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1. WSTĘP 

Program profilaktyczny w Zespole Szkół w Paczkowie  powstał w oparciu o wynik 

diagnozy środowiska lokalnego, zgodnie z programem wychowawczym szkoły i aktami 

prawa oświatowego. 

          Przekazywane treści oraz sposoby ich realizacji są dostosowane  do wiedzy                     

i możliwości uczniów. Zadania, które są przedstawione w podanym programie  

profilaktycznym są ściśle związane z programem nauczania realizowanym przez nauczycieli 

nauczania zintegrowanego, nauczycieli klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I – III 

gimnazjum. Zróżnicowane formy i metody pracy  mają pomóc w osiągnięciu zamierzonych 

celów. Zakłada się badanie skuteczności  działań profilaktycznych każdego roku w czerwcu. 

Badanie to będzie opierało się głównie na obserwacji uczniów przez nauczycieli, 

prowadzonej dokumentacji dotyczącej sfery wychowawczej, sprawozdaniach śródrocznych 

wychowawców dotyczących realizacji programu profilaktyki, sprawozdania pedagoga 

szkolnego, rozmów z rodzicami oraz przeprowadzanych w razie potrzeby ankiet 

skierowanych do uczniów i ich rodziców. 

           Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność szkoły 

na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach 

wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów, 

wspomagania wychowawczej roli rodziców, wdrażania przestrzegania norm społecznych, 

dbałości uczniów o własne zdrowie oraz bezpieczeństwo. Program jest skierowany                

do każdego ucznia, zarówno zdolnego jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

potrzebującego pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz materialnej. Założenia 

programu realizowane są poprzez aktywizacje i integracje uczniów przy wspólnych 

zamierzeniach. Program uwzględnia rozwój aktywności uczniów poprzez udział                       

w planowaniu, organizowaniu i przygotowywaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, 

wyjść oraz udział w konkursach, prezentowaniu dorobku na forum szkoły i w środowisku 

lokalnym.  

Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, 

klasie szkolnej i środowisku. Obejmuję on swoim działaniem wszystkich uczniów, 

rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół w Paczkowie. Program zakłada współpracę             

ze specjalistami z zewnątrz oraz instytucjami wspierającymi szkołę. Program obejmuje 

cały cykl kształcenia dziecka. 
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2. PODSTAWY PRAWNE 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późn. zmianami 

2. Konwencja o prawach dziecka 

3. Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2015r. 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) 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży           

w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1256) 

6. Rozporządzenie MEN 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. 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji 

Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki          

w szkołach – „Bezpieczna+”  

8. Inne dokumenty związane z programem profilaktycznym: 

a. Statut Szkoły Zespołu Szkół w Paczkowie 

b. Program Wychowawczy Szkoły, 

c. Programy i plany pracy pracowników pedagogicznych, 
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3. CELE I ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

 

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią 

 

• Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen 

zachowania.  

• Systematyczne uwrażliwianie na sytuacje stwarzające zagrożenie oraz tworzenie 

warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.  

• Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły. 

• Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas przerw, imprez, wyjazdów oraz wycieczek 

szkolnych. 

• Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: pożar, zachowanie na szkolnym 

korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym, placu zabaw. 

• Organizacja zajęć podnoszących kompetencje dzieci i zmniejszające ich zagrożenie            

w różnych sytuacjach; udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,             

prawidłowego reagowania 

• Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy,                           

palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne 

 

Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy oraz wulgaryzmów w szkole 

 

• Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole. 

• Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.   

• Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy. 

• Kształtowanie umiejętności asertywnych. 

• Zadbanie o kulturę słowa uczniów szkoły. 

• Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych. 

• Wzbudzanie empatii, tolerancji i zachowań prospołecznych. 

• Pedagogizacja rodziców. 

 

 

Rozwijanie umiejętności społecznych 

 
•   Przedstawienie zasad i reguł panujących w klasie i szkole. 
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•   Stosowanie Szkolnego Regulaminu Ustalania Ocen Zachowania. 

•   Edukacja prawna uczniów; prawa i obowiązki ucznia. 

•   Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. 

•   Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej. 

