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WSTĘP 

 
 

Troska o bezpieczeństwo dzieci i ochrona ich przed licznymi zagrożeniami   

to podstawowe zadanie stawiane nie tylko przed rodzicami, ale również przed szkołą. 

Wiele trudnych sytuacji, napięcia i stres, które wpływają na  samopoczucie, obniżają 

możliwości uczenia się, a z czasem mogą być przyczyną niechęci do szkoły. Psycholodzy  

i pedagodzy, jako źródło większości zaburzeń zachowania, wskazują właśnie trudności 

związane z przystosowaniem się do środowiska.  

Uważamy zatem, że wraz z rozwojem dziecka i jego aktywnością bardzo ważne staje się 

wyposażenie go w podstawową wiedzę i umiejętności psychoedukacyjne i społeczne.  

Opracowany Szkolny Program Profilaktyki ma na celu wzmocnienie czynników, 

wewnętrznych i zewnętrznych, chroniących przed patologią, kreujących zdrowie oraz 

wspomagających prawidłowy rozwój fizyczny i psychospołeczny. 
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Podstawa prawna 
 
 

� Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
� Konwencja o Prawach Dziecka 
� Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
� Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 r. Nr 

97 z późniejszymi zmianami / 
� Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256 z późniejszymi zmianami / 
� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 grudnia 2008 r. w 

sprawie podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17 /  

� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół 
publicznych / Dz. U.  z 2001 r. Nr 61 z późniejszymi zmianami / 

� Rozporządzenie MEN z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach /  Dz. U. Nr 11 poz. 114 / 

� Statut Szkoły Podstawowej nr 74  
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Założenia programu 
 

1. Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie występowaniu 
niepożądanych procesów i zjawisk, jako system działań wzmacniających 
lub podtrzymujących różne, prospołeczne postawy uczniów, realizowana 
jest w trakcie edukacji szkolnej: w ramach godzin wychowawczych, 
ścieżek edukacyjnych, integracji przedmiotowej, odrębnych zajęć 
profilaktyczno-edukacyjnych. 

 
2. Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu o : 

- środowiskową diagnozę stanu i potrzeb, 
- analizę aktów prawnych, 
- analizę  Programu Wychowawczego Szkoły, 
- obserwację zachowań uczniów. 

Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych naszych 
uczniów. Opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 
profilaktyczne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

Traktowany jest jako profilaktyka pierwszorzędowa, jest integralną 
częścią programu wychowawczego szkoły. 

 
3. Profilaktyka w naszej szkole koncentruje się na wzmacnianiu czynników 

chroniących: 
- silnej więzi z rodzicami, 
- rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałaniu  

      niepowodzeniom szkolnym, 
- wspomaganiu rozwoju moralnego / poszanowaniu norm, wartości,    
     autorytetów/, 
- stwarzaniu uczniom możliwości przynależności do pozytywnych 

grup  rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, 
muzycznych,  harcerstwa, 

- wspomaganiu rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich 
zadań wychowawczych. 

 
    4.  Program zakłada wykorzystanie różnych strategii oddziaływań: 

- informacyjnej : związanej ze sposobami dostarczenia wiedzy o   
właściwym postępowaniu w różnych sytuacjach, skutkach 
zachowań ryzykownych, 

- edukacyjnej : rozwijającej kompetencje społeczne, w tym 
umiejętność dobrego kontaktowania się z innymi, budowania  
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- pozytywnej samooceny, dokonywania racjonalnych wyborów, 
opierania się presji grupy, 

- alternatywnej: tworzeniu możliwości podejmowania działań 
dających zadowolenie i służących zaspokojeniu ważnych dla etapu 
rozwojowego potrzeb. 
Działania alternatywne: 
• zajęcia kół zainteresowań, 
• działalność Samorządu Uczniowskiego, 
• praca w organizacjach działających w szkole, 

- interwencyjnej: skierowana do uczniów z grupy podwyższonego 
ryzyka, jej celem są formy pomocy, które zapobiegają powstawaniu 
poważnych zaburzeń. 

 
 
 

Diagnoza  
 

 
1. Uczniowie szkoły to dzieci dorastające szukające swojego miejsca i roli w 
życiu. 

2. Dostępność niektórych środków uzależniających – papierosy, alkohol, 
Internet  – zwłaszcza dla uczniów starszych klas, skutkuje koniecznością 
podejmowania działań promujących zdrowy styl życia. 

