
 

Program Profilaktyki ZSwK Twoja Przyszłość 

  Harmonogram działań profilaktyki szkolnej na rok szkolny 2016/2017 
 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. – realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym 

roku szkolnym 
 

Działania: skierowane do uczniów, Rodziców i nauczycieli, dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego.  
 

Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin/ 

odpowiedzialni  
 

I. Zwiększenie  bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią. 

 

 tematyka godzin wychowawczych do 

dyspozycji wychowawcy danej klasy 

 diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole 

 spotkania z przedstawicielami  

Straży Gminnej, policji, OSP w Krzymowie 

oraz ratownikiem medycznym  

 dalsze mobilizowanie uczniów do noszenia 

kamizelek i elementów odblaskowych 

 zdecydowana większość uczniów 

czuje się w szkole bezpiecznie 

 zdecydowana większość uczniów 

nosi kamizelki bądź elementy 

odblaskowe 

 uczeń wie do kogo zwrócić się  

o pomoc i potrafi z niej skorzystać 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

dyrektor szkoły, 

wszyscy 

nauczyciele, 

rodzice 

niepedagogiczni 

pracownicy 

szkoły, 

nauczyciel 

Edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 

 apele porządkowe-przypominanie zasad BHP 

 zapoznanie uczniów z  Regulaminem 

bezpieczeństwa ZSwK, skuteczne wdrażanie 

zasad regulaminu 

 zapoznanie uczniów ze szczegółowymi 

kryteriami ocen zachowania 

 pogadanki, rozmowy, prelekcje na temat 

bezpieczeństwa uczniów podczas: 

przerw, imprez szkolnych, środowiskowych, 

drogi do i ze szkoły 

  

 uczniowie znają regulaminy  

i zasady dotyczące bezpiecznego 

poruszania się po obiekcie 

szkolnym 

 odbyły się spotkania i rozmowy 

związane z bezpieczeństwem 

dzieci i młodzieży podczas: dni 

wolnych od zajęć, wakacji i ferii 

zimowych 

 uczenie zasad postępowania w sytuacjach 

trudnych – I, II etap edukacyjny 

 wdrażanie procedur postępowania  

w sytuacjach zagrożenia  

(pożar, powódź, podłożenie ładunku, 

wyładowania atmosferyczne, huragan, 

epidemia itp. – III etap edukacyjny – 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

 zadawalająca grupa uczniów  

zna procedury postępowania  

w sytuacjach zagrożenia 

 uczniowie znają zasady udzielania 

pierwszej pomocy 

 

 

 stopniowe wdrażanie uczniów w procedury 

postępowania w sytuacjach zagrożenia 

terroryzmem – realizacja  

Narodowego Programu 

Antyterrorystycznego 

 

 

 uczniowie podejmują trudne 

tematy związane  

z bezpieczeństwem  

we współczesnym świecie 

 uczniowie zostają wdrażani  

w procedury związane  

z zagrożeniem terrorystycznym 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin/ 

odpowiedzialni 
 

II. Eliminacja zachowań agresywnych i przemocy w szkole 

 
 

 współczesny savoir-vivre – lekcje 

wychowawcze, zajęcia dodatkowe, spotkania  

 wdrażanie uczniów do przestrzegania norm 

zachowań dotyczących kultury osobistej 

 uświadomienie uczniom, czym jest agresja  

i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić, 

kształtowanie postaw troski  

o bezpieczeństwo własne i innych, 

  – gazetki tematyczne, spotkania, rozmowy,  

     pogadanki 

 mini teatrzyki na temat kultury osobistej 

 

 

 podniesienie kultury słowa wśród 

uczniów 

 

 

 eliminowanie wulgaryzmów  

ze słownictwa ucznia  

 

uczeń: 

 umie życzliwie traktować innych 

ludzi 

 z szacunkiem odnosi się  

do każdego człowieka 

 potrafi budować pozytywny obraz 

własnej osoby 

 dba o dobre imię swojej klasy  

i szkoły 

 zna zasady i normy w kontaktach  

z innymi ludźmi 

 wie, gdzie zwrócić się o pomoc 

 potrafi nazwać swoje emocje 

 radzi sobie ze stresem, swoimi 

uczuciami i emocjami 

 zna metody relaksacyjne 

 potrafi być asertywny  

i współodczuwający 

 jest współodpowiedzialny/szanuje 

mienie własne i społeczne 

 

 rozwiązane sprawy interwencyjne 

      (bieżące problemy i spory) 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

zespół ds. 

