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I. KONCEPCJA. 

 

Profilaktyka jest procesem wspierającym prawidłowy zdrowy rozwój każdego ucznia. To 

wieloaspektowa interwencja korygująca niedostatki wychowania, obejmująca równolegle trzy 

nurty działania: 

1) wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu, 

2) ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i 

dezorganizują zdrowy styl życia, 

3) inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

a) profilaktykę uniwersalną – wspieranie wszystkich uczniów prawidłowym rozwoju i 

zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie 

zachowań ryzykownych,  

b) profilaktykę selektywną – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub uwarunkowaną biologicznie, są w wyższym stopniu 

narażeni na rozwój zachowań ryzykownych, 

c) profilaktykę wskazującą - wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania substancji psychoaktywnych lub występowanie zachowań ryzykownych, które 

nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.  

 

Przez szkolny program profilaktyki rozumie się projekt systemowych rozwiązań w środowisku 

szkolnym uzupełniający wychowanie, obejmujący szereg programów profilaktycznych. Są to 

działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym 

uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich otoczeniu. Jest chronieniem ucznia przed 

zagrożeniami i reagowaniem na nie. 

 

Ryzykowne zachowania uczniów: 

 agresja słowna i fizyczna, cyberprzemoc, 

 zagrożenie uzależnieniami (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze), 

 zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi (TV, telefon, internet, komputer, zakupy,  

jedzenie), 

 wagary, słaba frekwencja, 

 zainteresowanie pornografią, wczesna aktywność seksualna,  

 zachowania autoagresywne i samobójcze, 

 nieprzestrzeganie przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań (niska  

kultura osobista, stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu i 

otoczenia, kradzieże, arogancja, lekceważenie dorosłych, kłamstwa, ucieczki z domu, 

materializm życiowy), 

 stosowanie szkodliwych dla zdrowia diet dla poprawienia atrakcyjności.  

 

Szkolny program profilaktyki ogniskuje się wokół rozwijania następujących umiejętności u 

uczniów: 

- psychologicznych i społecznych, 

- życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i 

wyrażania własnych emocji, 

- poznawczych, jak krytyczne myślenie i konstruktywne podejmowanie decyzji w 

sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

 



II. DIAGNOZA. 

 

W roku szkolnym 2015/2016 specjaliści, wychowawcy i nauczyciele dokonali diagnozy 

czynników ryzyka i czynników chroniących dzieci przed zachowaniami ryzykownymi w 

środowisku szkolnym SP 23 we Wrocławiu. Diagnoza powyższych czynników nastąpiła na 

podstawie rozmów z dziećmi i ich obserwacji, wywiadów i rozmów z rodzicami oraz 

instytucjami wspomagającymi funkcjonowanie rodziny, analizy dokumentacji dotyczącej 

uczniów i zapotrzebowania w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

analizy działań diagnostycznych podejmowanych przez pracowników szkoły (ankiety, 

narzędzia) oraz w parciu o literaturę fachową.    

 

Czynniki ryzyka: 

- sytuacja szkolna (presja sukcesu, liczne porażki, anonimowość, brak zainteresowania nauką), 

- sytuacja rówieśnicza (dysfunkcyjne zachowania grupy, brak kolegów, osamotnienie, 

doświadczanie przemocy) 

- sytuacja rodzinna (brak więzi rodzic-dziecko, konflikty, brak wystarczającej opieki nad 

dziećmi, zaniedbanie, nieskuteczne metody wychowawcze, błędy wychowawcze - brak 

jasnych wymagań i granic, słaba kontrola, odrzucenie, często i surowe karanie, 

niekonsekwencja; rozwód; poważna dysfunkcja rodziny - uzależnienia rodziców, przewlekłe 

choroby, kryminalne zachowania), 

- duża ekspozycja przemocy i agresji w mediach, modelowanie tego typu zachowań w 

otaczającym świecie społecznym, negatywne wzorce, 

- brak zaangażowania religijnego, 

- czynniki indywidualne dziecka (ryzyko okołoporodowe, cechy temperamentalne, obniżony 

intelekt, trudności rozwojowe). 

