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1. Wstęp 
 
Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 3  im. Kornela Makuszyńskiego  w Płocku jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły i wspólnie z programem 
wychowawczym realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. 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. Program profilaktyki w swoich założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania 
norm współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje zachowania. Program został opracowany 
w oparciu o wytyczne zawarte w Rządowym programie na lata 2014–2016 „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”.  
 
2. Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), 
2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.), 
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), 
4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 546), 
5) Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz.298). 
6) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124), 
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.). 
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz.U. 2015 poz. 1249) 
 

3. Cele główne programu: 
1) wspomaganie dziecka 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. 

 
4. Cele operacyjne: 

1) tworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły, 
2) tworzenie w szkole atmosfery akceptacji i poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczniom (z różnymi potrzebami edukacyjnymi), 
3) kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych, 
4) wyrabianie prawidłowych nawyków oraz postaw warunkujących zachowanie i pielęgnowanie zdrowia, 
5) kształtowanie osobowości dziecka oraz umiejętności współżycia z otoczeniem, 
6) kształtowanie umiejętności radzenia sobie  w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, a także zapobiegania ich powstaniu, 
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7) budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie oraz akceptacji innych poprzez budowanie właściwych relacji z rówieśnikami i najbliższym otoczeniem, 
8) rozpoznawanie możliwości rozwojowych wychowanków oraz podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej w przypadku dzieci wymagających 

wsparcia specjalistów; 
9) ograniczenie i likwidowanie barier, które blokują prawidłowy rozwój. 

 
5. Diagnoza problemów występujących w społeczności szkolnej 

Program profilaktyki został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i zachowań uczniów w Szkole Podstawowej nr 3. Na diagnozę składały się: wnioski 
z programów profilaktycznych „Potrafię być sobą” i „Bezpieczna szkoła” przeprowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ankiety dla rodziców 
dotyczące potrzeb psychologiczno-pedagogicznych dla ro obserwacje, konsultacje z nauczycielami i rodzicami, wywiady środowiskowe, rozmowy wychowawcze, 
analiza dokumentów szkoły. Przeprowadzona diagnoza  wykazała, że największymi problemami i zagrożeniami w Szkole są: 

1) trudności w  komunikacji interpersonalnej, 
2) przypadki stosowania przemocy i agresji, w tym cyberprzemocy, 
3) używanie wulgaryzmów, 
4) brak znajomości zasad współżycia w grupie, nadmierny egoizm, 
5) niska kultura osobista, 
6) trudności w nauce, 
7) przypadki palenia papierosów. 

 
6. Formy i metody pracy: 

1) praca w parach, 
2) praca w małych grupach, 
3) miniwykłady,  
4) wykłady, 
5) rozmowy indywidualne, 
6) rozmowy kierowane, 
7) pogadanki, 
8) prelekcje, 
9) dyskusje, 
10) „burze mózgów”, 
11) ćwiczenia integracyjne, 
12) zajęcia w ramach godzin wychowawczych, 
13) zajęcia w trakcie realizacji poszczególnych przedmiotów, 
14) warsztaty, 
15) badania ankietowe, 
16) techniki uzupełniania zdań, 
17) gry i zabawy dydaktyczne, 
18) metody pedagogiki  zabawy, 
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19) drama, 
20) projekcje filmów, 
21) gazetki ścienne, 
22) zajęcia pozalekcyjne, 
23) uroczystości szkolne, 
24) apele okolicznościowe i porządkowe. 

 
7. Strategie oddziaływań na uczniów: 

1) Działanie informacyjno – edukacyjne skierowane na: 
a) kształtowanie postaw, wychowanie do wartości 
b) skuteczne wykorzystywanie programów profilaktycznych. 
c) rozwijanie umiejętności prozdrowotnych 

2) Działania alternatywne polegające na organizowaniu zajęć: sportowych, artystycznych, pozalekcyjnych, społecznych wdrażających uczniów do aktywnego i 
twórczego trybu życia. 

3) Działania interwencyjne: 
a) praca indywidualna z dzieckiem i rodziną, 
b) organizowanie zajęć wspierających rozwój, 
c) wsparcie pedagogiczno – psychologiczne, 
d) interwencje wychowawcze, 
e) korzystanie z pomocy specjalistów. 

