
Szkolny Program  Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 

 

Priorytetowe działania profilaktyczne na bieżący rok szkolny będą obejmowały trzy  obszary: 

1) Potrzeba wzrostu bezpieczeństwa u dzieci na terenie szkoły (korytarz, szatnia ogólna, 
toaleta). 

2) Postawy rodzicielskie - postawy i wzorce osobowe dla rozwoju dzieci. 
3) Osłabianie zachowań agresywnych u dzieci  - werbalnych  i fizycznych, zapobieganie 

przemocy i agresji. 

Wybrane obszary oddziaływań wynikają z obserwacji zachowań społeczności szkolnej, są wynikiem 
danych uzyskanych podczas ankietowania trzech grup respondentów: uczniów, rodziców  
i nauczycieli oraz wniosków rady pedagogicznej po zebraniu analitycznym za rok szkolny 2015/2016. 

 Oprócz tego szkoła realizuje coroczne działania profilaktyczne ujęte w programie ogólnym  
w rozdziale „Kierunki działań profilaktycznych” i podejmuje nowe wyzwania zgodne z bieżącymi 
potrzebami. 

1. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły i poza nią. 

Planowane działania Adresaci: 
uczniowie 
klas 

Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

Przeprowadzenie zajęć świetlicowych ze 
wszystkimi dziećmi dojeżdżającymi na temat 
bezpieczeństwa, zasad, norm i zachowania się 
w oczekiwaniu na autobus na parkingu 
szkolnym  oraz na przystanku w miejscu 
zamieszkania.  

I-VI Wychowawcy 
świetlicy 

wrzesień 2016 
luty 2017 

Zapoznanie dzieci  i ich rodziców  
z regulaminem świetlicy szkolnej oraz 
regulaminem sprawowania opieki podczas 
dowozu uczniów 

I-VI Wychowawcy 
świetlicy 

wrzesień 2016 
luty 2017 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
uczniom na terenie szkoły wspomagająco 
korzystając z  monitoringu szkolnego. 

I-VI Dyrektor szkoły Na bieżąco 

Zapoznanie uczniów z okolicą szkoły. I-VI Wychowawcy klas wrzesień 2016 
Systematyczny przegląd obiektów szkolnych i 
sukcesywna naprawa, usuwanie usterek  
(w miarę możliwości finansowych szkoły). 

I-VI Dyrektor, 
pracownicy obsługi 
szkoły, nauczyciele 
w-f, 
pracownik BHP, 
wychowawcy klas 

od sierpnia 
2016 
 na bieżąco 

Poruszanie problematyki bezpieczeństwa w 
szkole i na jej terenie na zajęciach z 
wychowawcą  oraz apelach szkolnych. 

I-VI Wychowawcy klas, 
dyrektor szkoły 

Wrzesień 2016  
styczeń, 
czerwiec 2017 

Podejmowanie działań zapobiegających 
zachowaniom ryzykownym poprzez: 

ü organizowanie spotkań uczniów z 

 
 
 

Wychowawcy, 
przedstawiciele 
służb mundurowych, 

Zgodnie z 
kalendarzem 
imprez i 



przedstawicielami: 
- funkcjonariuszy KPP w klasie VI, 
- funkcjonariuszy SG w kl. V 
- OSP w kl. IV 

ü udział w akcji ,,Bezpieczna droga do 
szkoły” 

ü Udział w akcji ,,Bezpieczne ferie” i 
,,Bezpieczne wakacje” 

 
I-VI 
 
 
I 
 
 
I-VI 

psycholog, pedagog 
szkolny 

uroczystości 
szkolnych 

Poznawanie przepisów i zasad ruchu 
drogowego – zajęcia praktyczne, organizacja 
IX Wewnątrzszkolnego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

IV- VI Nauczyciel  
zajęć technicznych 
(wychowania 
komunikacyjnego) 

Zgodnie z 
kalendarzem 
imprez i 
uroczystości 
szkolnych 

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 
na kartę rowerową 

IV Nauczyciel  
zajęć technicznych 
(wychowania 
komunikacyjnego), 
funkcjonariusz KPP 

Wiosna 2017 

Informowanie uczniów i rodziców o zasadach 
bezpiecznego zachowania się w szkole i poza 
nią oraz podczas wycieczek szkolnych. 

