
 
 
 
 

 

PROGRAM  PROFILAKTYKI  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  nr 8 

im. MIKOŁAJA  KOPERNIKA w MALBORKU 

pt. „ BEZPIECZNA  I  PRZYJAZNA  SZKOŁA” 

Opracowany na podstawie prawnej 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.,  

zmianami z 14 maja 2014 i 26 czerwca 2016 w sprawie podstawowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1)szkolny 

zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 

r. nr 256 poz. 2572). 

 Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875). 

 Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 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. poz. 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2002r. Nr 10, 

poz. 96). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz.226). 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 72. 

 Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez 

Polskę 30 kwietnia 1991r. 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich ( Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109) 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. 

U. Nr 111, poz. 535) 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. 

U. z 2003r. Nr 24, poz. 198 ) 



 
 
 
 

 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr10, poz. 55) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie 

organizacji profilaktyki opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz.U. 

Nr 139, poz. 1133)  

 Statut  Szkoły 

 

Nasza szkoła kreuje bezpieczne, przyjazne i  zdrowe środowisko  dla ucznia 

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 8  w Malborku  opiera się na 

zasadach profilaktyki pozytywnej, czyli na wzmacnianiu czynników 

chroniących. Należą do nich: 

1. pozytywny klimat szkoły 

2. atmosfera bezpieczeństwa 

3. poczucie przynależności 

4. tolerancyjna  grupa rówieśnicza 

5. mobilizowanie uczniów do odpowiedzialności za swoje zdrowie 

6. zachęcanie uczniów do wzajemnej pomocy 

7. wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych 

8. rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dzieci 

 

Celem prowadzonych w szkole działań z zakresu promocji zdrowia i 

profilaktyki jest redukcja czynników ryzyka. Należą do nich: 

1. przemoc rówieśnicza 

2. odrzucenie przez rówieśników 

3. słaba więź ze szkołą 

4. brak umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych 

5. trudności w komunikowaniu się 

6. brak umiejętności odmawiania w sytuacji nacisku grupy do zachowań 

ryzykownych  

. 



 
 
 
 

 

 Celem działań o charakterze   wychowawczym  jest nie tylko to, aby uczeń 

nie podejmował określonych ryzykownych zachowań, lecz aby dążył do 

dobrego stylu życia oraz dokonywał właściwych prozdrowotnych i 

prospołecznych wyborów.  

Koncepcja profilaktyki pozytywnej koncentruje się na: 

 Odkrywaniu  i  wzmacnianiu  zasobów  i  potencjału dzieci  

 Promowaniu  pozytywnych  umiejętności życiowych  

 Wzmacnianiu  środowiska szkolnego i rodzinnego 

Szkolny program profilaktyki jest to projekt systemowych rozwiązań  w 

środowisku szkolnym, który uzupełnia wychowanie i ukierunkowuje je na: 

  wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu  

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, 

rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które 

zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl 

życia 

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań 

z zakresu  

Profilaktyki 

uniwersalnej  

Profilaktyki 

selektywnej 

 Profilaktyki  

wskazującej 

Wspieranie wszystkich 

uczniów 

Wspieranie uczniów, 

którzy z uwagi na swoją 

sytuację rodzinną, 

środowiskową lub 

uwarunkowaną 

biologiczne są w 

wyższym stopniu 

narażeni na rozwój  

zachowań ryzykownych 

Wspieranie uczniów, u 

których rozpoznano 

wczesne objawy 

używania środków i 

substancji 

psychotropowych lub 

innych zachowań 

ryzykownych, które 

zostały zdiagnozowane 

jako zaburzenia  

  

Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku  

rozwojowego uczniów. Program ten kierowany jest do każdego ucznia, zarówno 

zdolnego, jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. 



 
 
 
 

 

Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, 

klasie szkolnej i środowisku. Program odpowiada  na realne potrzeby  

pojawiające się w rozwoju intelektualnym, społecznym, fizycznym i 

emocjonalnym dziecka Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z 

uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces y zgodnie ze swoimi 

możliwościami.  

Główne problemy wymagające rozwiązania:  

 Podniesienia świadomości w zakresie unikania ryzykownych zachowań w 

grupie rówieśniczej 

 Integrowanie zespołów klasowych 

 Poszerzenie świadomości o wpływie  używania substancji 

energetyzujących, dopalaczy, narkotyków, alkoholu oraz palenia 

papierosów na zdrowie i życie 

 Rozpoznawanie sygnałów świadczących o zagrożeniu różnymi  formami 

cyberprzemocy  

 Uświadomienie uczniom odpowiedzialności za niepożądane zachowania 

 Wzmacnianie ucznia w trudnościach szkolnych 

 Wzajemna odpowiedzialność za bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej – 

co robić w sytuacjach kryzysowych 

 Wpływ właściwego odżywiania, bezpiecznej aktywności fizycznej i 

higieny osobistej  na rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży 

 

1

. 
Zwiększenie bezpieczeństwa 

uczniów na terenie szkoły i poza 

nią 

 

1.Tworzenie warunków do kształtowania 

zachowań sprzyjających zdrowiu 

2.Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia 

podczas drogi do i ze szkoły 

3.Zapoznanie uczniów z zasadami 

zachowania, regulaminem szkoły oraz 

szczegółowymi kryteriami ocen 

zachowania 

4.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

podczas przerw i imprez szkolnych 

5.Systematyczne uwrażliwianie uczniów 

na sytuacje stwarzające zagrożenie 

6.Uczenie zasad postępowania w 



 
 
 
 

 

sytuacjach zagrożenia: powódź,  pożar 

7. Dbanie o bezpieczne zachowania na 

szkolnym korytarzu, w szatni, w klasie 

szkolnej, na sali gimnastycznej, na boisku 

szkolnym 

2

. 
Rozwijanie umiejętności  życia  

społecznego  

 

1.Przedstawienie zasad i reguł współżycia 

w klasie i szkole 

2.Integrowanie społeczności klasowej i 

szkolnej 

2. Edukacja prawna uczniów 

3. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby 

innych 

4.Uwrażliwienie uczniów na akceptację 

odmienności 

5.Kształtowanie postaw tolerancyjnych i 

antydyskryminacyjnych 

 

3

. 