 
8. Osoby odpowiedzialne za realizację: 

1) Dyrektor/wicedyrektor Szkoły, 
2) wychowawcy klas, 
3) nauczyciele pozostałych przedmiotów, 
4) pedagog szkolny, 
5) psycholog szkolny, 
6) rodzice, 
7) pielęgniarka szkolna, 
8) intendentka. 

 
9. Ewaluacja programu: 

1) ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów, 
2) obserwacje, 
3) wywiad środowiskowy, w tym wywiad z rodzicami, 
4) rozmowy wychowawcze, 
5) opinie uczniów i rodziców, 
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6) analiza dokumentów Szkoły. 
 
10. Spodziewane efekty: 

1) postawy uczniów respektujące normy społeczne, 
2) kierowanie się w życiu wartościami uniwersalnymi, 
3) zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w szkole, 
4) wzrost poprawności językowej w mowie potocznej (rzadziej używane wulgaryzmy), 
5) utrwalenie zachowań asertywnych, 
6) wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im, 
7) dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, 
8) umiejętność organizowania czasu wolnego, 
9) świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, 
10) prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia, 
11) zachowanie higieny osobistej, 
12) sukcesy uczniów w szkole, 
13) umiejętność współpracy i współdziałania uczniów 
14)  zachęcenie do czytelnictwa większej ilości uczniów 
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Budowanie pozytywnych relacji 
społecznych, rozwijanie 

kompetencji społecznych uczniów, 
wspieranie prawidłowego rozwoju 

osobowości dzieci oraz 
uspołecznianie uczniów (w tym 

uczniów z niepełnosprawnościami, 
odmiennymi kulturowo oraz 

wielojęzycznych). 

Program adaptacyjno –integracyjny „Jestem pierwszakiem” kl. I 
 

wrzesień/październik 
 2016 r. 
 

psycholog 
wych. kl. I 
 

Program adaptacyjno – integracyjny „Będę pierwszakiem” dla dzieci 
z MP 16, MP 17 
 

II okres 
 

psycholog 
wychowawcy  
klas I-III 

Program profilaktyczny „Jestem wolny, jestem bezpieczny” zakończony 
festynem  szkolnym z okazji Dnia Dziecka. Klasy I-III 
 

I/II okres 
czerwiec 2017 r. 
 

I. Michalska 
Rada Rodziców  
we współ. z  
Klubem Osied. 
Łukasiewicza, 
wychowawcy 

Festyn „Pożegnanie lata” wrzesień 2016 r. wychowawcy świetlicy 

Gry, zabawy i warsztaty integrujące zespół klasowy. na bieżąco wychowawcy 

Wycieczki, biwaki, rajdy, zielone szkoły 
 

wg planów  
wychowawców 

dyrekcja, kierow.  
wycieczek 

Wspomaganie wychowawców w procesie integracji zespołów 
klasowych 

na bieżąco 
 

pedagog, psycholog 
nauczyciele, 

Powoływanie zespołów wychowawczych w przypadku zaistniałych 
istotnych problemów wychowawczych 

na bieżąco 
 

pedagog, psycholog 
dyrekcja  

Wolontariat: organizowanie akcji charytatywnych: loteria fantowa w 
świetlicy szkolnej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współpraca 
z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”, „Klubem Gaja”, „Nakręć się” - 
zbieranie plastikowych korków – na rzecz osób niepełnosprawnych. 

I/II okres 
 

SU, wychowawcy, 
świetlicy, nauczyciele, 
wychowawcy 

Działania Samorządu Uczniowskiego I/II okres opiekunowie SU 

Program „Od grosika do złotówki” – wprowadzamy dziecko w świat 
finansów. 

I/II okres 
 

wychowawcy  
klas II i III 

Kampania  „Na niebiesko dla autyzmu” kl. I-VI 
 

II okres 
 

A. Myślińska,    
E. Kącicka 

organizowanie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących 
 

na bieżąco wg  
potrzeb 

pedagog 
psycholog 
wychowawcy 

 VI Międzyszkolny Integracyjny Festiwal „Śpiewam z pasją, tańczę 
z pasją”  
 

kwiecień2017 r. 
 