3. Zainteresowanie, szczególnie przez uczniów klas VI-tych, szeroko 
rozumiana tematyką związana z seksualnością wymusza konieczność 
kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych, uświadamiania 
konsekwencji podejmowanych przez młodych ludzi decyzji. 

4. Analiza zachowań uczniowskich wykazała, że największym problemem  
w szkole są zaburzenia zachowania przejawiające się przede wszystkim 
agresją słowną i fizyczną. 

5. Kilka rodzin uczniów naszej szkoły jest pod opieką kuratorów. 
6. W zwalczaniu niepożądanych zachowań konieczna jest ścisła  

i systematyczna współpraca szkoły z rodzicami, poradnią pedagogiczno – 
psychologiczną , kuratorami, Strażą Miejska i Policją. 

7. Rodziny niewydolne wychowawczo otoczone są opieką ośrodka pomocy 
społecznej. 
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Cele programu 
 
 

Cel główny 
 
Profilaktykę w naszej szkole rozumiemy jako proces wspierający zdrowie 
psychiczne i fizyczne ucznia poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi  
w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach oraz nabywaniu umiejętności 
przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
 
Cele szczegółowe 

 
•  Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych 
• Integracja społeczności szkolnej 
• Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły 
• Komunikacja interpersonalna – porozumiewanie się, 

rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji 
• Eliminowanie zachowań agresywnych i agresji słownej 
• Rozwiązywanie problemów i zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym 
• Wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców 
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Czynniki ryzyka i czynniki chroniące 
 
 
Na  podstawie fachowej literatury oraz własnych doświadczeń z pracy 
wychowawczej określiliśmy czynniki wspólne i charakterystyczne dla   
zachowań ryzykownych: związane z  sytuacją rodzinną,  sytuacją szkolną, 
grupą rówieśniczą i czynnikami  osobowościowymi. 
 
 

 
Czynniki ryzyka 
wspólne dla zachowań 
problemowych 
 
 
 

 
Czynniki ryzyka 
charakterystyczne dla 
zachowań agresywnych 

 
Czynniki ryzyka 
charakterystyczne dla 
obniżenia aktywności 
psychospołecznej 

 

                         Związane z sytuacją rodzinną 
 

• niewłaściwe 
postawy 
rodzicielskie, 

• niewłaściwa 
pozycja dziecka w 
rodzinie, 

• konflikty w 
rodzinie, 

• rozpad rodziny, 
• niski status 

materialny rodziny 
• migracje 

zarobkowe 

• brak jasnych reguł 
postępowania, 

• brak nakazów i 
zakazów lub ostra 
dyscyplina i 
niekonsekwencja w 
postępowaniu 
rodziców, 

• stosowanie kar 
cielesnych, 

• dystans uczuciowy, 
• destruktywny 

stosunek rodziców 
do siebie 

• brak wiary w 
możliwości 
dziecka, 

• brak wsparcia ze 
strony rodziny, 

• brak zrozumienia 
dla problemów 
dziecka, 

• izolacja 
społeczna 
dziecka. 
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Związane z sytuacją szkolną 
 

 
• trudności w nauce 
• niska motywacja 

dziecka do nauki, 
• specyficzne 

trudności szkolne 
spowodowane 
parcjalnymi 
deficytami 
rozwojowymi 

• niewystarczająca 
pomoc w nauce, 

• absencja uczniów 

 
• nawarstwiające się 

problemy w nauce 

 
• brak satysfakcji z 

podejmowanych 
działań, 

• pasywność 
poznawcza 

• poczucie 
bezradności 
wobec 
problemów 
szkolnych, 

• brak integracji w 
zespole 
klasowym 

 
 

                                       Związane z grupą rówieśniczą 
 
• brak doświadczeń 

społecznych, 
• brak umiejętności 

społecznych  

• nieakceptowane 
społecznie 
sposoby 
rozwiązywania 
konfliktów 
rówieśniczych, 

• kontakt z grupami 
rówieśniczymi, 
które nie 
przestrzegają 
norm i zasad 
akceptowanych 
społecznie, 