I-VI Wychowawcy klas Na bieżąco 

Zajęcia informacyjne na temat bezpiecznego 
poruszania się dzieci korytarzami szkoły. 

I-VI Wychowawcy klas, 
psycholog  

Wrzesień 2016 
Luty 2017 

Budowanie pozytywnego klimatu w szkole. 
Traktowanie uczniów z życzliwością, 
poszanowaniem dla odmienności. Stwarzanie  
możliwości do wyrażania swoich opinii. 

I-VI Nauczyciele i 
pracownicy szkoły, 
rodzice 

Cały rok 
szkolny 

Kultura zachowania podczas uroczystości, 
imprez szkolnych i zawodów sportowych, 
wyjść i wyjazdów sportowych. 

I-VI Nauczyciele Na bieżąco 

„ Dzień Fair Play” czyli rywalizacja sportowa na 
zasadach współpracy i koleżeństwa. 

IV-VI Barbara Jóźwik-
Przednowek 
Tomasz Rozwód 
 

Zgodnie z 
kalendarzem 
wydarzeń i 
uroczystości 
szkolnych 

„Zdrowa” rywalizacja sportowa - szkolny 
turniej warcabowy i turniej tenisa stołowego. 

I-III 
 
I-IV 

Wiesława Pachla 
Barbara Jóźwik-
Przednowek 
Tomasz Rozwód 
 

Marzec 2017 

Prowadzenie programów profilaktyczno 
edukacyjnych we współpracy z Sanepid oraz 
GKPiRPA  

I-VI Sanepid 
GKPiRPA 
Wychowawcy klas 

Wiosna 2017 

Realizacja programu „Mały mistrz”- 
promowanie kultury fizycznej oraz 
bezpieczeństwa podczas zajęć. 

I Tomasz Rozwód, 
wychowawca klasy  

Cały rok 
szkolny 

 

 



2. ,,Odpowiadam za własne czyny i słowa” - zapobieganie przemocy i agresji. Osłabianie 
zachowań agresywnych. 

 

Planowane działania Adresaci: 
uczniowie 
klas 

Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

Zajęcia wychowawcze/warsztatowe  
w klasach  

I-VI Psycholog 
szkolny 

Zgodnie ze 
wskazaniami 
wychowawców 

Prowadzenie pogadanek na zajęciach na 
temat stosowania zasad dobrego 
zachowania 

I-VI Wychowawcy 
klas 

Cały rok 

Wypracowanie i wprowadzenie regulaminu 
klasowego (kontraktu) 

I-VI Wychowawcy 
klas 

Wrzesień  
2016 

Konsekwentne przestrzeganie przez 
nauczycieli , rodziców i uczniów norm i 
zasad przyjętych w szkole w czasie lekcji, 
podczas przerwy, w szatni, na stołówce 
szkolnej, w bibliotece szkolnej, na świetlicy, 
podczas odwozu dzieci.  

I-VI Wszyscy 
pracownicy 
szkoły 

Cały rok 

Realizacja programów profilaktycznych    
Zgodnych z potrzebami klasy                     

Klasy 
wskazane 
przez RP   

Nauczyciele z 
przygotowaniem                
i wychowawcy 

2016/2017 

Wzmacnianie pozytywnych zachowań 
uczniów   i reagowanie na negatywne 
zachowania. Systematyczne wpisy do 
dziennika. Udzielanie pochwał na 
comiesięcznych apelach szkolnych, udział w 
szkolnych akcjach konkursowych. 

I-VI Nauczyciele 
uczący 

Cały rok 
 
 

Wskazywanie uczniom i rodzicom 
możliwości i form pomocy, udzielanie 
wsparcia w zakresie redukcji zachowań 
niepożądanych. 

I-VI Wychowawcy 
klas, dyrektor 
szkoły, psycholog 
szkolny 

Cały rok 

Włączenie do spotkań klasowych 
psychologa szkolnego z pogadanką na temat 
przemocy w Internecie, szkodliwego 
wpływu napojów energetyzujących na 
rozwój dzieci. 

I-VI Wychowawcy 
klas, 
psycholog 
szkolny, 
nauczyciel-
bibliotekarz, 
przedstawiciel 
Sanepid 

raz w roku 

Nawiązywanie dobrych relacji 
międzyoddziałowych poprzez wspólne 
spacery, wyjścia, wspólne uroczystości 
klasowe. 

