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PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU 

 

Program profilaktyki uchwala Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Stanisława Staszica w Swarzędzu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i ma ona na celu 

podejmowanie inicjatyw dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska, w którym położona jest szkoła, obejmujących wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

       PODSTAWY PRAWNE 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.26 lutego 2002r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                

w poszczególnych typach szkół.       

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.   

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z dnia 3 

października 2011r.)                                                             

         

OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI 
 

I. Działania skierowane do uczniów: 

1) Profilaktyka uzależnień: 

 Prowadzenie działań dotyczących profilaktyki uzależnień: nikotynizmu, 

alkoholizmu, narkomanii w ramach godzin wychowawczych przez wychowawców 

poszczególnych oddziałów; 
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 organizację apeli profilaktycznych (w tym celu lekcje wychowawcze w klasach IV, 

V i VI odbywają się na tej samej godzinie lekcyjnej); 

 organizację i udział w konkursach o tematyce dotyczącej ww. zagadnień; 

 realizację programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki palenia takich jak np.: 

„Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”; 

 udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu. 

 

2) Profilaktyka agresji i przemocy: 

 Pogadanki na temat źródeł oraz mechanizmu agresji; 

 Rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

z wykorzystaniem dramy; 

 Organizowanie spotkań  z policją w celu szerzenia wiedzy na temat 

odpowiedzialności prawnej i karnej; 

 Realizację programu „Spójrz inaczej” przez nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie 

w tym zakresie; 

 Prowadzenie zajęć na temat radzenia sobie z emocjami przez wychowawców 

poszczególnych oddziałów lub pedagoga szkolnego. 

 

3) Promowanie zdrowego trybu życia: 

 pogadanki na temat higieny osobistej;  

 lekcje wychowawcze;   

 spotkania z pielęgniarką szkolną;  

 udział w programach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole, ciepła herbata  

 zajęcia pozalekcyjne, sportowe; 

 akcja „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” 

 wdrażanie do segregowania odpadów; 
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4) Profilaktyka niepowodzeń szkolnych: 

 monitorowanie frekwencji uczniów  przez nauczycieli prowadzących zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne; 

 odrabianie zadań domowych przy pomocy nauczycieli w świetlicy szkolnej oraz 

w ramach programu „Równy start” realizowanego we współpracy z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Swarzędzu;  

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych o różnym charakterze; 

  udzielanie pomocy materialnej uczniom we współpracy z ich rodzicami oraz m. 

in. Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

 wdrażanie uczniów do udzielania pomocy koleżeńskiej; 

 organizowanie zajęć specjalistycznych logopedycznych, przez pedagoga 

szkolnego oraz w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.  

 organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przyjętym        

w szkole regulaminem.  

 współpraca z Policją i Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Terapii Uzależnień. 

 

5) Promowanie bezpiecznego stylu życia: 

 Prowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły przez 

wychowawców oddziałów oraz przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej na 

początku roku szkolnego, przed feriami zimowymi, feriami letnimi oraz w razie 

potrzeb; 

 Realizację programu „Ratujmy i uczmy ratować”; 

 Przygotowywanie do egzaminu na kartę rowerową w ramach zajęć technicznych 

oraz wychowania fizycznego. 

 

II. Działania skierowane do nauczycieli: 
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1) Udzielanie wsparcia psychologicznego nauczycielom w formie m.in. superwizji, 

coachingu, grup wsparcia. 

2) Poszerzanie wiedzy i umiejętności na temat komunikacji interpersonalnej poprzez 

organizację grup wsparcia oraz różnych form doskonalenia nauczycieli. 

3) Poszerzanie wiedzy na temat uzależnień poprzez organizację doskonalenia 

zawodowego. 

 

III. Działania skierowane do rodziców: 

1) Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom uczniów 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie         

z powodu zagrożenia uzależnieniem poprzez wspieranie ich w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów zagrożonych uzależnieniem 

przez pedagoga szkolnego oraz wychowawców poszczególnych oddziałów. 

2) Realizację przez pedagoga szkolnego programu profilaktyki uniwersalnej opartego 

na naukowych podstawach rekomendowanego w ramach systemu rekomendacji - 

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”. 

3) Rozpowszechnianie na stronie internetowej szkoły oraz podczas zebrań z rodzicami 

przez wychowawców oddziałów i pedagoga szkolnego informacji na temat 

szkodliwości środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych, tzw. dopalaczy, których używanie łączy się z zagrożeniem 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień. 

4) Edukacja prawna rodziców np. Niebieska Karta. 

 
 

 


