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I Założenia programu  

W okresie zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia człowieka, wynikającego 

z szybkiego rozwoju cywilizacji ważnym zadaniem szkoły jest wyposażenie  

młodzieży w wiedzę 

 i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań przeciwdziałających 

współczesnym zagrożeniom oraz kształtowanie czynnej postawy wobec 

własnego losu - planowania  

i podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia i rozwoju. Szkolny 

program profilaktyki stanowi integralną część Programu Wychowawczego 

Szkoły, jest spójny z treściami nauczania oraz realizowanymi w ramach 

ścieżki prozdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie.  

II Podstawy prawne dla działań profilaktycznych  
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.72  

 Konwencja o Prawach Dziecka - art.3, art.19, art.33  

 Ustawa z dnia 7 X 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 II 2002 roku dotyczące kształcenia w 

poszczególnych typach szkół 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 19 VII 2002 roku zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących 

wiedzy o życiu seksualnym człowieka, a zwłaszcza zasad świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, a wartości rodziny  

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia1994r.  

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 

26 października 1982 roku 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  

 Uchwała Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie 

przyjęcia Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna 

szkoła" 

III Diagnoza wstępna społeczności szkolnej  

Biorąc pod uwagę fakt, iż skuteczność oddziaływań profilaktycznych zależy 

od redukcji czynników ryzyka oraz wzmacnianiu czynników chroniących, tkwiących 
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w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz cechach osobowości ucznia, zaplanowano 

realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnego 

świata, na jakie narażony jest młody człowiek. 

IV   Cele programu  

 

Cel główny :  
Kształtowanie osobowości młodego człowieka, który potrafi poradzić sobie z zagrożeniami 

bezpieczeństwa i zdrowia. Ma poczucie własnej wartości i jest odpowiedzialny za własne 

zdrowie. 
 

 

 

 

Cele operacyjne: 

Uczniowie 
 potrafią radzić sobie z własnymi emocjami, uczuciami, dbać o zdrowie psychiczne 

 wybierają właściwe sposoby komunikacji z otoczeniem, znają zasady postępowania w 

sytuacjach konfliktowych 

 przewidują zagrożenia i niebezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych 

  rozumieją pojęcie  i stosują zasady zdrowego stylu życia 

 uświadamiają sobie znaczenie prawidłowego odżywiania dla zdrowia,  

  wiedzą o szkodliwości zażywania narkotyków, nadużywania leków, palenia papierosów, 

picia alkoholu 

 poznają zasady racjonalnego żywienia 

 wybierają właściwe formy wypoczynku 

 potrafią planować własne zajęcia 

 potrafią bezpiecznie pracować w Sieci Internet 

 poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy 

poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach, zagrożenia epidemiologicznego 

 potrafią znaleźć pomoc w przypadku różnych problemów życiowych 

 znają konsekwencje niebezpiecznych zachowań ( antykoncepcja, choroby weneryczne, 

zagrożenie życia i zdrowia, czyny i groźby karalne) 

 

V  Procedura ewaluacji 



 
PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W TARNAWATCE 

 
 

4 
 

Szkolny program profilaktyki będzie częściowo ewaluowany w miarę potrzeb. 

 

Cele ewaluacji  

 

 uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu, 

 poznanie ewentualnych braków i trudności, które występują w czasie realizacji 

programu, 

 diagnoza nastawienia odbiorców programu i zainteresowania jego realizacją. 

 uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętnościach uczniów po realizacji 

programu, 

 poznanie oczekiwań odbiorów programu w następnych latach jego realizacji, 

 

Metody ewaluacji częściowej: 

 

 rozmowa z odbiorcami programu ( uczniami w czasie zajęć lekcyjnych i rodzicami  

w czasie zebrań klasowych)oraz rozmów indywidualnych. 

 

Końcowa ewaluacja szkolnego programu profilaktyki będzie po 3 latach jego realizacji. 

 

 

 

Mierzalne wskaźniki ewaluacji 

 

- Prawidłowa reakcja uczniów w sytuacjach zagrożenia. 

- Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

- Posiadanie wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia. 

- Zachowanie higieny osobistej prze ucznia. 

- Umiejętność dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. 

- Zmniejszenie zachowań agresywnych wśród uczniów. 

- Stosowanie zasad zdrowego stylu życia, unikanie nałogów. 

- Umiejętność organizowania prze uczniów czasu  wolnego. 

- Posiadanie wiedzy na temat konsekwencji niebezpiecznych zachowań. 

- Doskonalenie umiejętności wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli. 

- Posiadanie umiejętności przekazywania wiedzy uczniom z zakresu profilaktyki. 

- Współpraca rodziców ze szkołą i dostrzeganie problemów własnego dziecka. 
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Metody zbierania informacji 

 

- obserwacja pod katem zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, 

- analiza dokumentacji szkolnej, 

- analiza frekwencji uczniów, 

- wywiady z uczniami, 

- wywiady z rodzicami uczniów, 

- ankiety uczniów 

- ankiety rodziców 

- rozmowy z uczniami, rodzicami, 

- hospitacja diagnozująca. 

 

Po ewaluacji końcowej wyniki badań zostaną opracowane prze zespół  wychowawczy 

nauczycieli  i zaprezentowane na posiedzeniu rady pedagogicznej. 