• presja grupy 
rówieśniczej 

• niechęć do 
nawiązywania 
kontaktów z 
rówieśnikami, 

• doświadczenie 
zranienia i urazów 
spowodowanych 
kontaktami z 
innymi, 

• brak doświadczeń 
w kontaktach  
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Czynniki osobowościowe 
 

 
• problemy 

emocjonalne, 
• nieadekwatny 

obraz własnej 
osoby ( najczęściej 
zaniżony), 

• brak umiejętności 
radzenia sobie z 
problemami 

• zaburzenia 
zachowania 

 
 
 
 

 
• brak 

uwewnętrznienia 
norm i zasad 
ogólnie 
przyjętych, 

• postrzeganie 
świata i ludzi jako 
zagrażających , 

• wyuczone sposoby 
reakcji na sytuacje 
trudne 

 

 
• niska samoocena 
• niski poziom 

wytrwałości i 
konsekwencji w 
postępowaniu, 

• brak wiary w sens 
podejmowanych 
działań 

 
Czynniki chroniące 
wspólne dla zachowań 
problemowych 
 
 
 

 
Czynniki chroniące  
dla zachowań 
agresywnych 

 
Czynniki chroniące 
 dla obniżenia 
aktywności 
psychospołecznej 

 

                         Związane z sytuacją rodzinną 
 

• postawa 
akceptacji i 
miłości 
rodzicielskie, 

• stawianie 
wymagań 
adekwatnych do 
możliwości 
dziecka 

• dobry kontakt z 
dzieckiem, 

• jasne reguły 
postępowania, 

• konsekwencja w 
działaniach 
wychowawczych, 

• konstruktywne 
spędzanie czasu 
wolnego 

 

• akceptacja 
rodziców, 

• wspomaganie 
rozwoju dziecka, 

• stosowanie 
pozytywnych 
wzmocnień, 

• stwarzanie okazji 
do nabywania 
doświadczeń 
życiowych, 
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wrażliwość na 
jego potrzeby, 

• prawidłowa 
pozycja dziecka w 
rodzinie 

• rozwijanie 
zainteresowań i 
uzdolnień 

 

                                       Związane z sytuacją szkolną 
 

• osiąganie wyników 
w nauce zgodnych z 
możliwościami, 

• sukcesy szkolne, 
• wspierające i 

motywujące 
ocenianie, 

• aktywność 
poznawcza, 

• indywidualizacja 
nauczania 

• poczucie 
bezpieczeństwa w 
szkole i poza nią, 

• konsekwencja w 
działaniach 
wychowawczych, 

• prawidłowe relacje 
w zespole 
klasowym, 

• konstruktywne 
spędzanie czasu 
wolnego 

• rozwijanie 
zainteresowań i 
uzdolnień 

• potrzeba 
osiągnięć 
szkolnych, 

• docenianie przez 
szkołę wszelkich 
osiągnięć 
uczniów, 

• stwarzanie okazji 
do działań w 
różnych 
obszarach, 

• opieranie się na 
mocnych 
stronach ucznia, 

• rozwijanie 
zainteresowań i 
uzdolnień 

 
 

 
                                       Związane z  grupą rówieśniczą 
 
• satysfakcjonujące 

relacje z 
rówieśnikami, 

• dobrze rozwinięte  
umiejętności 
społeczne, 

• poczucie 
przynależności do 
konstruktywnej 
grupy 
rówieśniczej 

• ostrożność w 
podejmowaniu 
decyzji, 

• antycypowanie 
konsekwencji 
zachowań, 

• zwiększona 
samokontrola, 

• umiejętność 
rozwiązywania 
problemów, 
radzenia sobie ze 

• pozytywne 
doświadczenia 
życiowe, 

• umiejętność 
nawiązywania i 
utrzymywania 
kontaktów z 
rówieśnikami, 

• dobra pozycja w 
grupie 
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złością  
 

Czynniki osobowościowe 
 

• adekwatna 
samoocena 

• poczucie własnej 
wartości i 
akceptacja siebie, 

• dojrzałość 
emocjonalna, 

• przyjazne 
nastawienie do 
ludzi i świata 

 
 
 
 

• zinternalizowane 
normy zachowań 
przyjętych, 

• umiejętność 
reagowania na 
sytuacje trudne, 

• zdolność empatii, 
• szacunek dla norm 

i zasad ogólnie 
przyjętych 

• wzmacnianie 
zachowań 
asertywnych 

• zdolności i 
zainteresowania, 

• ciekawość 
poznawcza, 

• umiejętność 
skutecznego 
komunikowania 
się, 

• dostrzeganie 
własnych 
możliwości 

 
 

 
 

Działania wzmacniające czynniki chroniące i osłabiające czynniki 
ryzyka 

 
 
W odniesieniu do przedstawionych wyżej czynników mających wpływ 

na zachowania uczniów sformułowaliśmy działania wzmacniające czynniki 
chroniące i osłabiające czynniki ryzyka. 