A. Aktyl-Rosłaniec 
M. Jankowska 
G. Suwardt, A. Kret 
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Zajęcia w ramach zzw, pogadanki na temat:  

 kształtowania postaw , wychowanie do wartości 

 komunikowania się, mocnych i słabych stron, odróżniania dobra 
od zła 
rasizmu, ksenofobi i dyskryminacji 

 niebezpieczeństw związanych z zażywaniem substancji 
psychoaktywnych w tym dopalaczy 

 

na bieżąco wychowawcy 
 

Rozwijanie potencjału szkoły w 
zakresie bezpiecznego 

funkcjonowania uczniów, w tym ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Wzmacnianie nawyków bezpiecznego poruszania się po drogach  
i ulicach – pogadanki oraz praktyczne ćwiczenia, 
 

3 razy w roku  
(rozpoczęcie roku,  
przed feriami  
i wakacjami) 

wszyscy 
nauczyciele, 
Straż Miejska, 
pedagog 

Rozmowy, pogadanki przed feriami, wycieczkami, wakacjami. 
 

na bieżąco 
 

wszyscy 
nauczyciele 

Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania na przerwach 
 

na bieżąco 
 

wszyscy 
nauczyciele 

Działanie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz szkoły, zewnętrzna firma 
ochroniarska 

na bieżąco 
 

dyrekcja szkoły 
 

Realizacja statutowych obowiązków w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniów, szczególnie sumienne wypełnianie dyżurów 
nauczycieli podczas przerw 

na bieżąco 
 
 

wszyscy 
nauczyciele 
 

Reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa według ustalonych 
procedur i Statutu Szkoły 
 

na bieżąco 
 
 

wszyscy 
nauczyciele  
i pracownicy szkoły 

„Konkurs o ruchu drogowym” dla klas  III 
 

II okres 
 

M. Marciniak 
J. Lewicka 

Przeprowadzenie próby ewakuacyjnych z budynku szkoły 1 raz w roku 
 

dyrekcja szkoły 

Przegląd budynku pod względem BHP 
 

na bieżąco 
 

powołany  
zespół 

Uaktualnienie opisów na drzwiach w języku brajla dla uczniów 
niewidomych, oznakowanie schodów 

wrzesień 2016 r. 
na bieżąco 

K. Bratkowska 
K. Podolewska 
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Rozwijanie kompetencji 
wychowawczych nauczycieli i 

wychowawców. 

Konferencje, warsztaty, szkolenia podnoszące kompetencje 
wychowawcze 

I/II okres 
 

wszyscy  
nauczyciele 
 

Indywidualne konsultacje z pedagogiem, psychologiem, wypracowanie 
spójnych  metod postępowania z uczniami w sytuacjach trudnych 

I/II okres 
 

wszyscy  
nauczyciele 
pedagog, psycholog 

Wymiana doświadczeń podczas zespołów przedmiotowych, zespołów 
wychowawczych 

I/II okres 
 

wszyscy  
nauczyciele 

Współpraca z rodzicami. 

Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym i profilaktyki 
szkoły, z kalendarzem imprez, planem wychowawcy z uwzględnieniem 
sugestii i propozycji rodziców 
 

podczas 
pierwszego 
zebrania 

wychowawcy 
 

Działania psychoedukacyjne: indywidualne rozmowy wychowawcze 
i informacyjne z rodzicami, zebrania klasowe, 

na bieżąco,  
 

dyrekcja, nauczyciele, 
wychowawcy  

Opieka terapeutyczna: spotkania stałe, okresowe, indywidualne 
i grupowe 

wg  
zapotrzebowania 

pedagog, psycholog 
 

Przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu wychowania, 
 

wg  
zapotrzebowania 

pedagog, psycholog 
 

Indywidualne rozmowy terapeutyczne z rodzicami, mediacje, 
rozwiązywanie konfliktów, terapia doraźna i okresowa. 

na bieżąco 
 

nauczyciele, 
wychowawcy,  
pedagog, psycholog 

„Ustrzec dziecko- alkohol, narkotyki”- spotkanie profilaktyczne  
z rodzicami 

I okres pedagog, Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień 

Współpraca z podmiotami i 
instytucjami, które mogą wspierać 

działania szkoły w środowisku 
lokalnym 

Konsultacje z pracownikami z Komendy Miejskiej Policji – dzielnicowym 
i kuratorami sądowymi oraz pracownikami MOPS (wzajemne 
przekazywanie informacji dotyczących uczniów, podejmowanie 
interwencji i działań zaradczych) 

cały rok 
 

pedagog 
psycholog 
wszyscy nauczyciele 
 

Współpraca z Komendą Policji w zakresie organizacji spotkań  dla 
uczniów z niepełnosprawnością w klasach I-III i IV-VI. 