 

Czynniki chroniące: 

- sytuacja szkolna (zainteresowanie nauką, liczne sukcesy, mało liczna klasa i szkoła, ciekawy 

program zajęć pozalekcyjnych), 

- sytuacja rówieśnicza (posiadanie przyjaciół, dobra pozycja w grupie rówieśniczej, 

rówieśnicy z dobrymi wzorcami) 

- sytuacja rodzinna (dobra więź rodzic-dziecko, skuteczne metody wychowawcze, optymalna 

kontrola rodzicielska przy wspieraniu samodzielności, wysoki status socjo-ekonomiczny 

rodziny oraz wysoki poziom kultury osobistej rodziców, posiadanie rodziny bliższej i dalszej 

w otoczeniu), 

- zaangażowanie religijne, 

- czynniki indywidualne dziecka (podwyższony intelekt, liczne zainteresowania pozaszkolne, 

aktywność sportowa, uzdolnienia i predyspozycje, wysoki poziom inteligencji emocjonalnej i 

społecznej). 

 

 

 

III.   ODBIORCY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. 

 

 dzieci i młodzież - objęcie uczniów działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi oraz 

dostarczenie im doświadczeń wywołujących zmiany dotychczasowych zachowań 

 rodzice - objęcie rodziców działaniami profilaktycznymi oraz budowanie dobrych relacji 

z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i 

profilaktycznych 

 nauczyciele - objęcie nauczycieli działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi 

 



IV. OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 

 

A) zagrożenia i bezpieczeństwo 

B) agresja, przemoc, cyberprzemoc 

C) uzależnienia 

D) zdrowie psychiczne 

E) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

 

 

 

V.     CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. 

 

 

Główny cel:  

korygowanie niedostatków wychowania, przywracanie zdrowia i prawidłowego rozwoju 

ucznia, eliminowanie czynników ryzyka i wprowadzenia czynników chroniących. 

 

 

      Cele szczegółowe: 

- ochrona przed zagrożeniami, rozpoznawanie i reagowanie na wszelkie przejawy 

zagrożeń wobec uczniów, 

- stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i dziecka,  

- zapobieganie i ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkole,  

- zrozumienie przyczyn zachowań agresywnych, usuwanie i minimalizowanie 

przyczyn różnych form agresji, 

- zapobieganie uzależnieniom, wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę w zakresie 

zagrożenia uzależnieniami, 

- promocja pozytywnych wartości wśród uczniów, przekazywanie norm, 

- uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego, 

- kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności psychologicznych i 

interpersonalnych (postawy asertywnej, skutecznej komunikacji, rozwiązywania 

konfliktów, radzenia sobie z negatywnymi emocjami), wzmacnianie poczucia własnej 

wartości, 

- wdrażanie do troski o dobro innych, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, 

- informowanie o konsekwencjach zachowań ryzykownych, edukacja prawna, 

- wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji   

wychowawczych, wzmacnianie więzi rodzic-dziecko, 

- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, 

- objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i rodziny dysfunkcyjne, 

- ścisła współpraca nauczycieli, specjalistów szkolnych i rodziców w procesie 

wychowania, 

- doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.     FORMY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH . 

 

1. Działania profilaktyczno-edukacyjne wśród uczniów. 

 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach poświęconym tematom wynikającym z wyznaczonych 

obszarów oddziaływań, zajęcia mają charakter warsztatowy. Działaniami profilaktyczno-

edukacyjnymi mogą być także prelekcje, pogadanki, projekcje filmowe, przedstawienia 

teatralne, udział uczniów w konkursach dotyczących tej tematyki, e-learningi. 

 

A) PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWA 
 

 realizacja programu „Bezpieczna szkoła” (pedagog, nauczyciele, wychowawcy świetlicy) 

 diagnoza poczucia bezpieczeństwa w szkole – IV kl. (pedagog, psycholog), 

 prelekcje i zajęcia z uczniami w ramach organizowanych obchodów pod hasłem „Tydzień 

Bezpieczeństwa” (pedagog, nauczyciele, wychowawcy świetlicy) 

 pogadanki wychowawców z uczniami na temat: Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, 

Dziecko bezpieczne w sieci (nauczyciel informatyki),  

 zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego:  

- Bezpieczne Interneciaki, 

- Jestem bezpieczny w szkole I/IV, -Jestem bezpieczny w domu 0-I, 

- Pies- mój przyjaciel – kl. I 

- Jestem bezpieczny na ulicy I-II, Jestem bezpieczny w drodze do szkoły I/IV, 

 realizacja zadań związanych z Programem „Chronimy Dzieci” (wychowawcy, pedagog, 

psycholog) 

 Dzień Pluszowego Misia- komu powiem o trudnościach – kl. I  

 Dzień Domowego Pupila  

 udział uczniów w zajęciach organizowanych przez: 