 
Działania ogólnoszkolne: 
 -   promowanie treści z zakresu profilaktyki na zajęciach edukacyjnych  

i wychowawczych, 
- oferowanie uczniom atrakcyjnego programu zajęć pozalekcyjnych, 
- ujednolicanie i konsekwentne stosowaniu w szkole norm z zakresu 

promowania postaw prozdrowotnych i prospołecznych 
          -     osobisty przykład, dobra komunikacja społeczna i dobry  klimat  
               szkoły, 

- partnerska współpraca z rodzicami,  
- pogadanki, warsztaty dla rodziców, 
- wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, 
-    pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 
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-    zajęcia adaptacyjno-integracyjne, 
-    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne,  

          logopedyczne, 
- zajęcia indywidualne o charakterze stymulującym i wspierającym 

prawidłowy rozwój ucznia. 
 

   Działania indywidualne: 
- indywidualne rozmowy z uczniami, 
- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie bieżących 

problemów z dzieckiem, 
- kierowanie rodziców do instytucji specjalistycznych 

 
 Instytucje wspierające realizację programu profilaktyki: 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
- Sąd Rejonowy,  
- Komitet Ochrony Praw Dziecka,  
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,  
- Policja, 
- Straż Miejska 
 

 

  
 

Adresaci programu 
 
A. Uczniowie 

a/ cała społeczność szkolna 

• uczniowie nabywają praktyczne umiejętności umożliwiające 
właściwe postępowanie w różnych sytuacjach, 

• zapoznają się z systemem pomocy ( szkolnej i instytucjonalnej)  
w sytuacjach zagrożeń pojawiających się w najbliższym otoczeniu 
lub bezpośrednio dotyczących ich samych, 

• podejmują działania związane ze zdrowym stylem życia, 
• posiadają umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania 

decyzji, rozwiązywania konfliktów, 
• potrafią budować pozytywny obraz własnej osoby, 
• uczniowie pogłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia  

tj. rodzina, koleżeństwo, 
• zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia fizycznego, 

psychicznego, znają skutki zachowań ryzykownych 
        b/  grupa podwyższonego ryzyka 
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• to grupa, w której profilaktykę wprowadzać będzie pedagog  
i psycholog szkolny w momencie wystąpienia ryzyka. 

        c/  grupa najwyższego ryzyka 

• grupą zajmować będą się specjaliści w swoich dziedzinach  
/ terapeuci, psycholog, policja, kurator/ 
 
 

B. Rodzice 
a/ są wspomagani przez nauczycieli w procesie wychowywania dzieci, 
b/ mają możliwość wzięcia udziału  / pogadanki, warsztaty, udostępnianie  
    materiałów    
    metodycznych, literatury fachowej, własnych publikacji /, co zwiększa  
    ich kompetencje wychowawcze, 
c/ uzyskują pomoc doraźną związaną z rozwiązywaniem problemów  
    dziecka, 
c/ są ukierunkowywani w związku z uzyskaniem specjalistycznej pomocy   
    w środowisku  pozaszkolnym. 
 
 

C. Nauczyciele 
a/  tworzą środowisko wychowawcze przyjazne drugiemu człowiekowi, 
     dbają o dobre relacje: 

• uczeń- nauczyciel, 
• uczeń- uczeń, 
• rodzic- nauczyciel, 

          b/  integrują środowisko szkolne, 
c/ podwyższają swoje kompetencje / kwalifikacje oraz umiejętności 
wychowawcze/,  
d/ prezentują prawidłowe wzorce zachowań, 
e/ stanowią swoją osobą przykład dla uczniów, 
f/ wyciągają odpowiednie konsekwencje wobec niewłaściwych zachowań  
   uczniów. 
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Strategie i metody realizacji Programu Profilaktyki 
 

