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PODSTAWA PRAWNA 
Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu 
profilaktyki, stanowią: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72 
• Konwencja o Prawach Dziecka – art. 27,29 
• Ustawa z dania 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz.329 z 

późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej 
          zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych       
          uzależnieniem 

• Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. Nr 51, poz. 458) 

• Rozporządzenie MENiS z dania 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ramowych statutów 

         publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 10 z    
         2002r., poz 96) 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu nauczania szkolnego oraz 

          zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o     
          zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, o wartościach rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach 
świadomej prokreacji zawartych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 121 z 2002 r., poz 1037) 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, 
poz. 535), 

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003r. 
Nr 24, poz. 198 ) 

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55). 

 

 



3	
	

WPROWADZENIE 

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju 
i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz 
wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie 
wśród dzieci, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi 
ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie. 

 
 
I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 w Warszawie stwarza uczniom warunki nauki dające duże 
poczucie bezpieczeństwa. W 25 klasach na wszystkich poziomach uczy się łącznie 400 uczniów. 
Uczniowie szkoły to dzieci wywodzące się z rodzin o dobrym i bardzo dobrym statusie 
materialnym, których rodzicom zależy na edukacji ich dzieci.  Wysokie standardy nauki, rozwinięta 
infrastruktura szkoły oraz możliwość indywidualnego podejścia stwarza duże poczucie 
bezpieczeństwa o przyszłość dzieci, a zajęcia edukacyjno- artystyczne umożliwiają ich kreatywny 
rozwój. 
Uczniowie wykazują duże zaangażowanie w swoją edukacje, ale jednocześnie borykają się z 
trudnościami społecznymi dotyczącymi rozwiązywania konfliktów oraz poprawnego współżycia w 
grupie rówieśniczej. 
 
 
Diagnozy środowiska szkolnego dokonano na podstawie obserwacji zachowania uczniów, 
rozmów prowadzonych z uczniami i rodzicami, opinii wychowawców i psychologa szkolnego 
oraz doświadczeń prawidłowości rozwojowych na poszczególnych etapach rozwoju dziecka 
 
Przeprowadzona analiza posłużyła do określenia zakresu oraz przyczyn zachowań ryzykownych. 
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II. CELE I ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
 

1. Rozpoznanie zagrożeń zachowań ryzykownych. 
 
Rozpoznane 
zachowania 
ryzykowne 
 

Przyczyny 
 

Sposoby realizacji 
działań 
profilaktycznych 

Osoba 
odpowiedzialna 

Trudności w 
funkcjonowaniu 
społecznym w klasie 

- niskie poczucie 
własnej wartości,  
- problemy rodzinne, 
- problemy 
emocjonalne, 
- brak oczekiwanych 
przez siebie i innych 
osiągnięć szkolnych, 
- wpływ grupy 
rówieśniczej. 
 

-wzmacnianie poczucia 
własnej wartości, 
- zapewnienie wsparcia 
emocjonalnego, 
- dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do 
indywidualnej sytuacji 
ucznia, 
- zaangażowanie dzieci w 
prace projektowe w 
różnych grupach, 
- monitorowanie 
funkcjonowania 
społecznego uczniów w 
grupie 

-Nauczyciele, 
wychowawcy, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nauczyciele 
podczas dyżurów i 
lekcji, nauczyciele 
świetlicy podczas 
zajęć, 
Pedagog, 
psycholog podczas 
obserwacji lekcji, 
zajęć, warsztatów. 

Konflikty 
rówieśnicze 

- brak tolerancji 
wobec innych osób, 
- brak dostosowania 
społecznego, 
- problemy 
emocjonalne, 
- problemy rodzinne, 
- brak oczekiwanych 
przez siebie i innych 
osiągnięć szkolnych. 