 

 

Działania na rzecz propagowania zdrowego trybu życia 

 

•   Propagowanie zdrowego trybu życia. 

•   Fluoryzacja. 

•   Akcje promujące zdrowe odżywianie. 

•   Udział szkoły w programie „Mleko w szkole”, "Owoce w szkole", „Śniadanie daje moc”   

   i innych akcjach promujących zdrowie. 

•   Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę ciała. 

•   Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

•   Zajęcia wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna, propagowanie turystyki i  

   wycieczek pieszych,  wyjazdy na basen, łyżwy, zajęcia karate, zajęcia taneczne. 

•   Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia. 

 

Profilaktyka uzależnień 

 

•    Kształtowanie umiejętności asertywnych. 

•    Profilaktyka środków psychoaktywnych. 

•    Poznawanie współczesnych zagrożeń związanych z nadmiernym zażywaniem leków,  

   paleniem papierosów, alkoholem, narkotykami, dopalaczami, 

•    Profilaktyka uzależnienia od komputera. 

•    Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków. 

•    Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych. 

•    Współpraca z Komisariatem Policji w Swarzędzu, Ośrodkiem Pomocy w Swarzędzu 

 

Działania  wzmacniające motywację do własnego rozwoju 

 
• Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości. 

• Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. 

• Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań 
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• Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń. 

• Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji. 

• Organizowanie imprez klasowych, szkolnych mających na celu integrację grupy i 

pozytywne wywieranie wpływu na zachowanie. 

• Prowadzenie szkolnego klubu wolontariatu, udział w akcjach charytatywnych, systematyczna 

pomoc potrzebującym,  

 

Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

 
• Poszerzenie wiedzy dotyczącej trudnych życiowych sytuacji. 

• Wdrażanie metod asertywnych. 

•  Umiejętne szukanie pomocy. 

•  Ćwiczenia wspomagające skuteczne komunikowanie się i aktywność twórczą. 

•  Pogadanki na temat trudności szkolnych i sposobów ich przezwyciężania 

•  Pozytywne wzmacnianie uczniów mających trudności szkolne. 

• Indywidualne plany pomocy dla uczniów posiadających  orzeczenia z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz mających trudności w nauce. 

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami 

posiadających opinie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu. 

• Pomoc nauczyciela w świetlicy szkolnej. 

• Objęcie uczniów opieką i systematyczną pracą specjalistów: pedagoga, psychologa, 

logopedy (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno - 

wyrównawcze i rewalidacyjne). 

• Wyrównywanie szans rozwoju społecznego - pomoc materialna w tym: dofinansowanie 

obiadów, wyprawka szkolna, paczki z żywnością. 

 

 

Zadania profilaktyczne nauczycieli oddziału przedszkolnego,  szkoły podstawowej 

oraz gimnazjum 

 
• Dyżury szkolne nauczycieli podczas przerwy śródlekcyjnych. 

• Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków 

zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników 
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szkoły. 

• Obserwacja uczniów oraz zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, 

spożywania alkoholu czy niszczenia mienia. 

• Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach. 

 

 

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych 

 
 

• Diagnozowanie i uwzględnianie występowania różnic w dojrzałości dzieci na każdym 

poziomie nauki a w szczególności rozpoczynających edukację szkolną. 

• Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji 

informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z 

problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły. 

• Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące 

zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych 

(kino, teatr, itp.). 

• Współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów 

wysuwanych przez rodziców, np. rozmowy profilaktyczne na wywiadówkach, drzwiach 

otwartych. 

• Realizacja programów profilaktycznych dotyczących stosowania substancji 

psychoaktywnych oraz  rozwijania umiejętności interpersonalnych. 

• Wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych. 

• Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce. 

• Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i 

otoczenia. 

• Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci. 

• Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości. 

 

 

Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego 

 

• Koordynacja Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych. 

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
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• Wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych . 

• Organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, 

terapeuty 

• Pedagogizacja rodziców. 

• Rozmowy/zajęcia indywidualne z uczniami 

 

 

Zadania profilaktyczne rodziców 

 

• Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą 

oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny. 

• Rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z 

pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem /zastępcą/ Szkoły w celu zapobiegania 

niewłaściwym zachowaniom. 

• Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu 

doskonalenie metod wychowawczych. 

• Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować 

się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad 

oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów. 

 

 

 

 

4. DZIAŁANIA PROFILATYCZNE 

 

Działania profilaktyczne w szkole prowadzi: 

 

 dyrektor szkoły, 

 wychowawcy klas, 

 nauczyciele, 

 pedagog szkolny, 

 psycholog szkolny 

 nauczyciel biblioteki , 
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 Samorząd Uczniowski , 

 wychowawcy świetlicy , 

 Szkolny Klub Wolontariusza, 

 Rada Rodziców , 

 pracownicy niepedagogiczni 

 instytucje wspierające szkołę 

 

 

Sposoby realizacji 

 spotkania z pedagogami i psychologami  

 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, rozwijające, koła zainteresowań 

 spotkanie z funkcjonariuszami policji, 

 spotkania z pracownikami niepedagogicznymi 

 spotkania i warsztaty z rodzicami, 

 stały kontakt z rodzicami uczniów, 

 zajęcia pozalekcyjne, działalność Samorządu Szkolnego, uczestnictwo w rekolekcjach, 

 pedagogizacja rodziców na zebraniach. 

 

 

Formy i metody realizacji 

 

 praca w grupach 

 praca w parach 

 mini wykłady i wykłady 

 rozmowy kierowane i indywidualne 

 pogadanki 

 prelekcje 

 dyskusje 

 ćwiczenia integracyjne 

 zajęcia realizowane w ramach godzin wychowawczych oraz poszczególnych przedmiotów 

 warsztaty  



11  

 badania ankietowe 

 gry i zabawy dydaktyczne 

 projekcje filmowe 

 prezentacje multimedialne 

 gazetki ścienne 

 zajęcia pozalekcyjne 

 uroczystości szkolne 

 apele okolicznościowe 

 wycieczki szkolne i wyjazdy tematyczne 

 

 

5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA 

 

• zmniejszenie zjawiska przemocy i agresji w szkole, wulgaryzmów wśród uczniów, 

• wzrost wiedzy u uczniów i rodziców na temat uzależnień i zagrożeń z nimi  związanych oraz 

sposobów radzenia sobie z nimi, 

• uczniowie będą potrafili dokonywać wartościowych wyborów i nauczą się pozytywnych 

zachowań, 

• rozwinięcie u uczniów postawy współodpowiedzialności i rozumienia siebie i innych, 

• uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, 

• zmniejszenie zjawiska wagarów wśród uczniów, 

• poprawa kultury wśród uczniów, 

• identyfikowanie się rodziców i uczniów ze szkołą, 

• uczniowie będą promowali zdrowy styl życia i dokonywali wartościowych wyborów 

spędzania czasu wolnego, 

• uczniowie będą skutecznie reagować na krzywdę innych, 

• uczeń jest odpowiedzialny za ład i porządek w swoim najbliższym otoczeniu, 

• uczniowie stosują zasadę asertywności, 

• odpowiednie zachowanie w drodze do szkoły i ze szkoły jako pieszy i rowerzysta oraz jako 

pasażer w środkach komunikacji, 

• radzenie sobie w różnych, trudnych sytuacjach życiowych w szkole i poza nią, 

• aktywne uczestniczenie w życiu rodziny, w szkole, w środowisku lokalnym, 

• uczestniczenie w działalności wybranych kół zainteresowań, 
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• uczniowie potrafią zareagować na niewłaściwe zachowania – dyskryminacja, wulgaryzmy, 

przemoc, 

• opanowanie umiejętności wypowiadania się w sposób kulturalny, uprzejmy, 

• uczniowie znają przepisy prawne i konsekwencje ich nieprzestrzegania. 

• zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w szkole, 

• wzrost poprawności językowej w mowie potocznej (rzadziej używane wulgaryzmy), 

• utrwalenie zachowań asertywnych, 

• empatia, 

• wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im, 

• dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, 

• umiejętność organizowania czasu wolnego, 

• świadome i umiejętne korzystanie z komputera, internetu, 

• prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia, 

• zachowanie higieny osobistej, 

• sukcesy uczniów w szkole. 