A. Strategie informacyjne / metody/: 
- pogadanka, 
- mini wykład, 
- spotkanie ze specjalistą, 
- prezentacja filmu. 

B. Strategie edukacyjne / metody/: 
- realizacja programów i projektów edukacyjnych, 
- burza mózgów 
- drama, 
- przedstawienia, 
- dyskusja, 
- rysunki, 
- symulacja różnych sytuacji życiowych np. rozwiązywanie konfliktu. 
- testy niedokończonych zdań, 
- gry i zabawy dydaktyczne, 
- praca w małych grupach, 
- praca indywidualna, 
- uroczystości szkolne. 

 
Program charakteryzuje się różnorodnością stosowanych metod i form pracy. 
Zajęcia mają charakter interaktywny, dominują metody aktywizujące, które 
angażują wszystkich uczestników, uczą przez działanie i przeżywanie, 
pozwalają na samodzielne myślenie. 
 

C. Strategie działań alternatywnych / metody/: 
- koła zainteresowań, 
- wycieczki, 
- festyny, 
- zajęcia i zawody sportowe, 
- przydział dodatkowych czynności. 

D. Strategie interwencyjne / metody/ 
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 
- terapia specjalistyczna indywidualna lub grupowa, 
- interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego / prowadzona przez 

specjalistę/, 
- interwencja w środowisku szkolnym ucznia, 
- interwencja w środowisku domowym ucznia. 
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Osoby odpowiedzialne za realizację Programu Profilaktyki 
 

• dyrektor szkoły 
• wychowawcy klas, 
• nauczyciele przedmiotów, 
• pedagog szkolny, 
• psycholog szkolny, 
• rodzice, 
• pielęgniarka szkolna. 

 
 

Sposoby i środki ewaluacji Programu Profilaktyki 
 

- obserwacja zachowania uczniów – analiza ocen z zachowania 
- ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących 

udział w konkursach 
- ocena samopoczucia uczniów w szkole (ankieta, obserwacja, 

wywiad) 
- ocena stopnia zintegrowania klasy (test socjometryczny) 
- wyniki ewaluacji programu przeprowadzonej wśród 

wychowawców klas i uczniów (ankieta ewaluacyjna) 
- studium indywidualnego przypadku 
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Bloki tematyczne Programu Profilaktyki 
 

 
BLOKI TEMATYCZNE  KLASY I-III 
 

1. BEZPIECZEŃSTWO W CODZIENNYM ŻYCIU 
2. HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA 
3. ZDROWIE PSYCHICZNE  
4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA 
5. ŻYCIE W RODZINIE 

 
BLOKI TEMATYCZNE KLASY IV-VI 
 

1. BEZPIECZEŃSTWO W CODZIENNYM ŻYCIU 
2. ŻYCIE BEZ  UZALEŻNIEŃ 
3. ZDROWIE PSYCHICZNE 
4. TWÓRCZE DZIAŁANIA 
5. ŻYCIE W RODZINIE 

 
 
 
KLASA I 
 

BLOK TEMATYCZNY TEMAT LEKCJI 
 

1. Bezpieczeństwo w codziennym 
życiu 

1. Bezpieczna droga do szkoły 
2. Poznajemy naszą szkołę 
3. Baw się bezpiecznie 
4. Komputer - zagrożenia 

2. Higiena osobista i otoczenia 1. Czy to co mi smakuje, jest zawsze 
dobre dla mojego organizmu? 

2. Czy uczeń może nie jeść drugiego 
śniadania? 

3. Jesteśmy przyjaciółmi przyrody 
3.Zdrowie psychiczne 1. Poznajmy się- zajęcia integracyjne 

2. Jestem niepowtarzalny 
4. Ruch w życiu człowieka   1.   Codzienna gimnastyka w                      

życiu ucznia 
5. Życie w rodzinie    1. To jest moja rodzina 
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KLASA II 
 

BLOK TEMATYCZNY TEMAT LEKCJI 
1. Bezpieczeństwo w codziennym 
życiu 

1. Powiedz „NIE” obcemu 
2. Pies-czy zawsze przyjaciel 

człowieka? 
2.. Higiena osobista i otoczenia 1. Dlaczego musimy dbać o higienę 

ciała? 
2. Czy uczeń może nie jeść drugiego 
śniadania? 

