
 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

Szkoły Podstawowej nr 61 

 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu  

 
 

Wstęp 

Profilaktyka jest podejmowaniem działań skierowanych do różnych grup we współpracy 

z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub 

rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych.  

Szkoła z racji swojego charakteru jest terenem  profilaktyki uniwersalnej (pierwszorzędowej), 

czyli obejmujących wszystkich uczniów szkoły bez względu na ich stopień ryzyka.  

Szkolny Program Profilaktyki swoim działaniem obejmuje uczniów Szkoły Podstawowej, ich 

rodziców, a także wszystkich nauczycieli uczących. Ma on na celu promocję zdrowego stylu życia 

oraz zapobieganie sięgania przez uczniów po używki (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy), 

a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Działania profilaktyczne mają również 

przyczyniać się do zwiększenia odporności uczniów na oddziaływanie niekorzystnych czynników.  

 

 

Ustawy i rozporządzenia będące podstawą prawną Programu: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z dnia 28 sierpnia  

2015 r. (Dz. U. Z 2015 poz. 1249) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U z 2012 r. Nr 1356 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r.  poz. 124) 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

 i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U  

Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.257 z późn. 

zm) 

 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz. U.  

z 2008 r. Nr 180 poz. 1108) 

 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) 
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 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139, z późn. 

zm.) 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana 

przez Polskę 30 września 1991 r. 

 Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 

sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011r., ratyfikowana przez Polskę 13 kwietnia 2015r.  

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 532) 

 Statut Szkoły 

 Regulamin szkoły  

 Program Wychowawczy Szkoły  

 

 

Diagnoza środowiska szkolnego 

Program profilaktyki powstał w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego. Informacje zostały 

zebrane na podstawie: 

 przeprowadzonych ankiet wśród uczniów; 

 obserwacji zachowań uczniów;  

 rozmów z rodzicami prowadzonych przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga 

i psychologa szkolnego;  

 analizy dokumentacji wewnątrzszkolnej (dzienniki, dokumentacja psychologiczno - 

pedagogiczna)  

 informacji uzyskiwanych ze współpracy z instytucjami: Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Policją, Strażą Miejską, Sądem 

Rejonowym.  

Powyższe badania pozwoliły ustalić listę zagrożeń występujących w szkole i w środowisku:  

 stosowanie przemocy werbalnej i fizycznej,  

 trudności we współżyciu w grupie (rywalizacja, trudności integracyjne, brak umiejętności 

komunikacyjnych, nieśmiałość, poczucie odrzucenia),  

 problemy dydaktyczne,  

 sporadyczny kontakt z używkami (papierosami, alkoholem),  

 niskie kompetencje wychowawcze lub nieodpowiednie oddziaływania wychowawcze 

niektórych rodziców uczniów. 

Pomimo opisanych zagrożeń, większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, a także dobrze 

ocenia atmosferę panującą w szkole i klasie. Sytuacje zagrażające czy trudne uczniowie zgłaszają 

najczęściej rodzicom, ale informują o nich także wychowawcę czy psychologa/pedagoga szkolnego.  

Obserwuje się także obecność takich czynników chroniących, jak przynależność do pozytywnej 

grupy, poszanowanie prawa, norm i wartości społecznych, zainteresowanie nauką szkolną i silną 
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więź emocjonalną z rodzicami. Dodatkowo, zarówno nauczycielom, jak i rodzicom oraz uczniom 

zależy na dobrych relacjach opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.  

 

Konceptualizacja Szkolnego Programu Profilaktyki 

Celem Programu jest wspieranie wychowania, polegające na jednoczesnym:  

− wspomaganiu młodego człowieka we właściwym radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,  

− ograniczaniu i eliminowaniu czynników ryzyka, które zaburzają rozwój i dezorganizują 

zdrowy styl życia,  

− inicjowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu. 

Główne zadania ujęte w Programie to: 

 profilaktyka uzależnień, 

 zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, 

 ograniczenie doświadczania stresu i nauka radzenia sobie z nim, 

 przeciwdziałanie przemocy, 

 rozwijanie pozytywnych cech osobowości uczniów, 

 kształtowanie umiejętności interpersonalnych, 

 promocja zdrowego trybu życia. 

By zwiększyć efektywność prowadzonych działań, należy objąć nimi wszystkie osoby 

wchodzące w skład systemu szkolnego, tj. pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców i 

rodziny. Ważne jest również jednoczesne korzystanie z różnych  działalności profilaktycznych: 

 wychowawczej - polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej, 

 edukacyjnej - polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u 

uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu 

promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, 

 informacyjnej - 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 odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do 

uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców 

oraz innych pracowników szkoły lub placówki.  

