje        
( również prawne) 
przejawiania zachowań 
agresywnych 
 
doskonali umiejętności 
komunikacji 
interpersonalnej 
 
uczeń zna konsekwencje 
moralne oraz prawne 
dyskryminowania  innych 
uczniów 
 
uczeń dostrzega przejawy 
sytuacji trudnych 
 
uczeń umie określić swój 
problem 
 
 
 
 



konfliktów bez użycia 
siły, 

− zapoznanie uczniów z 
odpowiedzialnością i 
konsekwencjami 
prawnymi wynikającymi 
z zachowań 
agresywnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bezpieczeństwo w sieci 

 

− zapoznanie z pojęciem 
cyberprzemocy 

− opracowanie zasad 
bezpiecznego 
korzystania z Internetu 

− wskazanie specyfiki 
cyberprzemocy i jej 
konsekwencji dla ofiar 

− uświadomienie uczniom 
roli świadka 
cyberprzemocy 

 

−  wykłady 

− godziny wychowawcze 

− prelekcje 

− dyskusje 

− projekcje filmów 

− programy profilaktyczne np. 
„Złapani w sieci”, 

„Bezpieczni w sieci i 

cyberprzemoc” 

     „Cześć jestem Wojtek, 

      mam 18  lat”  
     „ Sieciaki” 

 
pedagog 
psycholog 
wychowawcy 
nauczyciele 
Centrum Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, 
Straż Miejska, 
Stowarzyszenie Razem 
Przeciw Przemocy 

 
uczeń jest świadomy 
zagrożeń płynących z 
Internetu  
 
potrafi świadomie 
korzystać z nowoczesnych 
technik informacyjnych i 
komunikacyjnych 
 
uczeń świadomie dobiera 
programy 
 



    „ Wpływ tv i Internetu na 

      zachowanie dzieci”. 

− gazetki dotyczące zagrożeń 
w „sieci”  

 

uczeń zna i rozpoznaje 
oznakowanie programów 
telewizyjnych 

 
Profilaktyka zaburzeń 

emocjonalnych 

 

− kształcenie umiejętności 
rozpoznawania emocji i 
ich źródeł 

− zwiększenie 
umiejętności radzenia 
sobie  z emocjami 

− trenowanie u uczniów 
wyrażania własnych 
emocji 

− wzmacnianie u uczniów 
poczucia własnej 
wartości 

− dostarczenie wiedzy na 
temat mechanizmów 
działania emocji 

− kształtowanie 
prawidłowych relacji we 
wzajemnej komunikacji 

− wspieranie uczniów 
przejawiających 
problemy adaptacyjne i 
socjalizacyjne 

− wspieranie uczniów w 
pokonywaniu trudności 

 

− godziny wychowawcze, 

− pogadanki, 

− „Szkoła dla rodziców” 
(warsztaty umiejętności 
wychowawczych) 

− apele 

− programy profilaktyczne, 

− diagnoza trudności 
szkolnych 

− określenie deficytów w 
rozwoju emocjonalnym i 
intelektualnym uczniów 

− warsztaty „Jak sobie radzić 

ze stresem”  

− „Magia emocji” 

− „Dżungla – zajęcia 
socjoterapeutyczne 
rozwijające społeczne 
umiejętności dziecka” 

− „My i nasze zagadkowe 

spotkania – spójrzmy na 

siebie inaczej” 

 
 

 
pedagog 
psycholog 
wychowawcy 
specjaliści 
nauczyciele świetlicy 
Komitet Ochrony Praw 
Dziecka, 
Centrum Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, 
„OPTA”, PPP nr 11 
 

 
uczeń potrafi radzić sobie 
z emocjami, rozpoznawać 
emocje oraz wie jaki jest 
mechanizm działania 
emocji 
 
wykształcenie u uczniów 
umiejętności zapobiegania 
negatywnym skutkom 
stresu i redukowania 
napięcia emocjonalnego 
 
dokonuje samodzielnej 
analizy wzorów i norm 
społecznych 
 
posiada umiejętności 
wypełniania ról 
społecznych 
 
uczeń potrafi budować 
własny wizerunek i wierzy 
we własne możliwości 



w sytuacjach szkolnych 

− wspieranie rodziców w 
rozwijaniu umiejętności 
wychowawczych i 
radzenia  sobie ze 
stresem 

 

 

 
Propagowanie 

zdrowego stylu życia 

 

− wdrażanie uczniów do 
przestrzegania zasad 
racjonalnego żywienia, 
kulturalnego 
spożywania posiłków, 
higieny osobistej, 

− promowanie zdrowego 
stylu życia, 

− kształtowanie 
umiejętności radzenia 
sobie ze stresem, 

− promowanie aktywnych 
form spędzania czasu 
wolnego 

-     budowanie hierarchii  
      systemu wartości, w 
      którym zdrowie i życie 
      należy do jednych  z  
      najważniejszych  
      wartości w życiu, 

 

− konkursy plastyczne, 

− konkursy kulinarne, 

− zawody sportowe, 

−  „Święto Latawca” – udział 
w zawodach ogólnopolskich 

− projekt „ Bieg po zdrowie” 

− zajęcia pozalekcyjne „Od 

zabawy do sportu” 

− programy profilaktyczne:  
„Sport – kreator wartości i 

osobowości młodego 

człowieka”, 

„ Tańczyć każdy może” 

„Klub majsterkowicza” 

„Drewutnia – współpraca i 

kreatywność w grupie” 

„ Wiem co jem” 

koło kulinarne „Kuchenne 

rewolucje, czyli gotowanie  

z ciocią Asią” 

− udział w akcji „Warzywa i 

owoce w szkole”, 

 
pedagog 
psycholog 
wychowawcy 
pielęgniarka 
nauczyciele wychowania 
fizycznego 
nauczyciele świetlicy 
dyrektor szkoły 

 
uczeń zna zasady 
racjonalnego odżywiania 
oraz zachowania higieny 
osobistej 
 
uczeń potrafi aktywnie 
spędzać czas wolny 
 
poprawia swoją kondycję 
fizyczną i psychiczną 
 
podejmuje zachowania 
prozdrowotne 
 
wzrasta poczucie siły i 
chęć do życia i witalności  
 
docenia znaczenie zdrowia 
oraz poczucia sensu 
istnienia 
 
 



− udział w akcji „ Szklanka 

mleka” 

− organizacja Dnia Sportu 

− rekreacyjno – sportowy  
festyn szkolny, 

− kampanie społeczne 

− filmy edukacyjne, 

− bajka edukacyjna, 
-    zdrowotny program  
     profilaktyczny realizowany 

        przez pielęgniarkę 
 
 

 
VII.  EWALUACJA 

 

Obserwacja, ankiety, rozmowy, analiza dokumentacji, sprawozdania.  

Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku. 

 

 
 


