
 
 

 
REALIZACJA SZKOLNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYKI  W ROKU  SZKOLNYM 2007/2008 

 
Lp.  Tematyka Realizacja 

1. 
Zadania (inicjatywy) zrealizowane  
w zakresie szkolnego programu 

profilaktyki 

• „Szansa na Twój Szkolny Sukces, czyli pokaż, co potrafisz”. 
• Program adaptacyjno-integracyjny „Jestem pierwszakiem” . 
• Program zapobiegający stosowaniu agresji i przemocy „Agresji Stop”. 
• Program korekcji zachowań dzieci z zaburzeniami zachowania z klas młodszych”. 
• Zajęcia wykładowo-warsztatowe dla klas szóstych „Mój pierwszy egzamin, czyli jak 

poradzić sobie ze stresem”. 
• „Dzień Trzeźwości”  - Co to jest zdrowie, a co szkodzi naszemu zdrowiu? – 

pogadanki. (pielęgniarka). 
• „Światowy Dzień bez Tytoniu” pogadanki w klasach I-III na temat „Czy dymek 

papierosowy to dymek dobry, czy zły?”. (pielęgniarka) 
• „Wpływ nikotyny na organizm człowieka” ( pielęgniarka). 
• Prelekcja i prezentacja multimedialna dla rodziców na temat „Neuroinfekcjom można 

zapobiegać”  poprowadzona przez kierownika Zakładu Profilaktyki Zakażeń i 
Zakażeń Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków.   

• „Świat dziecka wolny od nałogów” – program profilaktyczny dla klas I-III (piknik 
rodzinny, konkursy, zawody sportowe, taniec, inscenizacja). 

• Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem.  
• Profilaktyka realizowana w ramach gddw: „Zażywasz- przegrywasz” (6a), „Przemocy 

mówimy NIE” (6b), „Tworzymy udaną grupę – cechy przywódcy „ (4b), „Co dobre, a 
co złe i dzieli nas w klasie” (4a), „Przemocy stop” (6a, 6d). 

• Działania profilaktyczne dla uczniów i rodziców realizowane przez koordynatora do 
spraw bezpieczeństwa (zajęcia na temat bezpieczeństwa, apele porządkowe, 
rozmowy, sondaże, bieżące przeglądy i lustracje, działalność informacyjna). 

• Zajęcia ratownictwa przedmedycznego.  
• Międzyszkolny Program profilaktyczny „ W zdrowym ciele zdrowy duch” (SP nr 23) 
• „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie” ogólnopolski konkurs plastyczny 

Komendy Głównej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania 
Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.  

• „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – konkurs plastyczny Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty („Moje bezpieczne 
wakacje” – I-III, „Uzależnieniom mówimy nie” – IV-VI). 

• „Wolność – stop używkom” – spotkanie z psychologiem w Książnicy Płockiej. 
• Pogadanki we wszystkich klasach na temat sepsy. 



• „ Nie pal, bo szkodzisz zwierzętom” – konkurs zorganizowany przez płockie ZOO. 

2. 
Zadania z zakresu profilaktyki 
zrealizowane we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

•  „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – „Szybciej, wyżej, mocniej” – konkurs olimpijski, ”Bank 
mocnych stron”, czyli jak ustrzec się przed używkami” , „W poszukiwaniu kwiatu 
paproci”, „Turniej Piłki Nożnej dla klas IV”  - Fundacja Trzeźwy Umysł. 

• Akcja edukacyjno-informacyjna „Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze – STATOIL 
Poland Sp. Z o.o  

3. 

Zewnętrzne programy profilaktyczne 
wykorzystane  

w szkole/placówce  
(podać autora i tytuł) 

•  „Program Domowych Detektywów,  Jaś i Małgosia na tropie”. 
• Program profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym 

wieku szkolnym Teresy Pluty. 
• Program profilaktyczny „Cukierki”.  
• „Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie” – program edukacyjny Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. 
• Program „Jem kolorowo – znam kolory świata warzyw i owoców”  - KNORR 
• „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość” pod hasłem „Zęby myj, radośnie żyj” – 

WSSE.  
• Program Profilaktyki Stomatologicznej – Urząd Miasta Płocka (badanie lekarskie, 

lakowanie, lakierowanie, pogadanki). 
• „Dzień dobry przedszkole, witaj szkoło”  - akcja Referatu Szkolno – Edukacyjnego 

Komendy Straży Miejskiej w Płocku. 

4. 

Dodatkowe programy własne 
nauczycieli (z zakresu profilaktyki) 

wdrożone przez szkołę/ placówkę od 
którego roku) 

• ”Za młodzi” – zajęcia profilaktyczne dla klasy VI (uczniowie niesłyszący) – 2007/08 
• Zajęcia warsztatowo- wykładowe dla rodziców w ramach cyklu „Wychowanie 

wspólna sprawa” (2006-2008) 
• „Wielki Tydzień Dobra” – działania w ramach „Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec 

Bicia Dzieci” (2005-2008). 
• Program profilaktyczny „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego” realizowany 

podczas zielonej szkoły w Karpaczu.  
• Program profilaktyki przeciw przemocy z elementami profilaktyki alkoholowej 

„Wychowanie bez porażek w domu i w szkole”  realizowany podczas białej szkoły 
w Białym Dunajcu.  

 
 

 
  
 
 

 