profilaktyki 

oraz promocji 

zdrowia, SU, 

wychowawcy, 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły 
 

 uczyć uczniów rozwiązywania 

nieporozumień, konfliktów, sytuacji 

problemowych bez przemocy i agresji oraz 

wyrażania i nazywania emocji, 

kontrolowania emocji 

 

 uczyć radzenia sobie ze stresem: 

 rozmowy, spotkania, pogadanki, porady, 

konsultacje, spotkania mediacyjne 

 zajęcia biblioteczne 

 zajęcia pedagogiczne  

 koło religijne 

 koło plastyczne, muzyczne 

 zajęcia socjoterapeutyczne 

 

 zaangażowanie rodziców oraz całej 

społeczności szkolnej w rozmaite 

przedsięwzięcia szkolne związane  

z eliminacją przemocy i agresji. 

 

 zajęcia warsztatowe: 

 Co zrobić, aby w naszej klasie żyło się 

lepiej? (klasa VI SP) 

 Emocje i sposoby wyrażania złości  

(oddz. przedsz.) 

 Emocje i sposoby wyrażania złości (IIAB SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie/działanie 

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin/ 

odpowiedzialni 
 

III. Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego stylu trybu życia 

 

Zarządzenie nr 31/2012 wójta Gminy Krzymów z dnia 6 listopada 2012r. – wdrożenie wieloletniego 

programu w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia 

 
 

 redagowanie gazetek szkolnych, organizacja 

konkursów o tematyce zdrowotnej 

 kiermasz zdrowej żywności 

 tematyka godzin wychowawczych  

 organizowanie spotkań z pielęgniarką  

 promowanie wśród rodziców zasad 

prawidłowego żywienia, zdrowego stylu 

życia 

 

 większość dzieci i młodzieży zna 

zasady zdrowego odżywiania  

i zdrowego stylu życia,  

dba o higienę ciała 

 pielęgniarka szkolna uczestniczy  

w spotkaniach z dziećmi  

i młodzieżą 

 

cały rok 

szkolny 

 udział w akcji ogólnopolskiej pod hasłem 

„Śniadanie daje moc” 

 zapewnienie uczniom korzystania  

z posiłków na stołówce  

 zdecydowana większość uczniów 

zjada w szkole śniadanie lub obiad 

 dożywianie dzieci i młodzieży 

znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej – współpraca z GOPS 

 

 koła sportowe, zajęcia taneczne – rozwijanie 

różnych form sportu 

 poznawanie form aktywnego wypoczynku, 

uczenie racjonalnego gospodarowania 

czasem (zajęcia WF, wycieczki szkolne, 

zajęcia w terenie, pogadanki, lekcje 

wychowawcze) 

 

 uczeń umie zarządzać własnym 

czasem 

 nawiązanie współpracy z przedstawicielami 

firm kosmetycznych celem pozyskania 

materiałów reklamowych przeznaczonych  

dla młodzieży-broszur, próbek kosmetyków, 

środków higienicznych, filmów itp. 

 

 Profilaktyka raka szyjki macicy – współpraca 

z wojewódzkim Ośrodkiem Koordynujący 

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego 

Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu 

działający w strukturze Ginekologiczni – 

Położniczego Szpitala Klinicznego 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – 

warsztaty, spotkania edukacyjne z młodzieżą 

 

 spotkania edukacyjne dla nastolatek – 

współpraca ze szkołą rodzenia 
 

 mini teatrzyki o zdrowiu 

 

 

 

 

 

 uczniowie otrzymują ulotki, 

broszury na temat zdrowego 

żywienia, higieny itp.  

 

 młodzież otrzyma informację 

dotyczącą zdrowego stylu życia  

i dbania o własne zdrowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zadanie/działanie 

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin/ 

odpowiedzialni 
 

IV. Aktywny Rodzic w działaniach wychowawczych i profilaktycznych szkoły.  
 

Stała współpraca z Instytucjami  wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych  

i profilaktycznych. 
 