 



Zadania szczegółowe 

 

Zadania Formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

I 

Profilaktyka 

uzależnień 

1) Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem 

policji dla rodziców na temat narkotyków i 

dopalaczy oraz sposobów rozpoznawania stanów po 

ich zażyciu. 

I semestr  Pedagog szkolny 

2) Przeprowadzenie lekcji wychowawczych 

poświęconych szkodliwości używek oraz obalaniu 

mitów nt. używania alkoholu i nikotyny. 

Styczeń Psycholog, pedagog 

szkolny  

3) Pogadanki z uczniami na temat konsekwencji – 

zdrowotnych i prawnych – zażywania środków 

psychoaktywnych. 

Cały rok Wychowawcy, 

nauczyciel przyrody 

4) Konkurs szkolny na wykonanie plakatu klasowego 

na temat szkodliwego działania narkotyków i 

dopalaczy. 

Luty Nauczyciel plastyki 

5) Zapewnienie uczniom alternatywnych wobec 

zagrażających sposobów spędzania wolnego czasu w 

ramach zajęć pozalekcyjnych - organizowanie kółek 

zainteresowań zgodnych z oczekiwaniami uczniów. 

Cały rok Nauczyciele 

6) Indywidualne spotkania z uczniami i rodzicami z 

grup zwiększonego ryzyka. 

Cały rok Psycholog, pedagog 

szkolny  

7) Przekazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom 

informacji na temat aktów prawnych związanych z 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. 

Wrzesień Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

8) Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli i innych 

pracowników szkoły z przedstawicielem policji na 

temat sposobów rozpoznawania stanów po zażyciu 

środków psychoaktywnych. 

Wrzesień Pedagog szkolny 

9)  Współpraca z referentem ds. nieletnich. Cały rok Psycholog, pedagog 

szkolny 

II 

Bezpieczeńst

wo ucznia 

 Organizacja spotkań z przedstawicielem straży 

miejskiej dotyczącego bezpieczeństwa  w domu, na 

drodze i w szkole. 

I semestr Pedagog szkolny 

 Pogadanki dotyczące bezpiecznego zachowania ze 

szczególnym uwzględnieniem ferii, wakacji, 

okresów świątecznych. 

Cały rok Wychowawcy 

 Pogadanki na temat zasad bezpiecznego 

zachowania w ruchu ulicznym. 

 

Maj Nauczyciel 

odpowiedzialny za 

wychowanie 

komunikacyjne, 

wychowawcy  



Zadania Formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

 Pełnienie przez nauczycieli dyżurów na 

przerwach. 

 

Cały rok Nauczyciele 

 Zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas 

wycieczek. Omówienie regulaminu wycieczki oraz 

zasad BHP. 

Cały rok Wychowawcy, 

organizatorzy 

wycieczek 

 Przeprowadzenie lekcji na temat profilaktyki 

prozdrowotnej dotyczącej zagrożeń epidemicznych 

(np. chorób wirusowych jak grypa i ich 

modyfikacje). 

Listopad Wychowawcy 

Pielęgniarka szkolna 

 Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w kl. 

IV-VI. 

II semestr Nauczyciel techniki 

 Spotkanie dla uczniów klas II i VI nt. higieny 

osobistej. 

Maj Pielęgniarka szkolna 

III Stres i 

sposoby 

radzenia sobie 

z nim 

1) Zorganizowanie warsztatów dla klas IV-V „Czym 

jest stres i jak mogę sobie z nim poradzić?” . 

Październik  Psycholog, pedagog 

szkolny  

Wychowawcy 
2) Indywidualne spotkania i rozmowy z uczniami 

potrzebującymi pomocy i ich rodzicami. 

Cały rok Psycholog, pedagog 

szkolny  

3) Zorganizowanie warsztatów dla klas I-III 

wzmacniających poczucie własnej wartości „Lubię 

siebie”. 

Cały rok Psycholog, pedagog 

szkolny  

 IV Przeciw-

działanie 

przemocy 

1) Pogadanki i prelekcje na temat różnych form 

przemocy i sposobów radzenia sobie z nią oraz 

poznanie możliwości uzyskania pomocy. 

Styczeń Wychowawcy 

Psycholog szkolny 

2) Zorganizowanie warsztatów „Asertywność-

uległość-agresja", „Rozwiązywanie konfliktów”, 

„Czym jest złość?”. 