1. policję - Bezpieczna Droga do szkoły, Klub Bezpiecznego Puchatka, 

2. Wrocławska Inicjatywę Rowerową -Rowerowa Szkoła, 

3. SOK - Bezpieczny przejazd, Bezpieczna podróż, 

4. Straż Miejską- spotkania prewencyjne -Agresywny pies,  

5. Straż Pożarną - Bezpieczne ferie / zabawy na lodzie, 

6. TOZ i Audiatur- Bezpieczne zabawy z psem,  

7. Fundacja Dzieci Niczyje - 3 2 1 Internet, 

8. Centrum Edukacji Społecznej- Świadomy obywatel 

(Koordynuje: pedagog szkolny) 
 

B) PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY, CYBERPRZEMOCY 
 

 diagnoza skali zjawiska przemocy i agresji w szkole, 

 realizacja zadań związanych z Programem „Chronimy Dzieci” (wychowawcy, 

psycholog), 

 realizacja zajęć z wychowawcami dotyczących profilaktyki agresji i przemocy, roli 

emocji w życiu człowieka, rozwiązywania sytuacji problemowych, komunikowania 

swoich potrzeb, 

 realizacja zajęć z wychowawcami i pedagogiem ukierunkowana na promowania 

pozytywnych wartości i norm społecznych, przestrzegania zasad kultury osobistej,  

 podejmowanie mediacji wśród dzieci służących konstruktywnemu rozwiązywaniu 

problemów rówieśniczych w celu budowania pozytywnych relacji, 

 organizacja obchodów ”Dnia Przyjaciela”, „Dnia Życzliwości i Tolerancji”, 

 organizacja działań w ramach obchodów „Tygodnia Szkoły bez Przemocy”, plastyczny 



konkurs profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przemocy, 

 organizacja wyjść i wycieczek klasowych, 

 zajęcia warsztatowe z psychologiem lub pedagogiem szkolnym: 

- Jak być dobrym kolegą, koleżanką? 

- Zajęcia integracyjne kl. I, IV 

- Zabawy na dobry klimat 

- Co to jest złość? Jak sobie radzić z agresją i przemocą? – I-III 

- Jak dochodzi do przemocy?, Jak pomagać i jak się bronić? – IV-VI 

 realizacja grupowych lub indywidualnych zajęć z psychologiem  z wykorzystaniem 

elementów Treningu Zastępowania Agresji oraz zajęcia socjoterapeutyczne (psycholog)  

lub Trening pewności siebie (pedagog), 

 udział uczniów w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską-spotkania prewencyjne 

- Odpowiedzialność nieletnich, Cyberprzemoc,  

 realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zaj. dydaktyczno-

wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dla dzieci uzdolnionych, 

socjoterapeutyczne, indywidualne zaj. terapeutyczne z psychologiem. 
 

 

C) PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ  
 

 realizacja programu „Cukierki” kl. I-III, praca z bajka terapeutyczną 

 realizacja zajęć z wychowawcami dotyczących profilaktyki uzależnień, rozwijanie 

umiejętności asertywnego odmawiania, sposobów rozwiązywani sytuacji trudnych, 

podejmowania decyzji, 

 zajęcia warsztatowe w klasach z pedagogiem szkolnym: 

- Papierosom mówimy NIE- V, 

- Alkohol szkodzi zdrowiu- V, 

- Narkotyki są dla słabych- VI, 

- Nadużywanie komputera i mediów – IV-VI 

- Uzależnienia- nie potrzebuję! IV-VI 

 udział uczniów w zajęciach organizowanych przez: 

1. UM 

- Tytoń w szkole IV 

- Nie pal , przy mnie proszę III, 

2. Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki - Spójrz Inaczej. 

(Koordynuje: pedagog szkolny) 

 

D) PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
 

 realizacja zajęć z wychowawcami dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego, roli 

mediów i mody w życiu młodego człowieka, wskazywania dobrych wzorców 

postępowania, wdrażanie do samooceny i samokontroli,  

 Organizacja Tygodnia Zdrowia Psychicznego (poznanie technik radzenia sobie ze 

stresem) - psycholog, wychowawcy 

 zajęcia z psychologiem / pedagogiem szkolnym: 

- Zdrowe odżywianie a anoreksja i bulimia (IV-V) – pedagog, 

- Dobre samopoczucie nastolatka (IV-VI) – psycholog, 

 realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zaj. dydaktyczno-

wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dla dzieci uzdolnionych, 

socjoterapeutyczne, indywidualne zaj. terapeutyczne z psychologiem, 

 opieka w celu minimalizowania stresu u dzieci obcokrajowców, 

 realizacja zajęć z uczniami w kl. VI „Jedną nogą w gimnazjum” oraz w kl. III „Jedną 



nogą w klasie IV”. 