I-VI Wychowawcy 
klas 

Cały rok 
 

Warsztaty terapeutyczne dla uczniów 
sprawiających trudności wychowawcze 
(agresja fizyczna i werbalna)  

IV-VI – 
uczniowie 

wskazani przez 
wychowawców 

przewodnicząca 
GKPiRPA, 
wychowawcy, 
psycholog 
szkolny 
 

Jeden raz w 
roku szkolnym 



Przeprowadzenie warsztatów  o tematyce 
„Komputer – kiedy mój przyjaciel, a kiedy 
wróg”  

VI Koordynator: 
psycholog 
szkolny, 
prowadzący: 
pracownik PPP 

Jeden raz w 
roku szkolnym 

Pozyskanie spektakli teatralnych z 
repertuarem dotyczącym przeciwdziałania 
zachowaniom agresywnym  

I-VI GKPiRPA 
Wychowawcy 
klas 

Jesień 2016 
Wiosna 2017 

Dbałość o kulturę słowa, eliminowanie 
wulgaryzmów, promowanie poprawnej 
polszczyzny 

IV-VI Wychowawcy 
klas i nauczyciele 
uczący  

Cały rok 
szkolny 

 
 

3. Postawy rodzicielskie  i wzorce osobowe dla rozwoju dzieci 

Planowane działania Adresaci Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

Prowadzenie pogadanek na temat postaw 
rodzicielskich na spotkaniach z wychowawcą 
klasy. 

Rodzice 
uczniów klas  
I-VI 

Wychowawcy 
klasy 

Zgodnie  
z kalendarzem 
zebrań  
z rodzicami 

Indywidualne rozmowy wychowawców z 
rodzicami na temat ucznia i jego zachowania.  

Rodzice 
uczniów klas  
I-VI 

Nauczyciele i 
wychowawcy klas 

Na bieżąco 

Zorganizowanie prelekcji dla rodziców z 
konsultantem PCEN w Przemyślu lub 
pracownikiem PPP w Lubaczowie na temat 
„Jak mądrze kochać dziecko?” 

Rodzice 
uczniów klas  
I-VI 

Dyrektor szkoły 
GKPiRPA 

Listopad 2016 

Zachęcanie  rodziców do aktywnego udziału 
przy organizacji imprez i uroczystości 
szkolnych oraz wyjść i wyjazdów klasowych. 

Rodzice 
uczniów klas  
I-VI 

Wychowawcy klas 
rodzice 

Zgodnie  
z kalendarzem 
wydarzeń  
i uroczystości 
szkolnych 

Przeprowadzenie zajęć z wychowania do 
życia  w  rodzinie  na   temat  „Relacja  uczeń –  
rodzic”. 

Uczniowie V-VI Nauczyciel WDŻ Zgodnie z 
programem 
zajęć 

Integracja uczniów, rodziców i nauczycieli 
podczas kiermaszu, wycieczek klasowych i 
innych przedsięwzięć szkolnych. 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
rodzice 
uczniów klas  
I-VI                               
i uczniowie 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
rodzice 

Zgodnie z 
kalendarzem 

Organizacja spotkania dla rodziców  z 
przedstawicielem Sanepid-u na temat 
szkodliwego wpływu napojów 
energetyzujących na rozwój młodego 
człowieka. 

Rodzice 
uczniów klas  
I-VI 

Psycholog szkolny kwiecień 2017 

Prowadzenie pogadanek i prezentacji 
multimedialnych dla uczniów i rodziców na 
temat zagrożeń wynikających z korzystania z 
Internetu, wykorzystania czasu wolnego, 

Rodzice 
uczniów klas  
I-VI 

Wychowawcy klas Jesień 2016 



aktywnych form wypoczynku.  
Pedagogizacja i wywiadówki profilaktyczne 
dla rodziców na temat relacji koleżeńskich w 
klasie, potrzeby częstych rozmów z dziećmi o 
wszystkim czego ich dotyczy, zachęcanie do 
częstego kontaktu z wychowawcą 

Rodzice 
uczniów klas  
I-VI 

Wychowawcy klas Wiosna 2017 

 

 

Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju nr …SP……………………z dnia 
28.09.2016 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………….. 

(Rada Rodziców)                   (Samorząd Uczniowski)  (Dyrektor szkoły) 

 

 