Rozszerzenie działań na rzecz 

propagowania zdrowego trybu 

życia 

 

1. Propagowanie zdrowego trybu życia 

2.Popularyzacja aktywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu 

3. Uświadomienie konieczności 

zachowania higieny  

4. Kształtowanie nawyków dbania o 

zdrowie poprzez dobre odżywianie 

5. Kształtowanie postawy asertywnej 

4

. 
Eliminacja  zachowań 

agresywnych i przemocy w 

szkole 

 

1.Systematyczne diagnozy poziomu 

bezpieczeństwa w szkole 

2. Uświadamianie uczniom, czym jest 

agresja i przemoc oraz jak sobie z  nimi 

radzić 

3.Wdrażanie działań na rzecz 

ograniczania agresji i przemocy 

4.Kształtowanie umiejętności 



 
 
 
 

 

zastępowania zachowań  nacechowanych 

agresją poprzez komunikacją i 

porozumieniem 

5.Nauka bezpiecznych zachowań w 

cyberprzestrzeni 

6.Wzbudzanie empatii, tolerancji, 

zachowań prospołecznych i 

antydyskryminacyjnych 

7.Nauka rozwiązywania konfliktów 

poprzez rozmowę i negocjacje  

 

5

. 
Wdrażanie metod radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach 

 

1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji 

trudnych 

2. Wdrażanie do zachowań asertywnych 

3.Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze 

stresem 

4.Pomoc uczniom w radzeniu sobie z 

własnymi ograniczeniami 

5. Kształtowanie umiejętności szukania 

pomocy 

6

. 
Podejmowanie działań 

mających  na celu wzmocnienie 

motywacji do własnego rozwoju 

 

1.Wspomaganie wszechstronnego i 

harmonijnego rozwoju ucznia   

2.Uświadomienie uczniowi jego mocnych 

stron i możliwości (wzmacnianie 

samooceny) 

3. Nauka radzenia sobie z trudnymi 

emocjami i stresem 

4. Rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań uczniów 

5. Motywowanie ucznia do pokonywania 

trudności 

 6. Rozwijanie talentów i zainteresowań  

ucznia 

7. Wskazywanie pożądanych wzorców 

zachowania 



 
 
 
 

 

8. Zapobieganie nadmiernej absencji 

uczniów 

9. Pomoc uczniom w przezwyciężaniu 

własnych trudności i ograniczeń 

10.Pomoc uczniom w organizowaniu i 

planowaniu swojej pracy 

11. Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć 

i emocji 

7

. 

Profilaktyka uzależnień  

 

1. Profilaktyka palenia papierosów 

2.Profilaktyka picia alkoholu 

3. Profilaktyka narkomanii (w tym 

dopalaczy), lekomanii 

4.Profilaktyka uzależnienia od komputera 

 

Zadania profilaktyczne rodziców 

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a 

nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące 

zadania profilaktyczne dla rodziców : 

 każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą 

kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny. 

 rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie 

potrzeby  z dyrektorem szkoły /zastępcą/, pedagogiem szkolnym, 

psychologiem szkolnym  w celu zapobiegania niewłaściwym 

zachowaniom. 

 rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę 

mających na celu doskonalenie metod wychowawczych. 

 rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni 

kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia 

obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby 

rozwiązywania problemów. 

 

W zakresie realizacji działań profilaktycznych szkoła współpracuje z: 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Malborku 

 Komendą Powiatową Policji 

 MOPS w Malborku 

 Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku 

 Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku 



 
 
 
 

 

 Kuratorami  Sądu Rejonowego wydziału  ds. Rodzinnych i Nieletnich  w 

Malborku oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i 

młodzieży 

 Instytucjami wspierającymi szkołę 

 

Formy realizacji: 

 godziny wychowawcze-pedagogizacja rodziców 

 zajęcia  lekcyjne 

 zajęcia  i warsztaty z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

 zajęcia warsztatowe z udziałem zaproszonych specjalistów 

 zajęcia  w ramach szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogiocznej 

 zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne  

 zajęcia w świetlicy środowiskowej 

 apele  

 uroczystości szkolne i pozaszkolne  

 konkursy 

 

Metody pracy: 

pogadanki, burza mózgów, drama, arteterapia, prace w grupach, zajęcia  

warsztatowe, projekty, dyskusje, filmy i gry edukacyjne,  zabawy integrujące 

zespoły, wywiady, ankiety,  obserwacje, rozmowy indywidualne i grupowe. 

Przewidywane efekty działań profilaktycznych: 

 uczeń uzyskuje pełną wiedzę na temat zagrożeń oraz możliwości radzenia 

sobie z nimi 

 uczeń zna zagrożenia, jakie stwarza używanie alkoholu, nikotyny i 

środków odurzających i nie sięga po te środki 

 uczeń jest objęty pełną i kompleksową pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną 

 uczeń identyfikuje się ze środowiskiem klasowym, szkolnym 

 uczeń zna korzyści płynące ze zdrowego trybu życia 

 umie bezpiecznie funkcjonować  w  szkole i domu 

 wie jak zachować się w sytuacjach kryzysowych 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