I okres 
 

M. Fortuńska 
 

Współpraca z Książnicą Płocką – Filią nr 3, z Radą Osiedla Łukasiewicza, 
z Klubem Osiedla Łukasiewicza 

cały rok 
 

pedagog, 
psycholog, wszyscy nl. 

Konsultacje z pracownikami  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
nr 1 w sprawie uczniów wymagających diagnozy lub posiadających 
opinie/orzeczenia 

cały rok w miarę 
potrzeb 
 

pedagog 
psycholog 
wszyscy nauczyciele 
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działania 

Zadania / rodzaj działania Sposoby realizacji Terminy realizacji Osoby realizujące 

 Współpraca z MSCDN – korzystanie z oferty szkoleniowej oraz 
konsultacji z doradcami metodycznymi 
 

cały rok 
 

wszyscy nauczyciele 
 

Współpraca z: Zespołem Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, 
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i i Ich 
Rodzinom SILNI RAZEM, Rzecznikiem osób niepełnosprawnych, 
Państwową Szkołą Zawodową, ZOO,  w obszarze integracji osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. 

cały rok 
 

nauczyciele 
kształcenia 
specjalnego, 
wszyscy nauczyciele 
 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” – 
prowadzenie zajęć twórczości w ramach programy „Szkoła wspierająca 
uzdolnienia”. 

cały rok 
 

nauczyciele 
twórczości 
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Profilaktyka agresji i przemocy 
 

Realizacja wytycznych programu  rządowego „Przyjazna i Bezpieczna 
szkoła”. 
 

cały rok 
 

w. nauczyciele 
psycholog 
pedagog 

Program zapobiegający stosowaniu agresji i przemocy „Agresji stop” – 
zajęcia warsztatowe w klasach młodszych, 

I okres 
 

pedagog 
 

„Wartości, które są dla mnie ważne ?” – zajęcia warsztatowe  dla 
uczniów  kl. IV- VI  

I okres 
 

pedagog 
 

„Jesteśmy asertywni”- – zajęcia warsztatowe  dla uczniów  
kl. IV- VI  

II okres 
 

pedagog 
 

Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji  
u dzieci w młodszym wieku szkolnym wg T. Pluty realizowany  
w świetlicy szkolnej 

I/II okres 
 

Koordynator 
kierownik świetlicy, 
wychowawcy świetlicy 

Zapewnienie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy rówieśniczej 
(indywidualne rozmowy, włącznie w życie grupy, podejmowanie działań 
wg procedur) 

cały rok 
 

w. nauczyciele 
psycholog 
pedagog 

Kształtowania świadomości przynależności społecznej do rodziny, grupy 

rówieśniczej, wspólnoty narodowej. Organizowanie tradycyjnych 

uroczystości i świąt w szkole:  

 święta państwowe – 11 Listopada, 3 Maja  

 rodzinne - Wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp. 

 uroczystości szkolne i klasowe – Święto Szkoły, wycieczki, 
dyskoteki 

wg kalendarza 
imprez 
 

pedagog, psycholog 

Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki 
przemocy dla nauczycieli i rodziców 

cały rok 
 

pedagog, psycholog 
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Przeciwdziałanie używaniu 
substancji psychoaktywnych 

Realizowanie zagadnień z zakresu profilaktyki uzależnień, prezentacja 
filmów na ZZW 

 

I/II okres 
 
 

wychowawcy 
naucz. e.w. 
 