- budowanie świadomości 
dzieci w ramach lekcji 
godzin wychowawczych i 
zajęć z wychowawcą w 
klasach 0-3 oraz 
sytuacjach codziennych 
(przerwy, stołówka 
szkolna, plac zabaw itp.) 
- prowadzenie 
warsztatów tematycznych 
dla różnych klas, 
- indywidualne rozmowy 
z uczniami, 
- pedagogizacja rodziców 
podczas zebrań oraz w 
formie elektronicznej 
poprzez dziennik 
elektroniczny, 
 
- Dzień życzliwości/ 
Dobrego Słowa/ 
Uśmiechu 

-Wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny- według 
programu 
wychowawczego,  
 
 
 
 
 
 
 
 
-wychowawcy 
klas, psycholog, 
pedagog, 
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- „ Order życzliwości” 
 
 

-wychowawcy 
świetlicy dla dzieci 
1-3 

Dysharmonia w 
rozwoju poznawczo-
emocjonalnym 
 

- brak rozpoznania 
mocnych i słabych 
stron dziecka, 
- uwarunkowania 
biologiczne, 
- nadmierna ilość 
zajęć szkolnych i 
pozaszkolnych, 
- nieumiejętność 
odreagowania emocji 
oraz radzenia sobie z 
problemami. 
 

- wskazywanie mocnych i 
słabych stron dziecka, 
- kierowanie na diagnozę 
psychologiczno-
pedagogiczną i 
specjalistyczną, 
- dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do potrzeb 
i możliwości dziecka 
- przekazywanie 
rodzicom informacji na 
temat funkcjonowania 
ucznia, 
- prowadzenie 
warsztatów dla rodziców 
i dzieci ubiegających się 
o przyjecie do klasy 
pierwszej. 

Nauczyciele, 
wychowawcy,  
terapeuta 
pedagogiczny- 
prowadzenie zajęć 
z dziećmi 
wskazanymi do 
terapii 
pedagogicznej 
pedagog i 
psycholog szkolny 

Zagrożenie 
Uzależnieniami:  
W klasach 0-3 
zapobieganie  
uzależnieniu od 
komputera, tabletu, 
urządzeń 
elektronicznych 
 
 
 
 
 
Klasy 4-6 
Zapobieganie 
eksperymentowaniu/ 
sięganiu po alkohol, 
papierosy, środki 
psychoaktywne. 
Zaburzenia 
odżywiania 
 
 
 
 
 

W klasach 0-3: 
Łatwy i 
nieograniczony 
dostęp do urządzeń 
elektronicznych, brak 
pozytywnych 
wzorców aktywnego 
spędzania czasu, 
moda wśród dzieci na 
korzystanie z 
urządzeń 
elektronicznych 
 
 
W Klasach 4-6 
Brak poczucia 
własnej wartości, 
chęć zdobycia 
pozycji w grupie. 
Brak kontroli ze 
strony rodziców 
 
 
 
 

- lekcje wychowawcze  
- przedstawienia z 
zakresu profilaktyki 
uzależnień 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lekcje przyrody i lekcje 
wychowawcze 
- spotkanie z 
przedstawicielem Policji i 
Straży Miejskiej 
 
- lekcje WDŻ 
 
 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy 

 
 

 
pedagog. 
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2. Cele programu 
 
Szkolny program profilaktyki uwzględnia sytuację uczniów naszego środowiska. Jest on 
zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym i ma na celu : 

a) Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. 
• Doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z 

przejawami przemocy – eliminowanie zachowań agresywnych. 
• Wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez 

społeczeństwo, w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym. 
• Kształtowanie pozytywnej samooceny - akceptacja siebie i pozytywna samoocena jest 

czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi. 
 
b) Promowanie zdrowego stylu życia. 

• Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wspomaganie zdrowia fizycznego i 
psychicznego poprzez kształcenie umiejętności i nawyków ruchowych. 

• Stwarzanie możliwości udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. 
• Wdrażanie do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania się. 

 
c) Kształtowanie ważnych psychologicznie i społecznie umiejętności. 

• Zainteresowanie nauką i własnych rozwojem 
• Podtrzymywanie tradycji i kształcenie szacunku dla jej norm etycznych. 
• Kodeks norm i zasad etycznych. 
• Wskazywanie autorytetów, pozytywnych wzorów postępowania i zachowania. 

 
d) Wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości. 

• Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. 
• Wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie. 
• Budowanie obiektywnej świadomości swoich możliwości i ograniczeń. 
• Stosowanie norm etycznych i religii. 

 
e) Kształtowanie wiedzy i zachowań zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym. 

• Unikanie zagrożeń wynikających z oddziaływania szkodliwych czynników: ognia, energii 
elektrycznej, gazu itp. 

• Kształtowanie wśród dzieci przekonań o konieczności przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy. 