3. Zdrowie psychiczne  1. Cechy dobrego kolegi     
(koleżanki) 

4. Ruch w życiu człowieka  1. Ruch jako lekarstwo na zły humor. 
5. Życie w rodzinie  1. Jestem dobrym dzieckiem 
 
 
KLASA III 
 

BLOK TEMATYCZNY TEMAT LEKCJI 
1.Bezpieczeństwo w codziennym 
życiu 

1. Czy moja szkoła jest bezpieczna? 
2. Wybieramy się na wycieczkę-czy 

znamy zasady ruchu drogowego? 
2. Higiena osobista i otoczenia 1. Kto może nam pomóc być 

zdrowymi? 
2. Dlaczego musimy dbać o 

otoczenie? 
3. Zdrowie psychiczne 1. Zasady dobrego współżycia  

koleżeńskiego (komunikacja) 
4. Ruch w życiu człowieka 1. Jak spędza wolny czas moja 

rodzina?   
5. Życie w rodzinie 1. Moje obowiązki w rodzinie 
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KLASA IV 
 

BLOK TEMATYCZNY TEMAT LEKCJI 
1. Bezpieczeństwo w codziennym 
życiu 

1. Kto może mi pomóc gdy źle czuję 
się w szkole? 

2. Niebezpieczeństwo-zagrożenia 
wokół nas 

2. Życie bez  uzależnień 1. Zasady zdrowego odżywiania 
2. Dobre korzystanie z telewizora 
     / komputera/Internetu/ 

3. Zdrowie psychiczne 1. Model „Zdrowego dnia”  
2. Stres- jak sobie z nim poradzić 

4. Twórcze działania 1. Zainteresowania, zdolności-jak je 
rozwijać 

2. Każdy jest w czymś dobry 
5. Życie w rodzinie   1. Wartości w naszym życiu 
 
 
 
 
 
KLASA V 
 

BLOK TEMATYCZNY TEMAT LEKCJI 
1.Bezpieczeństwo w codziennym 
życiu 

1. Czy moje zachowanie nie stwarza 
zagrożenia dla innych- jak 
uczynić moją szkołę 
bezpieczniejszą? 

2. Życie bez uzależnień 1. Dziękuję, nie biorę-ja i używki 
2. Co to jest nałóg? 

3.Zdrowie psychiczne 1. Mikroklimat korzystny dla 
psychiki człowieka. Zagrożenia 
zdrowia psychicznego.  

2. Konflikty i sposoby ich 
rozwiązywania 

4. Twórcze działania  1. Moje pomysły na spędzanie              
wolnego czasu 

5. Życie w rodzinie 1. Model współczesnej rodziny 
2. Czy warto pielęgnować tradycje 

rodzinne? 
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KLASA VI 
 

BLOK TEMATYCZNY TEMAT LEKCJI 
1. Bezpieczeństwo w codziennym 
życiu 

1. Prawo ochroną dla człowieka 
2. Rozpoznawanie zagrożeń dla 

zdrowia i życia 
2. Życie bez uzależnień 1. Co szkodzi mojemu zdrowiu ? 

2. Używanie, nadużywanie 
3. Sztuka odmawiania 

3. Zdrowie psychiczne 1. Jak być dobrym dla siebie 
2. Zasady dobrego życia 

4. Twórcze działania 1. Moje sukcesy 
2. Moje plany, aspiracje życiowe 

5. Życie w rodzinie  1.   Autorytety w moim życiu 
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Szczegółowa tematyka proponowanych zajęć: 
 

1. Bezpieczeństwo w codziennym życiu. 
tj. bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne ucznia w tym w ruchu 
drogowym, profilaktyka wypadków w szkole i poza nią, ochrona przed 
przemocą.    
 

2. Higiena osobista i otoczenia 
tj. definiowanie zdrowia, sposoby dbania o zdrowie, higiena ciała i 
otoczenia, właściwe odżywianie, racjonalne planowanie dnia, styl życia a 
zdrowie człowieka, znaczenie kontaktu z przyrodą. 
 

3. Zdrowie psychiczne 
dostrzeganie i prezentowanie swoich mocnych stron, rozpoznawanie 
uczuć, komunikowanie się – werbalne i niewerbalne, asertywność, stres. 