 

Program profilaktyki palenia tytoniu „Nie pal przy mnie proszę.” 
kl. II 

 

I/II okres 
 

psycholog 
wych. kl. II 
 

Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień 
„Chcę być zdrowy i bezpieczny” – klasy III 

II okres 
 

psycholog 
 

Program profilaktyczny „Cukierki” (wybrane klasy  III) I/II okres 
 

wychowawcy  
klas, pedagog 

„Program Domowych Detektywów - Jaś i Małgosia na tropie”  kl.  IV 
 

I/II okres 
 

pedagog 
wych.  kl.  IV 

„Program Fantastyczne Możliwości” – klasy VI 
 

I/II okres 
 

pedagog 
wych. kl. VI 

Program profilaktyczny „Potrafię być sobą” – klasy V 
 

II okres 
 

pedagog 
Ośrodek Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień 

Program profilaktyczny „Debata” – klasy VI 
 

I okres pedagog 
Ośrodek Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień 

Program profilaktyczny: „Nie daj się oszukać – dopalacze to też 
narkotyki”       – kl. VI 
 

II okres 
 

pedagog 
Ośrodek Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień 

Kształtowanie umiejętności w 
zakresie prawidłowego 

funkcjonowania w środowisku tzw. 
nowych mediów. 

Wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów komputera, gier itp. – 
podczas organizacji pracy na lekcjach informatyki 
 

początek roku  
szkolnego i 
na każdej lekcji 

nauczyciele  informatyki 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Opracowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i rodziców materiałów 
edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnego i bezpiecznego 
korzystania z nowych mediów 

I/II okres 
 

pedagog 
psycholog 
 

Program profilaktyczny „Uczeń SP 3 bezpieczny w sieci”  
Dzień Bezpiecznego Internetu. 
 
 
 

luty 2017 r. n. informatyki 
nauczyciele e. w. 
psycholog 
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Obszar 
działania 

Zadania / rodzaj działania Sposoby realizacji Terminy realizacji Osoby realizujące 

 

Rozwiązywanie kryzysów 
rozwojowych i życiowych uczniów w 

trudnych sytuacjach życiowych 

W sytuacjach przemocy domowej wdrażanie procedury „Niebieskiej 
Karty” 
 

I/II okres 
 

w. nauczyciele 
pedagog 
psycholog 

Indywidualna i grupowa terapia dla dzieci w trudnych  
sytuacjach życiowych (śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców,  
choroba, wyjazd rodziców za granicę, przemoc w rodzinie) 

wg  
zapotrzebowania 
 

pedagog 
psycholog 
 

Wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych, udzielanie wzmocnień 
pozytywnych jako zachęty do pokonywania trudności 

 

na bieżąco 
 

w. nauczyciele 
pedagog 
psycholog 

Zajęcia  warsztatowe dotyczące sposobów skutecznego uczenia się w 
klasach czwartych. 

I/II okres psycholog 
pedagog 
 

Zd
ro

w
y 

st
yl

 ż
yc

ia
 

Kształtowanie prawidłowych 
nawyków dbania o zdrowie własne i 

innych osób. 
 

Pogadanki: zapoznanie uczniów z czynnikami, które  szkodzą zdrowiu,  
wzmacnianie nawyków higienicznych podczas lekcji edukacji 
wczesnoszkolnej, przyrody, godzin wychowawczych 
 

wg programów:  
edukacji  
wczesnoszkolnej,  
przyrody 
i planów  
wychowawców 

wychowawcy, 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej  
i przyrody oraz wdż, 
wszyscy nauczyciele 
 

Program promocji zdrowia klasy I-VI: 
„Nadwrażliwość i alergia – jak można jej zaradzić”  
„Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” 
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” 
„Wpływ nikotyny na organizm człowieka” 
„Wpływ hałasu na słuch i zdrowie człowieka” 
„Racjonalne odżywianie –co jeść na drugie śniadanie?”  
„Zapobieganie WZW”  
„Zapobieganie wadom wzroku.”  
„Prawidłowa postawa ciała”  
„Choroba menigokokowa”  
„Jak należy dbać o higienę – zapobieganie wszawicy”  
„Czy to, co mi najbardziej smakuje jest zawsze dobre dla mojego 
organizmu?”  
„Znaczenie odpoczynku dla zdrowia człowieka.”  
„Od  kogo (od czego) zależy to, czy będę czuł  się dobrze?”  
 „Jak dbać o czystość otoczenia?”  

wg terminarza 
pielęgniarki 
w I i II okresie 
 
 

pielęgniarka szkolna 
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Obszar 
działania 

Zadania / rodzaj działania Sposoby realizacji Terminy realizacji Osoby realizujące 

„Znaczenie norm higienicznych w życiu człowieka”  
„Co to jest cukrzyca?”  
„AIDS choroba, której nie należy się bać, lecz dużo o niej wiedzieć.” – 
(tylko klasy VI) 
Fluoryzacja zębów w klasach I. 