 

E) ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA 

 

 

2. Działania profilaktyczne wśród rodziców i pozyskiwanie ich jako sojuszników w 

realizacji działań profilaktycznych wśród uczniów. 

 

Celem pracy z rodzicami jest kształtowanie prawidłowych postaw rodzinnych i społecznych oraz 

korygowanie błędów wychowawczych. Istotne jest także stworzenie klimatu do otwartego 

mówienia o różnych problemach, jak też zmiana świadomości rodziców dotycząca lepszego 

rozumienia potrzeb dzieci i młodzieży oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych 

rodziców. 

 

- organizacja zebrań i konsultacji dla rodziców, 

- indywidualne konsultacje rodziców z psychologiem, pedagogiem szkolnym, wspieranie 

rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych wychowawców,  

- przygotowywanie broszur informacyjnych dla rodziców na temat współczesnych zagrożeń 

cywilizacyjnych wśród dzieci, m.in. na temat uzależnień behawioralnych i na temat 

cyberprzemocy, prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych, a 

także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego 

typu przypadkach, 

- pogadanki wychowawców na zebraniach dotyczące potrzeb rozwojowych dzieci, 

- prelekcje psychologa szkolnego na zebraniach dla rodziców, np. Wpływ mediów na rozwój 

psychiczny dzieci, Dobry rodzic, czyli jaki?, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem 

- realizacja programu warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i 

Wychowawców”, warsztatu dla rodziców kl. I „Bez klapsa”, zgodnie ze zgłoszonym 

zapotrzebowaniem, 

- możliwość uczestnictwa rodziców w obchodach świąt i uroczystości szkolnych, m.in. 

Kiermasz Świąteczny, 

- współudział rodziców w wyborze tematyki poruszanej na lekcjach wychowawczych (np. 

zbadanie potrzeb rodziców poprzez przeprowadzenie ankiety), 

- udział rodziców w pracach Rady Rodziców, która opiniuje szkolne programy, 

- na bieżąco informowanie ich o prowadzonych przez szkołę działaniach profilaktycznych i 

wychowawczych, 

- uwrażliwianie rodziców na zebraniach na kształcenie u dzieci umiejętności życiowych, 

zdolności do przestrzegania norm reguł społecznych, promowania kultury osobistej, 

dostarczania prawidłowych wzorców interakcji społecznych. 

 

3. Działania profilaktyczne wśród nauczycieli. 

 

Celem współpracy nauczycieli jest wyposażenie ich w umiejętności rozpoznawania problemu i 

odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

Praca z nauczycielami obejmuje: 

- szkoleniowe spotkania dla Rady Pedagogicznej dopasowane do bieżących potrzeb szkoły, 

- stała współpraca szkoły z pracownikami PPP i innymi instytucjami,  

- samodoskonalenie umiejętności dobrej współpracy nauczyciel – rodzic, 

- poszerzenie wiedzy i kompetencji nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych 



objawów używania środków i substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w 

celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, profilaktyki używania 

środków i substancji psychoaktywnych, 

- doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i wychowawców, a także umiejętności 

rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci oraz podejmowania interwencji w przypadku 

podejrzenia ich krzywdzenia, 

- prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji w zakresie rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych oraz podejmowania 

szkolnej interwencji profilaktycznej,  

- pomoc specjalistów szkolnych w opracowaniu materiałów dydaktycznych do wykorzystania  

  przez nauczyciela na lekcji wychowawczej lub na zebraniu z rodzicami, zgodnie ze zgłoszonym 

zapotrzebowaniem, 

-indywidualne konsultacje wychowawców z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

-ścisła współpraca specjalistów szkolnych z nauczycielami i wychowawcami w rozwiązywaniu 

bieżących trudności,  

- przygotowywanie dla nauczycieli broszur informacyjnych na temat aktualnych problemów i 

zagrożeń wśród dzieci i młodzieży. 

 

 

 

VII. UWAGI O REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. 

 

Program profilaktyczny jest komplementarny do programu promocji zdrowia, programu 

wychowawczego szkoły oraz spójny z celami wychowawczymi przedmiotowych programów 

edukacyjnych. Program profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców, 

pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły we współpracy 

z rodzicami. 

Wszyscy wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, pedagog, psycholog szkolny uwzględniając 

specyfikę przedmiotowych treści nauczania określają tryb i zakres działań w swoich 

indywidualnych programach wychowawczym i edukacyjnych. 

 

 

 

 

Program został zatwierdzony przez Radę  Pedagogiczną w dniu 12.09.2016r. 

 

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w dniu 14.09.2016r. 