 

 warsztaty i spotkania dla Rodziców 

w ramach współpracy  

z Gminna Komisją ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
 

 rodzice otrzymują na terenie 

szkoły i gminy pomoc 

specjalistów  

w zakresie oddziaływań 

wychowawczych, poprawnego 

funkcjonowania rodzinny  

 

 

cały rok 

szkolny,  

w miarę potrzeb 

 

zespół ds. 

programu 

profilaktyki 

oraz promocji 

zdrowia, 

pedagog 

szkolny, 

pielęgniarka 

szkolna, 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor szkoły 

 

 dyżury dla rodziców psychologa  

i pedagoga z PPP odbywające  

się na terenie szkoły 

 w razie potrzeb interwencje psychologa PPP 
 

 

 rozpoznawanie warunków życia dzieci  

i młodzieży, dożywianie uczniów,  

we współpracy z pracownikami socjalnymi 

GOPS w Krzymowie, Kościelcu  

i Władysławowie  

 w sytuacji potrzeby podejmowanie działań 

interwencyjnych we współpracy  

z dzielnicowym, asystentem rodzin oraz 

kuratorem sądowym, współpraca z PCPR  

w Koninie  

 

 uczniowie są dożywiani  

 szkoła otrzymuje wsparcie  

w swoich działaniach 

wychowawczych 

 i profilaktycznych 

 

 uczeń zna instytucje 

wspierające rodzinę  

w problemie  

 

 pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych 

– współpraca ze Świetlicą Środowiskową w 

Krzymowie 

 nauczyciele i rodzice monitorują udział dzieci 

w zajęciach dodatkowych  

 udział  rodziców na spotkania dotyczące 

szkolnej profilaktyki oraz lekcje otwarte, inne 

zajęcia, uroczystości szkolne 

 motywowanie rodziców  

do systematycznej i aktywnej relacji  

ze swoim dzieckiem odnośnie zdrowego stylu 

życia 

 

 dzieci i młodzież odrabiają 

pracę domową, aktywnie 

spędzają czas wolny 

 zwiększył się odsetek uczniów 

uczestniczących w zajęciach 

dodatkowych 

 wszyscy uczniowie objęci 

pomocą pp uczestniczą  

w zajęciach dodatkowych 

 dobre i wartościowe relacje   

na linii rodzic-dziecko, dziecko-

rodzic 

 szkolenia, konsultacje i warsztaty  

dla Rodziców 

Prelekcja: Jak budować relacje z dzieckiem? – 

mądre wychowanie. 

 

 podniesienie kultury 

pedagogicznej rodziców 

 szkolenia RP, konsultacje nauczycieli  

z pedagogiem i psychologiem ppp,  

 ulotki pedagoga dla nauczycieli 

 

 

 

 

 

 

 uzyskanie dodatkowej wiedzy, 

pozyskanie umiejętności pracy  

z uczniem zagrożonym 

uzależnieniem 



 

Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin/ 

odpowiedzialni 
 

V. Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, kształtowanie wrażliwości i empatii. 
 

Działania antydyskryminacyjne.     Uzależnieniom mówimy NIE.  
 

Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. 
 

 rozmowy z wychowawcą, apele porządkowe 

dotyczące:  

 niszczenia mienia szkolnego 

 obowiązków i praw ucznia 

 przeciwstawianiu się złym zachowaniom  

i nawykom  

 nagradzania, pochwalania dobrego zachowania 

 zdecydowana większość 

uczniów poprawnie funkcjonuje 

w życiu społecznym 

 

 wsparcie dyrektora  

dla nauczycieli 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

 

 

 realizacja tematyki godzin wychowawczych 

według załączonego harmonogramu 

 

 uczenie tolerancji na wszystkich zajęciach 

edukacyjno-wychowawczych 

 

 rozwijanie otwartości na potrzeby drugiego 

człowieka-kształcenie empatii 

 Teatralna profilaktyka-dzień profilaktyki -

wystawa prac, spektakl wych–prof.  

z elementami happeningu – profilaktyka 

uzależnień – pogadanki, projekcje filmów 

 

 uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły wdrążają działania 

antydyskryminacyjne- indywidualnie 

podchodzą do każdego ucznia 

 

 uwrażliwianie uczniów na akceptację 

odmienności  
 

 uczniowie pozyskują 

informacje na temat uzależnień 

oraz skutków zażywania 

narkotyków 
 

 uczniowie poszerzają 

wiadomości i umiejętności  

w zakresie funkcjonowania  

w grupie społecznej 
 

 dzieci i młodzież dostrzegają 

różnice między ludźmi  

i akceptują je 
 

 uczniowie sukcesywnie poznają  

i rozumieją pojęcia: norma, 

prawo, obowiązek, tolerancja, 

godność 

 do każdego ucznia 

podchodzimy  

w szkole indywidualnie 

 realizacja programów we współpracy  

z PPIS w Koninie – Sekcja Oświaty 

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 

oddział przedszkolny 0a: 

 program „Moje dziecko idzie do szkoły”. 

 program profilaktyki nikotynowej: 

 ,,Czyste powietrze wokół nas”  

 Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw 

Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014 - 2018. 

szkoła podstawowa: 

 program „Moje dziecko idzie do szkoły”. 