Leczenie zębów, lakowanie. I/II okres stomatolog szkolny 

Zwracanie uwagi na utrzymywanie prawidłowej postawy fizycznej 
ucznia, Ogólnopolska akcja „Lekkie tornistry”, szczególne 
monitorowanie w klasach IV-VI. 
 

początek roku  
szkolnego i na  
bieżąco 

opiekunowie sal  
lekcyjnych 
w. nauczyciele 

Monitorowanie dostosowania krzeseł i ławek do aktualnego wzrostu 
dzieci, 

I/II okres opiekunowie sal  
lekcyjnych 
w. nauczyciele 

Zd
ro

w
y 

st
yl

 ż
yc

ia
 

Tworzenie warunków 
prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego i społecznego 
uczniów. 

 

Monitorowanie funkcjonowania uczniów w grupie rówieśniczej 
 
  

cały rok w. nauczyciele 
pedagog  
psycholog 

Wzmacnianie zachowań kulturalnych – dostrzeganie i docenianie, 
promowanie uczniów z wysoką kulturą osobistą 

na bieżąco 
 

 

w. nauczyciele 

Przygotowanie uczniów do prawidłowego zachowania w miejscach 
publicznych przed wyjściem  – każdorazowy instruktaż 
 

wg planu 
wychowawców  
klas 

organizatorzy 
 

Gazetka o poprawnej polszczyźnie. I/II okres U. Brzyska 

Profilaktyka logopedyczna: indywidualne zajęcia z dziećmi, współpraca 
z rodzicami i nauczycielami 

 

początek roku 
szkolnego i na 
bieżąco 

logopeda 
 

Ogólnopolska akcja głośnego czytania: „Cała Polska Czyta  
Dzieciom” 
 

I/II okres 1 raz w 
tygodniu oraz 
czerwiec 2016 r. 

K. G. Pyszyńska 
K. Podolewska 
J. Kaczmarek  
A. Aktyl-Rosłaniec 

Uczestnictwo w imprezach kulturalnych: wyjścia do ośrodków  
kultury i sztuki, udział w konkursach artystycznych 

I/II okres 
 

w. nauczyciele 
dyrekcja 
nauczyciele  
organizatorzy 
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Obszar 
działania 

Zadania / rodzaj działania Sposoby realizacji Terminy realizacji Osoby realizujące 
Zd

ro
w

y 
st

yl
 ż

yc
ia

 
Zajęcia warsztatowe  z zakresu   komunikacji interpersonalnej 
 

wg 
zapotrzebowania 
wychowawców 
klas 

pedagog 
 

Udział uczniów w różnego typu konkursach, turniejach,  
olimpiadach  sportowych i wiedzy na szczeblu miejskim, wojewódzkim, 
ogólnopolskim 

na bieżąco 
 

nauczyciele przygotowujący  
dzieci 
 

Koła zainteresowań (koła przedmiotowe: j. polskiego, j. angielskiego, 
matematyki, przyrody, informatyczne, koło europejskie, zajęcia  
z twórczości, zespół taneczny, chór dla klas starszych i młodszych itp.), 
promowane uczniów zdolnych 

cały rok 
 

w. nauczyciele  
 

Kształtowanie nawyków dbania o środowisko przyrodnicze: 
pogadanki, praktyczne segregowanie odpadów na terenie szkoły 

na bieżąco 
 

w. nauczyciele  
 

Akcja „Sprzątanie świata” klasy I-VI 
 

wrzesień 2016 r. 
 

k. I. Adamiak 
w. nauczyciele 

„Dzień Ziemi” 
 

kwiecień 2017 r. 
 

naucz. przyrody 
naucz. I-III 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” 
kl. III 

I/II okres 
 

k. J. Lewicka 

 


