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Wstęp 

Program profilaktyki Zespołu Szkół w Sicinach 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286ze zm.), 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156ze 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) 
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Postanowienia ogólne 

   Ilekroć w niniejszym programie wychowawczym jest mowa o:     

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Sicinach, 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć oboje rodziców, jedno z rodziców, jak również prawnie 

ustanowionych opiekunów dzieci realizujących obowiązek  

w Szkole Podstawowej w Sicinach, 

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć pracownika dydaktycznego związanego stosunkiem pracy ze 

Szkołą Podstawowa w Sicinach, 

4) dziecku bądź uczniu – należy przez to rozumieć dziecko w wieku obowiązku szkolnego realizujące ten 

obowiązek w Szkole Podstawowej w Sicinach, 

5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Sicinach, 

6) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół w Sicinach, 

7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Niechlów. 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

Profilaktyka – to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się 

zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed 

podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych jako zachowania ryzykowne. 
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Cel: Kształtowanie klimatu bezpieczeństwa i zapobiegania agresji. 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni  

Dbałość o poprawę kultury słowa, 

eliminowanie wulgaryzmów. 

-pogadanki na godzinie wychowawczej i 

innych zajęciach 

-rozmowy indywidualne z pedagogiem 

-wpisy do zeszytu uwag 

wychowawca,  

nauczyciel j. polskiego 

wszyscy nauczyciele,  

pedagog 

Przeciwdziałanie agresji, przemocy słownej  

i fizycznej. 

-pogadanki 

-zwracanie uwagi na zachowanie podczas 

przerw, lekcji, imprez szkolnych, wycieczek. 

-rozmowy z rodzicami i uczniami. 

-wpisy do zeszytu uwag 

wychowawcy,  

nauczyciele dyżurujący 

 

wychowawcy, pedagog 

wszyscy nauczyciele 

Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za 

mienie własne i społeczne. 

-pogadanki na godzinie wychowawczej i 

innych zajęciach 

nauczyciele, pedagog 

Bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły. -pełnienie dyżurów w czasie przerw na 

korytarzach i boisku 

-przeprowadzanie uczniów po skończonych 

zajęciach na przystanki lub świetlicę 

-opieka świetlicowa dla uczniów 

oczekujących na przyjazd autobusów i na 

inne zajęcia 

nauczyciele dyżurujący 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

nauczyciel świetlicy 

Bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze 

szkoły. 

-zajęcia poświęcone bezpieczeństwu na 

drogach (przejście dla pieszych, znaki 

drogowe, poruszanie się po drogach 

publicznych), 

- udział w programie „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” 

-opieka podczas wycieczek, wyjść i spacerów 

poza teren szkoły 

-lekcje przygotowujące do egzaminu na kartę 

rowerową 

nauczyciele: w-fu; techniki, świetlicy, kl. I-III 

 

 

 

wych. kl. I 

 

nauczyciele organizowanych wycieczek 

 

nauczyciel w-fu i nauczyciel techniki 

Kształtowanie nawyków bezpiecznego 

zachowania się w sytuacjach życia 

codziennego i właściwego reagowania w 

sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 

- Program profilaktyczny „Bezpieczne 

dziecko – bezpieczny pierwszak” 

- Program własny„ Edukacja dla 

bezpieczeństwa” 

Wychowawca klasy I 

 

Wychowawca klasy II 

Uświadamianie szkodliwego wpływu -pogadanki na godzinach wychowawczych wychowawcy, pielęgniarka 
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nikotyny, alkoholu i środków odurzających. 

Kształtowanie postaw asertywnych. -scenki dramowe na godzinach 

wychowawczych i zajęciach w klasach I-III 

wychowawcy 

 

Cel: Dbanie o zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko szkoły. 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie 

bezpiecznego funkcjonowania uczniów, w 

tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 

- Wzmacnianie nawyków bezpiecznego 

poruszania się po drogach i ulicach  

- Rozmowy, pogadanki przed feriami, 

wycieczkami, wakacjami. 

- Pogadanki na temat bezpiecznego 

zachowania na przerwach 

- Kontrola monitoringu wewnątrz i na 

zewnątrz szkoły, 

- Realizacja statutowych obowiązków w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów, szczególnie sumienne wypełnianie 

dyżurów nauczycieli podczas przerw 

- Reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa 

według ustalonych procedur i Statutu Szkoły 

- Przeprowadzenie próby ewakuacyjnych z 

budynku szkoły 

- Przegląd budynku pod względem BHP 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wychowawcy klas 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Dyrektor 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Dyrektor 

 

Dyrektor 

Współpraca z podmiotami i instytucjami, 

które mogą wspierać działania szkoły w 

zakresie profilaktyki 

 

- Współpraca z pracownikami z KPP w 

Górze, dzielnicowym , kuratorami sądowymi 

oraz pracownikami GOPS (wzajemne 

przekazywanie informacji dotyczących 

uczniów, podejmowanie interwencji i działań 

zaradczych) 

-  Konsultacje z pracownikami Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w sprawie 

uczniów wymagających diagnozy lub 

posiadających  orzeczenie/opinię 

- Współpraca z gminnym asystentem rodziny 

 

Pedagog 

 

 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy 

 

 

 

Pedagog 
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Cel: Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród uczniów 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych  

i życiowych uczniów w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

 

-W sytuacjach przemocy domowej wdrażanie 

procedury „Niebieskiej Karty” 

-Indywidualna  terapia dla dzieci w trudnych  

sytuacjach życiowych (śmierć bliskiej osoby, 

rozwód rodziców, choroba, wyjazd rodziców 

za granicę, przemoc w rodzinie) 

-Wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych,  

udzielanie wzmocnień pozytywnych jako 

zachęty do pokonywania trudności ( w domu, 

w szkole, podczas wycieczek, wyjazdów i 

imprez szkolnych). 

 

Pedagog 

 

Pedagog 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy klas 
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Monitoring i ewaluacja  

 

            Program Profilaktyki nie jest dokumentem zamkniętym. Ma ulegać zmianom wraz ze 

zmieniającą się rzeczywistością. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym 

monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Monitoring to systematyczna i rozciągnięta w czasie obserwacja 

sposobów realizacji przyjętych w Programie celów i zadań . 

            Ewaluacja to pogłębiona analiza i interpretacja zebranych danych oraz ocena wartości 

Programu. Badania ewaluacyjne przeprowadza powołany Zespół wraz z pedagogiem szkolnym 

według przyjętego harmonogramu i z zastosowaniem opracowanych kryteriów i narzędzi, 

gwarantujących miarodajność i wiarygodność wyników. 

 

Program  profilaktyki Szkoły Podstawowej  w Sicinach  

zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ……………………….  

         Program profilaktyki Szkoły Podstawowej  w Sicinach  

przedstawiono na ogólnym zebraniu rodziców, oraz zatwierdzono na posiedzeniu Rady Rodziców  

………………………….
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