• Przekazania dzieciom wiedzy i umiejętności na temat zasad udzielania pierwsze pomocy. 
• Wdrożenie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 
• Przekazywanie informacji na temat rożnych zagrożeń z którymi mogą się zetknąć i 

możliwości ich unikania lub minimalizowania. 
 

3.  Określenie czynników chroniących: 
a) Silna więź z rodzicami. 
b) Prawidłowe relacje rodzic-dziecko. 
c) Stabilna sytuacja rodzinna. 
d) Atmosfera zrozumienia i akceptacji w domu i szkole. 
e) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka. 
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f) Jasne i konsekwentne zasady i metody wychowawcze. 
g) Zainteresowanie nauką i własnym rozwojem 
h) Praktyki religijne, duchowe. 
i) Podtrzymywanie tradycji kulturowych i kształcenie szacunku dla ich przekazywania 
j) Akceptacja w środowisku, aktywność społeczna. 
k) Ruch, sport, rozwój zainteresowań i pasji. 
l) Pozytywne wzorce zachowań. 

 
 
III. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 
 
1. Realizacja programu odbywać się będzie w ramach: 
a)  zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez wychowawców 
 i nauczycieli przedmiotu, a także na wycieczkach, spotkaniach   oraz imprezach 
okolicznościowych, 
b) zajęć pedagogiczno – psychologicznych prowadzonych grupowo lub indywidualnie  przez 
psychologa, pedagoga szkolnego, terapeutę pedagogicznego oraz zapraszanych specjalistów, 
c)  zajęć pozalekcyjnych z dziećmi mających na celu rozwijanie talentów i zainteresowań, 
d) pracy wychowawczej wychowawców klas, a w szczególności: 

• okazywania zainteresowania każdemu z wychowanków,  
• badania środowiska domowego,  
• udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych poruszanych przez 

wychowanków, 
• dzielenia się z rodzicami pozytywnymi uwagami o dziecku oraz niepokojącymi 

zachowaniami, 
• wspólnego opracowywanie metod postępowania w sytuacjach konfliktowych, 
• inicjowania i wspierania akcji integrujących zespół klasowy i szkolny. 

e) pedagogizacji rodziców w trakcie: 
• zebrań ogólnych, 
• indywidualnych spotkań z rodzicami, 
• warsztatów rekrutacyjnych 

 
 
IV. METODY REALIZACJI PROGRAMU 
 
1. Metody aktywizujące jednostkę i środowisko: konkursy przedmiotowe i artystyczne, apele, 
teatrzyki, działalność kół zainteresowań, akcje tematyczne, wolontariat, pomoc koleżeńska, 
zawody sportowe, wycieczki, szkolenia dla rodziców nauczycieli, dni otwarte, wspólne imprezy 
okolicznościowe itp. 
2. Metody eksponujące: 
a) impresyjne – polegające na wywołaniu u uczniów określonych zachowań i zmian w postawach 
moralnych, przeżywanie głębokich emocji. 
b) ekspresyjne – stwarzanie sytuacji, w których uczeń nie tylko przeżywa, ale i tworzy np. drama, 
odgrywanie ról, inscenizacje, wystawy prac, warsztaty psychoedukacyjne. 
3. Metody podające: mini wykład, pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja. 
4. Metoda projektów. 
5. Konsultacje specjalistów – rozmowy indywidualne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
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V. ADRESACI PROGRAMU  
 
Niniejszy program skierowany jest do: uczniów, nauczycieli i rodziców 
. 
Praca profilaktyczna w szkole została zaplanowana na trzech związanych ze sobą poziomach: 

• Profilaktyka wśród dzieci i dla dzieci. 
• Profilaktyka wśród nauczycieli. 
• Profilaktyka wśród rodziców. 

 
 

VI. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
 

1. Rada Pedagogiczna 
a) określa zadania w zakresie profilaktyki. 
b) określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych. 
c) dokonuje analizy działalności profilaktycznej. 

 
2. Nauczyciele 

a) współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych. 
b) wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach  i opiniach wydanych przez PPP. 
c) doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań 

profilaktycznych. 
 

3. Wychowawca klasy 
a) integruje zespół klasowy, 
b) dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, 
c) wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
d) realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów, 
e) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń 

szkolnych, 
f) określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy i wsparcia odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
g) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 
h) podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu 

wychowawczego szkoły i Szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z 
udziałem rodziców i nauczycieli, 

i) wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu 
profilaktyki szkolnej. 