 

6. EWALUACJA PROGRAMU 

 

1. Ankiety anonimowe dla uczniów  rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

(w razie potrzeby) 

2. Analiza dokumentacji szkolnej; sprawozdania pedagoga, wychowawców, pracowników 

świetlicy, biblioteki szkolnej, dzienniki klasowe 

3. Rozmowy z uczniami, z nauczycielami, z rodzicami, z pracownikami niepedagogicznymi, 

4. Obserwacja zachowań uczniów, 

5. Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonywana raz do roku na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

  

Podstawę dla sformułowania oceny realizacji Programu Profilaktycznego stanowią: 

narzędzia stosowane w ramach wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy, obserwacja, 

sprawozdania, zapisy w dokumentacji szkolnej, opinie, wnioski, scenariusze, itp. 
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                                                   HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

Zespół Szkół w Paczkowie 

Rok szkolny 2015/16 

 

 

                                  HARMONOGRAM   DZIAŁAŃ   PROFILAKTYCZNYCH 

 

 
L.p. 

Zadanie Sposób realizacji  

Termin 

 

Osoby odpowiedzialne 
i współpracujące 

1. Pedagogizacja rodziców - zagadnienia dot. 
uzależnień, potrzeb okresu dojrzewania, 
przemocy i agresji, wychowawczej funkcji 
rodziny. 

Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy, spotkania 
z gośćmi/specjalistami,  

Na bieżąco, 
w zależności 
od potrzeb 

Wychowawcy, pedagog, 
psycholog, pielęgniarka, 
zaproszeni goście (policjant, 
psycholog, terapeuci) 

2. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych. 
 

Uroczystości i imprezy klasowe  
 

Zajęcia integracyjne w klasach prowadzone przez 

wychowawców, pedagogów szkolnych i  psychologów. 

Na bieżąco, w 
zależności od 
potrzeb 

Wychowawcy, wyznaczeni 
nauczyciele, pedagog, 
rodzice 
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3. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo 
w życiu codziennym. 

Zajęcia według planu wychowawcy. 

 
Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa realizowane w każdej 
klasie. 

 
Spotkania z przedstawicielami policji w klasach  

Na bieżąco 

 
Po ustaleniu 

 
Cały rok 

 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, 
rodzice, zaproszeni goście 
(policjant, strażak) 

4. Niwelowanie deficytów rozwojowych w 
szczególności u dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 

Zajęcia logopedyczne 

Pomoc w odrabianiu lekcji 

Cały rok Wychowawcy, 
nauczyciele, specjaliści, 
logopeda, rodzice, 

5. Motywowanie uczniów do właściwego 
zachowania poprzez przestrzeganie 
Szkolnego Regulaminu Ustalania Ocen 
Zachowania 

Stosowanie na co dzień wewnątrzszkolnego 
systemu punktacji zachowania ucznia. 

Cały rok Wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
dyrektor 
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6. Przeciwdziałanie agresji, przemocy 
psychicznej, wymuszeniom i kradzieżom. 

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania agresji realizowane 
w każdej klasie. 

 

Spotkania uczniów z Policją nt. „Przestępczość nieletnich i jej 
prawne konsekwencje”. 

 

Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące agresji zawarte 
w programie „Spójrz inaczej”. 

Wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych poprzez porady 
indywidualne, opiekę psychopedagogiczną, indywidualne 
spotkania rodziców z wychowawcą . 

 

Podnoszenie kompetencji kadry 

pedagogicznej w zakresie 

psychoprofilaktyki – uczestniczenie 

w warsztatach, szkoleniach, 

czytanie literatury specjalistycznej 

 

Na bieżąco 
 

 

 

 
W zależności od 
potrzeb 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, rodzice, Zespół 
Wychowawczy, 

 

zaproszeni goście - 
Policja, pracownicy 
Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej, inni 
specjalisci 
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7. Zapobieganie kontaktom ze środkami 
psychoaktywnymi 

Zajęcia, pogadanki, prelekcje dotyczące przeciwdziałania 
uzależnieniom realizowane w każdej klasie przez 
wychowawcę w ramach godzin  wychowawczych. 