II semestr Wychowawcy 

Psycholog szkolny 

3) Pogadanki i dyskusje na lekcjach wychowawczych 

na temat praw dziecka i przemocy. 

Marzec Wychowawcy 

4) Pogadanki dotyczące zapobiegania cyberprzemocy. Cały rok Wychowawcy 

5) Prowadzenie mediacji w konfliktach między 

uczniami. 

Cały rok Wychowawca, 

psycholog, pedagog 

szkolny 
6) Spotkanie z policjantem na temat agresji i 

prawnych konsekwencji zachowań agresywnych. 

I semestr Pedagog szkolny 

7) Zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych  dla 

uczniów klas I-III. 

Cały rok Psycholog szkolny 

8) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Rodzinie oraz Komitetem Ochrony Praw Dziecka w 

Poznaniu. 

Cały rok Psycholog, pedagog 

szkolny 



Zadania Formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

V Rozwijanie 

pozytywnych 

cech własnej 

osobowości 

 Zajęcia rozwijające kompetencje psychologiczne 

uczniów: poznanie swoich mocnych i słabych stron, 

budowanie samoakceptacji, radzenie sobie z 

emocjami. 

Cały rok Psycholog szkolny 

wychowawcy 

 Zorganizowanie warsztatów kompetencji 

wychowawczych dla rodziców. 

II semestr Pedagog szkolny 

 Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli pt. 

„Poznaj swojego ucznia”. 

I semestr Psycholog szkolny 

 Indywidualne spotkania z psychologiem i 

pedagogiem szkolnym dla uczniów potrzebujących 

pomocy. 

Cały rok Psycholog, pedagog  

szkolny 

 Udział w konkursach szkolnych i 

międzyszkolnych. 

Cały rok Nauczyciele 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

Cały rok Psycholog, pedagog 

szkolny 

VI 

Kształtowanie 

umiejętności 

interpersonal

nych 

1) Aktywny udział w festynie szkolnym. Czerwiec Nauczyciele 
2) Warsztaty dla uczniów kształtujące umiejętności 

interpersonalne: komunikacja interpersonalna, 

sposoby rozwiązywania konfliktów. 

II semestr Pedagog szkolny 

3) Aktywny udział uczniów w akcjach 

charytatywnych organizowanych na terenie szkoły na 

rzecz środowiska lokalnego oraz w wolontariacie 

szkolnym. 

Cały rok, 

 

Nauczyciele, 

szkolny koordynator 

wolontariatu 

4) Udział w integracyjnych wycieczkach klasowych i 

międzyklasowych. 

Cały rok Wychowawcy 

Organizatorzy 

wycieczek 
VI Promocja 

zdrowego 

trybu życia 

1) Udział w akcjach „Szklanka mleka” i „Owoce w 

szkole”. 

Cały rok Dyrekcja, 

wychowawcy 

2) Przygotowywanie podczas lekcji wychowawczych 

Zdrowego Śniadania. 

Raz w 

miesiącu 

Wychowawcy 

3) Pogadanki na lekcjach przyrody na temat zdrowego 

trybu życia i korzyści z niego wynikających. 

II semestr Nauczyciel przyrody 

4) Udział w organizowanych w szkole i poza szkołą 

zajęciach sportowych oraz zawodach. 

Cały rok Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 
5) Pogadanki z rodzicami podczas zebrań na temat 

istoty promocji zdrowego i aktywnego trybu życia. 

Maj Wychowawcy 

6) Zbiórka makulatury, zużytych płyt CD, telefonów 

komórkowych, baterii itp. 

Cały rok Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewaluacja 

Szkolny Program Profilaktyki będzie podlegał ewaluacji poprzez:  

 badania ankietami ewaluacyjnymi rodziców, uczniów oraz nauczycieli diagnozujące 

realizację programu, jak również bieżące obszary problemowe pojawiające się w szkole, 

 obserwację zachowań uczniów, 

 uzyskiwanie bieżących informacji nt. pozytywnych zmian, a także pojawiających się 

trudności od uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

 analizę dokumentacji pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, pielęgniarki szkolnej oraz 

nauczycieli i wychowawców odpowiedzialnych za poszczególne zadania; 

 uzyskiwanie informacji ze środowiska lokalnego i instytucji współpracujących ze szkołą. 

   Po dokonaniu ewaluacji oraz na podstawie wyciągniętych z niej wniosków Szkolny Program 

Profilaktyki będzie ulegał modyfikacjom prowadzącym do jego udoskonalenia oraz dostosowania 

do aktualnych potrzeb całego środowiska szkolnego.  

 

 