 
4. Pedagog szkolny: 
a) współpracuje ze środowiskiem rodzinnym ucznia udzielając porad i wspierając rodziny, 
b) spotyka się z rodzicami w celu określenia wyłaniających się problemów, 
c) wspomaga nauczycieli w określaniu ewentualnych zagrożeń, 
d) wzmacnia motywacje uczniów do nauki, 
e) uczy efektywnych metod radzenia sobie z trudnościami, 
f) prowadzi  zajęcia profilaktyczne, umożliwiające lepsze poznanie siebie oraz wzmacniające 

relacje i współdziałanie w klasach, 
g) prowadzi warsztatypsychoedukacyjne, wzmacniające procesy grupowe oraz umożliwiające 

rozpoznanie swoich mocnych stron 
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h) przygotowuje i prowadzi razem z psychologiem zajęcia dla kandydatów- wskazuje 

rodzicom obszary do pracy. 
 

5. Psycholog szkolny: 
a) udziela indywidualnej pomocy uczniom i ich rodzinom,  
b) uczy rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania emocji,  
c) rozpoznaje przyczyny niepowodzeń uczniów, 
d) określa stan dynamiki grupy, 
e) wspomaga procesu kształtowania pozytywnego obrazu siebie, wykorzystywania własnych 

możliwości oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania  trudnych sytuacjach 
rodzinnych i środowiskowych, 

f) prowadzi spotkania z rodzicami kandydatów dla nowych uczniów, oraz wprowadza ich w 
środowisko, 

g) prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, wzmacniające procesy grupowe oraz 
umożliwiające rozpoznanie swoich mocnych stron 

h) pomaga w sytuacjach konfliktowych z rówieśnikami poprzez naukę dobrej komunikacji, 
pozytywne rozwiązywanie konfliktów, efektywne sposoby pozbywanie się napięć i agresji. 

 
6. Dyrektor 
a) monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki. 
b) diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki. 
c) inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym programie profilaktyki. 
d) współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu 

profilaktyki. 
 

7. Rodzice 
a) przedstawiają wychowawcom, dyrektorowi swoje opinie i sugestie na temat programu 

profilaktyki lub podejmowanych działań profilaktycznych, 
b) mają prawo do korzystania z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga, psychologa i w 

zakresie profilaktyki skierowanej do rodziców, 
c) wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, 

nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
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VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
 

1. W wyniku zastosowania szkolnego programu profilaktyki: 
 

Uczniowie 
 

Rodzice Nauczyciele, wychowawcy 

 
• umiejętność 

rozpoznawania swoich 
mocnych stron, 
rozumienia własnych 
emocji 
 

• wzrost świadomości 
uczniów na temat pracy i 
ich funkcjonowania w 
grupie, 
 

• zwiększenie poczucia 
własnej wartości, 

 
• zdobycie wiedzy na temat 

sposobów radzenia sobie 
z trudnymi sytuacjami, 
możliwości uzyskania 
wsparcia i pomocy, 

 

 
- wzrost świadomości 
rodziców na temat: 

- ich roli w procesie 
wychowawczym, 
- źródeł zagrożeń, 
- niepokojących 
objawów i zachowań ich 
dzieci, 
- możliwości uzyskania 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, 
- czynników chroniących 
przed ryzykownymi 
zachowaniami ich dzieci, 
 

- wzrost poziomu współpracy 
rodziców ze szkołą w celu 
rozwiązywania problemów 
dzieci, 

 

 
- wzrost efektywności 
współpracy wychowawców i 
specjalistów z rodzicami w 
celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych 
uczniów. 
 

 

 

VIII. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 
Działania realizowane w ramach profilaktyki będą przedstawiane w formie sprawozdania na 
podsumowującej Radzie Pedagogicznej.  
 
Szkolny program profilaktyczny będzie poddany co rocznej ewaluacji na podstawie: 
- wniosków z realizacji programu, 
- obserwacji uczniów, 
- rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami, 
- analizy dokumentów psychologa i pedagoga szkolnego, 
- hospitacji prowadzonych przez dyrektora szkoły. 
 
Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany 
zatwierdzane uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.  
 