Spotkania uczniów z zaproszonymi gośćmi – 
specjalistami ds. uzależnień. 

 

Udział w ogólnopolskich i regionalnych działaniach 
profilaktycznych. 

 

Realizacja zewnętrznych programów profilaktycznych 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji,                 
o którym mowa w Krajowym Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii 

 

kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych 
używaniu środków odurzających  i substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także 
norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 
ryzykownych 

 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie 
realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej   w 
przypadku podejmowania przez uczniów i 
wychowanków zachowań ryzykownych 

 

przygotowanie oferty zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 
formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w 
szczególności potrzebę podniesienia samooceny, 
sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej 

Na bieżąco 

 

 

W zależności od 
potrzeb 

 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, inni 
specjaliści, Komisariat 
Policji w Swarzędzu 
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8. Promowanie zdrowego stylu życia. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów 
sportowych, kół zainteresowań oraz udział w akcjach 
promujących zdrowy styl życia. 

Cały rok Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, 
rodzice 

9. Ochrona uczniów przed niepożądanymi 
treściami w Internecie oraz brutalnymi 
programami i grami komputerowymi. 

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie, 
uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania 

z komputera. 
 

Współpraca z Wydziałem Komisariatem Policji w Swarzędzu 
oraz   instytucjami  zajmującymi  się  tematyką  przemocy  w 
sieci. 

Cały rok 
 

 

Cały rok 

Rodzice  
Wychowawcy, 
Nauczyciel informatyki 
policjant 

10. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji 
materialnej i zaniedbanych środowiskowo. 

Rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, 
rodzicami – bezpłatne obiady, paczki okolicznościowe, 
stypendia socjalne, zasiłki, wolontariat. 

Współpraca z Radą Rodziców 

Na bieżąco, 

W zależności 
od potrzeb 

Dyrekcja, Zespól 
Wychowawczy, 
wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, rodzice, 
Rada Rodziców, 
Szkolne Koło Wolontariatu 

11 Kształtowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych. 

Udział w programach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, 
Śniadanie daje moc”, Zdrowo jem, więc wiem”. 

Udział w projekcie „Wielkopolska onkologia” 

Na bieżąco, 

 

W zależności od 
potrzeb 

Dyrekcja, Zespól 
Wychowawczy, 
wychowawcy, pedagog, 

12 Kształtowanie wiedzy i świadomości 
ekologicznej 

Udział w programie „Zbieraj z klasą”, projekcie grantowym 
„Jestem EKO”, zbiórkach surowców wtórnych 

Na bieżąco pedagog 
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13 Kształtowanie umiejętności pomagania 
innym 

Udział w programie „Wielkoduchy”, „Mały wolontariat” 

Udział w różnorodnych zbiórkach, akcjach na rzecz innych;  

Współpraca z hospicjum Palium 

Na bieżąco  Dyrekcja, Zespól 
Wychowawczy, 
wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, rodzice, 
Rada Rodziców, 

Szkolne Koło 
Wolontariatu, 
Samorząd Uczniowski 

14 Kształtowanie zainteresowań, 
umiejętności, talentów,  wrażliwości 
estetycznej, umiejętności prezentacji 

 

Udział w Debacie Oksfordzkiej, szkolnym kole teatralnym,  
chórku, Klubie Rozwoju Osobowości (Klub Małego 
Geniusza), koło gry na gitarze, klub gier planszowych, koło 
plastyczne, SKS,  

Na bieżąco Zespól Wychowawczy, 
wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele. 

 

 

W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane: 

 

 program MEN „WYPRAWKA SZKOLNA” 

 program  „OWOCE W SZKOLE” 

 program „SZKLANKA MLEKA” 

 program „SPÓJRZ INACZEJ” 

 program „ UNPLAGET” 

 program „ŚNIADANIE DAJE MOC”  

 program  „WIELKODUCHY”  

 program Komendy Głównej Policji „PROFILAKTYKA A TY?” 

 program „MAŁY WOLONTARIAT” 

 program „ZDROWO JEM, WIEC WIEM”   

 projekt „WIELKOPOLSKA ONKOLOGIA” 
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