 program „Trzymaj Formę” - XI edycja, 

 programy profilaktyki nikotynowej:    

 „Nie pal, przy mnie proszę ”, 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw 

Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014 - 2018. 

 konkurs „Palić, nie palić oto jest pytanie” dla 

uczniów klas V 

 zdecydowana większość uczniów  

wie jak prowadzić zdrowy styl życia 
 

Gimnazjum: 

 program „Trzymaj Formę” - XI edycja, 

 projekt edukacyjny „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc 

działamy” 

 projekt edukacyjny „Wiem - nie biorę! Jestem 

bezpieczny”. 

profilaktyka HIV/AIDS:  

a) 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS, 

b) Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, 

Opieki nad Osobami Żyjącymi z HIV i Chorymi  

na AIDS na lata 2012 – 2016. 

programy profilaktyki nikotynowej: 

a) program „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

b) 17 listopada - trzeci czwartek listopada - 

ogólnopolska akcja „Rzuć palenie razem z nami” 

c) 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu” 

d) Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw 

Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014 – 2018. 



 

Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin/ 

odpowiedzialni  

V. Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, kształtowanie wrażliwości i empatii. 
 

Działania antydyskryminacyjne.     Uzależnieniom mówimy NIE.  
 

Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. 

 
 

 podejmowanie akcji charytatywnych: 

 zbieramy korki dla chorych dzieci 

 udział w akcji „Pogotowie Św. Mikołaja, 

przygotowanie paczek  

dla potrzebujących z terenu gminy 

 udział uczniów gimnazjum w akcjach 

UNICEFU 

 paczka dla dzieci z domu dziecka 

 zakup karmy dla zwierząt ze schroniska 

 loteria fantowa 

 uczeń potrafi nieść pomoc  

i korzystać z pomocy 

 

 dzieci i młodzież życzliwie 

traktują innych ludzi, pomagają 

innym 

 

 uczniowie znają i śledzą 

aktualne wydarzenia w kraju  

i na świecie, dyskutują na ten 

temat 

 

 uczniowie mają świadomość 

zagrożeń współczesnego świata 

/w tym terroryzm, epidemie/ 

cały rok 

szkolny   

 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

zespół ds. 

programu 

profilaktyki 

oraz promocji 

zdrowia, 

pedagog 

szkolny 

 

 

 dyskusje na temat bieżących wydarzeń  

na świecie oraz roli mediów z życiu 

społecznym w oparciu  

o artykuły prasowe, audycje radiowe, przekaz 

telewizyjny 

 Profilaktyka w terenie – zajęcia edukacyjne dla 

klas IIIAB GM: 

1. lekcja muzealna w Licheniu-Wychowanie 

dawniej i dziś. 

2. zajęcia warsztatowe /agresja, stres, 

zmęczenie, dopalacze, narkotyki/  

z pracownikami Centrum Interwencji 

Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego  

w Ślesinie 

 

 uczniowie poszerzają wiedzę  

na temat niebezpieczeństw 

czyhających na młodzież 

współczesnego świata 

 stworzenie uczniom możliwości 

rozmowy ze specjalistami  

w dziedzinie pomocy  

oraz uzależnień 

 uczniowie poznają problem 

agresji i przemocy, nabywają 

umiejętności radzenia sobie  

z agresja i przemocą 

 uczniowie poznają problemy 

związane z uzależnieniami 

/media, używki/ 

 uczeń nabywa pewności siebie, 

uczy się krytycznego myślenia  

i prezentacji własnego 

stanowiska oraz jego obrony 

 wie, gdzie zwrócić się o pomoc 

czerwiec 

2017 

 zajęcia warsztatowe, spektakle profilaktyczne 

dla uczniów dotyczące zachowań ryzykownych  

w ramach współpracy z Gminna Komisją ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii 

 

rok szkolny  
/wg. ustaleń 

z GK ds. RPAiN/ 

 

  ulotki informacyjne dla rodziców  poszerzenie wiedzy rodziców  

na temat uzależnień i innych 

problemów wieku dojrzewania 

 klasowe, wycieczki  

(teatr, muzeum, park, kino, warsztaty, 

wycieczka turystyczna) 

 zdecydowana większość 

uczniów jest zintegrowana 

 nabywanie umiejętności 

konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów 

 uczeń jest samodzielny, 

kulturalnie się zachowuje  

 

 



 

Data: 13.09.2016r. 

Data zatwierdzenia programu po konsultacjach z Rodzicami, uczniami, nauczycielami: ……………………..  
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Remigiusz Ignaczak                   …………………… 
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