 
4. Ruch w życiu człowieka 

odpoczynek czynny i bierny, aktywność fizyczna jako warunek zdrowia, 
aktywne spędzanie czasu wolnego. 
 

5. Życie w rodzinie 
tradycje rodzinne, związki uczuciowe, struktura rodziny, szacunek wobec 
członków rodziny, prawa i obowiązki dziecka, wspólne i aktywne 
spędzanie wolnego czasu, autorytety. 
 

6. Życie bez uzależnień* 
     ukazywanie perspektyw zdrowego życia,  
 bezpieczne korzystanie z telewizji, komputera, Internetu, 

informacje o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz  
o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu, wskazanie możliwości 
unikania tych zagrożeń, sztuka odmawiania. 
 

7. Twórcze działania* 
Zainteresowania, zdolności, samoocena, wyrażanie myśli i opinii. 
 
 
 
* Bloki tematyczne realizowane w klasach IV – VI 
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Szczegółowe cele programu 
 
 
 
BLOK TEMATYCZNY – BEZPIECZEŃSTWO W CODZIENNYM 
ŻYCIU 
 

– kształtowanie postawy rozwagi i ostrożności w różnych sytuacjach 
– poznanie przez ucznia miejsc w szkole mogących wiązać się z 

niebezpieczeństwem 
– ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią 
– kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania właściwych 

decyzji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w różnych 
sytuacjach 

– kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami 
nieznajomymi 

– rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do 
pracowników szkoły 

 
BLOK TEMATYCZNY – HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA 
 

– ukazanie uczniowi wartości zdrowia 
– przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia 
– informowanie o różnorodnych zagrożeniach zdrowia człowieka 
– przekazanie uczniom podstawowych informacji na temat błędów w 
żywieniu człowieka i ich skutków (podkreślenie wagi drugiego 
śniadania) 

– kształtowanie nawyku dbałości o czystość otoczenia 
– pogłębianie, uzupełnianie i utrwalanie wiadomości na temat zasad 

higieny osobistej w codziennym życiu 
 
BLOK TEMATYCZNY – ZDROWIE PSYCHICZNE 
 

– wzajemne poznanie się dzieci 
– integracja grupy 
– tworzenie klimatu bezpieczeństwa i zaufania 
– podniesienie poczucia własnej wartości 
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem 
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BLOK TEMATYCZNY – RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA 
 

– przekonanie uczniów o tym, że ruch jest jednym z warunków 
zdrowia 

– wyrobienie w uczniach nawyku codziennej gimnastyki 
– dostarczenie uczniom przykładów ćwiczeń możliwych do 

włączenia w codzienny rozkład dnia 
– zmiana niekorzystnych przyzwyczajeń – ocena dotychczasowego 

stylu życia 
– kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego 

 
BLOK TEMATYCZNY – ŻYCIE W RODZINIE 
 

– kształtowanie postawy szacunku względem członków rodziny 
– wzmacnianie więzi rodzinnych 
– szanowanie tradycji rodzinnych 
– dobre komunikowanie się w rodzinie 

 
BLOK TEMATYCZNY – ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ 
  

– ukazywanie perspektyw zdrowego życia, 
– przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków 

uzależniających i zagrożeń z nimi związanych 
– przekazanie uczniom  informacji związanych z bezpiecznym 

korzystaniem z  komputera, Internetu, telewizji, 
– kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami obcymi 
– rozwijanie u uczniów postawy zaufania w stosunku do 

pracowników szkoły, 
– zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków 

psychoaktywnych, picia alkoholu 
– ukazanie możliwości radzenia sobie z presją grupy 

 
BLOK TEMATYCZNY –  TWÓRCZE DZIAŁANIA 
 

– pobudzanie potencjału twórczego 
– rozwój zainteresowań ucznia 
– rozwój działania zespołowego 
– zmiana sposobu myślenia – doświadczenie wpływu pozytywnego 

myślenia 
– zwiększenie poczucia własnej wartości. 
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Zakładane efekty Programu Profilaktyki 
 

 
1. BLOK TEMATYCZNY – BEZPIECZEŃSTWO W CODZIENNYM 
ŻYCIU 

 
– uczeń zna: 

