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PROGRAM PROFILAKTYKI 

 

Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego 

W Brodnicy 
  

                

 

To działania stwarzające człowiekowi okazję 
aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które 

powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach życiowych. 
G. Edwards 

  

PODSTAWY PRAWNE  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

 Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

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

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

ZAŁOŻENIA  

Profilaktyka – to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami  

i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka 

przed zakłóceniami rozwoju czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących 
rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne. 

 

 Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka  
w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej 

komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie 

sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii. 

 
 Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym 

stylem życia. 

CELE GŁÓWNE 

 Eliminowanie wśród uczniów zachowań agresywnych i przemocy. 

 Dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej oraz profilaktyki 

uzależnień. 

 Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie   

i promowanie zdrowego stylu życia 

 Uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków. 



CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole. 

 Poznawanie się wzajemne i budowanie zaufania, poprawa komunikacji pomiędzy uczniami i ich 

otoczeniem. 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach. 

 Ukazanie zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne. 

 Wskazywanie sposobów „trzeźwego” spędzania czasu wolnego oraz kreowania własnych 

wzorców. 

 Pokazanie możliwości zdrowego stylu życia, który daje radość i satysfakcję. 

 Wskazanie uczniom ich praw i obowiązków. 

Podejmowane działania profilaktyczne mają ukształtować ucznia, który:  

 Jest asertywny wobec używania tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych używek mających ujemny 

wpływ na rozwój i kształtowanie dziecka 

 Potrafi rozwiązywać konflikty z rówieśnikami bez użycia przemocy 

 Staje w obronie dzieci prześladowanych przez rówieśników, potrafi przeciwdziałać złu i pomaga 

rozwiązywać problemy klasowe 

 Nie wstydzi się zwrócić o pomoc dla siebie i innych 

 Integruje się z rówieśnikami, jest uczynny i pomocny 

 Odnajduje swoje miejsce w grupie 

 Jest wrażliwy na przejawy zła i stara się temu przeciwdziałać  

ADRESACI PROGRAMU 

Adresatem programu profilaktycznego są przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Brodnicy, których chcemy chronić przed przejawami przemocy a także pragniemy naszym 

wychowankom wskazywać normy postępowania. 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

 Aktywne włączanie rodziców w działania podejmowane przez szkołę. 

 Pogadanki dla rodziców dotyczące przyczyn agresywnego zachowania dzieci oraz zjawiska 

przemocy, uzależnień, problemów wychowawczych i dojrzewania. 

 Informowanie rodziców o procedurach postępowania wobec dzieci zachowujących się 

agresywnie, stosujących przemoc ukierunkowaną na rówieśników oraz zażywających substancje 

psychoaktywne. 

 Indywidualne spotkania rodziców z pedagogiem  lub wychowawcą. 



 Współdziałanie rodziców ze szkołą w propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i 

młodzieży. 

 Tablice informacyjne dla rodziców.  

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RADY PEDAGOGICZNEJ 

 Zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami Programu Profilaktycznego. 

 Analizowanie przypadków agresji i uzależnień przez zespół wychowawczy, Radę Pedagogiczną i 

Dyrekcję szkoły. 

 Wzmożenie dyżurów na przerwach. 

 Uruchomienie tzw. „Poczty Zaufania” dla mniej odważnych uczniów w formie skrzynki. 

 Zorganizowanie tzw. „dni otwartych” oraz dnia konsultacji  dających możliwość indywidualnego 

kontaktu z rodzicami. 

 Systematyczna kontrola boiska w ramach dyżurów nauczycieli.  

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zorganizowanie ciekawych zajęć 

pozalekcyjnych. 

 Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień. 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW 

 Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami: statut szkoły, WSO, Program 

Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły. 

 Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży, np. 

przestępczością i demoralizacją. 

 Tworzenie bezpiecznego i wolnego od uzależnień środowiska wychowawczego szkoły poprzez 

m.in. kontrolę boiska szkolnego w ramach dyżurów nauczycieli. 

 Promowanie zdrowego stylu życia 

 Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach profilaktycznych. 

 Tworzenie plakatów oraz gazetek tematycznych. 

 Organizowanie konkursów profilaktycznych. 

 Udział dzieci w przestawieniach profilaktycznych. 

 

Program Profilaktyki uchwaliła i zatwierdziła Rada Pedagogiczna w dniu 12 września 2012r 

po skonsultowaniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 