 
• podstawowe zasady bezpiecznego zachowania, w tym przepisy ruchu 

drogowego, zasady bezpiecznego wypoczynku 
 

– uczeń rozumie 
 
• konieczność przestrzegania zasad i przeciwstawienia się przemocy 
• znaczenie zachowań bezpiecznych 
• odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje oraz kolegów 
• związek między zachowaniem człowieka a zagrożeniem dla jego zdrowia i 
życia 

 
– uczeń potrafi: 

 
• respektować sformułowane zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza 

nią 
• bezpiecznie potrafi poruszać się po drogach 
• odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i 

bezpieczeństwu 
• zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 
 

 
2. BLOK TEMATYCZNY – HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA 

 
– uczeń zna: 
 

•   podstawowe zasady higieny ciała i otoczenia, racjonalnego  
     planowania dnia, pokarmy zdrowe dla człowieka 

 
•   zasady prawidłowego żywienia i skutki nieprzestrzegania tych zasad  
•   problemy zagrożeń środowiska 

 
– uczeń rozumie: 
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• znaczenie prawidłowego odżywiania 
• związek między higieną a chorobami 
• potrzebę działań proekologicznych 
 

– uczeń potrafi: 
 

•   dbać o swój wygląd, swoje miejsce pracy 
•   dbać o wygląd klasy i szkoły 
•   zaplanować swój dzień 
•   wybrać produkty na drugie śniadanie 
•   zachować się w lesie, rezerwacie przyrody 
 

3. BLOK TEMATYCZNY – ZDROWIE PSYCHICZNE 
 

– uczeń zna: 
 

•   swoje mocne i słabe strony 
•   formy odmawiania innym osobom 
•   zasady aktywnego słuchania i komunikowania się 

   
– uczeń rozumie: 

 
•   na czym polegają różnice i podobieństwa między ludźmi 
•   uczucia innych 
 

– uczeń potrafi: 
 
•   zachować się asertywnie 
•   pozytywnie zaprezentować się 
 

4. BLOK TEMATYCZNY – RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA 
 

– uczeń zna: 
 
• korzyści wynikające z prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia 
 

– uczeń rozumie: 
 
• znaczenie aktywności dla zdrowia psychicznego i fizycznego 
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– uczeń potrafi: 

 
• łączyć zabawę z ruchem, aktywnością fizyczną 
• bawić się w grupie i zaprosić kolegów do wspólnej zabawy 
• wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia gimnastyczne 
 
 
5. BLOK TEMATYCZNY – ZYCIE W RODZINIE 

 
- uczeń zna: 
 

• swoje prawa i obowiązki w rodzinie 
 

- uczeń rozumie: 
 
•   korzyści płynące z posiadania rodziny 
•   na czym polegają więzi rodzinne, tradycja rodzinna 
 
  

- uczeń potrafi: 
 
•   słowem i postępowaniem okazywać szacunek dorosłym, młodszym  
     i rówieśnikom 
•   zaopiekować się młodszym kolegą 
•   dostrzegać potrzeby innych i służyć pomocą w miarę swoich możliwości 
 

 
6. BLOK TEMATYCZNY – ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ 

 
a. uczeń zna 

 
• zasady zdrowego stylu życia 
• zasady odmawiania 
 

b. uczeń rozumie: 
 
•   negatywne skutki uzależnień 
•   różnicę między używaniem a nadużywaniem 
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c. uczeń potrafi: 
 
•   rozróżnić dobro i zło w codziennych sytuacjach i odpowiednio zareagować 
•   powiedzieć „nie” 
•   znaleźć alternatywne sposoby rozładowania napięć  
•   zwrócić się o pomoc 
 
 
7. BLOK TEMATYCZNY – TWÓRCZE DZIAŁANIA 
 

-uczeń zna: 
 
•   swoje możliwości i wykorzystuje je 
•   sposoby poprawiania samopoczucia i budowania wiary w siebie 
 

- uczeń rozumie: 
 
•   potrzebę rozwijania własnych zainteresowań i zdolności 
 

- uczeń potrafi: 
 
•   wyrażać swoje uczucia i myśli 
•   dokonywać samooceny 
•   zaprezentować się pozytywnie 
•   prezentować swoje osiągnięcia 
 

 
Szkolny Program Profilaktyki jest dokumentem otwartym i może podlegać 

modyfikacjom. 

 
 