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą podstawą do opracowania szkolnego programu 

profilaktyki na kolejne lata nauki w gimnazjum. 
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SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH  
W KLASACH I- III 

 
KLASA I 

 
 

BLOK 
TEMATYCZNY 

 

ZAGADNIENIE SPOSÓB 
REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Droga do dobrego i 
zdrowego życia- „zdrowy 
styl życia”. 

Lekcje 
wychowawcze wg 
własnych 
scenariuszy na 
temat znaczenia 
różnych form 
aktywnego 
wypoczynku dla 
rozwoju człowieka 
w okresie jego 
intensywnego 
rozwoju. 
 

Wg programów 
wychowawczych 

Wychowawcy klas 

5. Zapobieganie 
zakażeniom przenoszonym 
drogą kropelkową: 
- grypa sezonowa, 
 

Pogadanki, 
materiały 
edukacyjne, 
plakaty, ulotki. 

Cały rok Wychowawcy i inni 

nauczyciele 

6. Profilaktyka zakażeń 
pokarmowych  
i zatruć grzybami. 

Pogadanki, plakaty, 
materiały 
edukacyjne. 

I semestr roku 
szkolnego 

Nauczyciele biologii 

Wychowawcy klas 

7. Profilaktyka w zakresie 
chorób zakaźnych 
(wirusowe zapalenie 
wątroby, wścieklizna, 
choroby przenoszone przez 
kleszcze. 

Spotkania z 
pielęgniarką, 
pogadanki, 
rozpowszechnianie 
materiałów 
edukacyjnych. 

Cały rok szkolny Nauczyciele, 

wychowawcy 

8. „Twój piękny uśmiech”- 
higiena jamy ustnej. 

Pogadanka 
ankieta, film, 
spotkanie z p. 
stomatolog, 
kontrole uzębienia. 

Kwiecień Opiekun świetlicy, 
Lekarz stomatolog 

9. Higiena życia 
codziennego. 

Pogadanki, 
spotkanie z 
pielęgniarką. 

Wg programów 
wychowawczych 

Pielęgniarka szkolna 
Wychowawcy klas 

10. Problemy wieku 
dojrzewania-  zmiany 
fizyczne i psychiczne 
okresu dojrzewania. 

Zagadnienia 
poruszane w 
ramach lekcji 
wychowania do 
życia w  rodzinie. 

Cały rok szkolny Nauczyciel wdż- tu 

11. Uwrażliwienie na 
czyste i zdrowe 
środowisko. 

Zbieranie śmieci w 
ramach akcji 
„Sprzątanie świata” 
oraz „Dnia Ziemi”, 
apel z okazji „Dnia 
Ziemi”. 
 

Kwiecień Wychowawcy, 
Nauczyciele 
przedmiotów 

przyrodniczych 

Ż
Y

JM
Y

 Z
D

R
O

W
O

 

12. Zdrowe żywienie. 
 

Tworzenie 
jadłospisów. 

Cały rok szkolny 
 

Nauczyciel biologii 
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13.Profilaktyka w zakresie 
nadwagi i otyłości. 

Pogadanki, plakaty, 
materiały 
edukacyjne. 
 

Cały rok szkolny Wychowawcy, n-l 
biologii, n-le wych. 

fiz. 

14. Szklanka mleka Pogadanka, 
przystąpienie i 
realizacja projektu 
rządowego 
 

Cały rok szkolny Koordynator 
programu 

wychowawcy klas 
 

15. Owoce w szkole Pogadanka na 
temat spożywania 
owoców, sprzedaż 
owoców w 
sklepiku szkolnym  

Cały rok szkolny Wychowawcy, 
opiekun sklepiku 

szkolnego 

 16.  Trzymaj się prosto-
uwrażliwienie na 
prawidłową postawę ciała 

pogadanki Cały rok szkolny  Wychowawcy, 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

1. „Dzień Sportu”. Zabawy i gry 
sportowe 

1 czerwca Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 

Wychowawcy 
2. Wypoczynek bierny i 
czynny. 

Zajęcia sportowo- 
rekreacyjne wg 
kalendarza 
szkolnych imprez 
sportowych. 

Cały rok szkolny 
 

Wychowawcy, 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

3. Rajdy i wycieczki. Zorganizowanie 
rajdu, wycieczki. 

Kwiecień- 
czerwiec,wrzesień 

Wychowawcy 

R
U

C
H

 I 
W

Y
PO

C
Z

Y
N

E
K

 

4. Program „Trzymaj 
formę” 

Szkolne zawody 
sportowe (tenis 
stołowy, piłka 
nożna, piłka 
siatkowa, biegi 
przełajowe 
Scenki, dramy 
Referaty 
Pokazy tańca 
nowoczesnego 
Konkursy 
plastyczne 
 
 
 
 

Cały rok szkolny Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Nauczyciele 
przedmiotów 

1. Podstawowe zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy 

Spotkanie z 
pielęgniarką , 
warsztaty 

Cały rok Nauczyciel biologii, 
geografii,  

pielęgniarka 
2. Zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze. 

Spotkanie z 
policjantem, 
pogadanka, 
egzamin na kartę 
motorowerową. 

II semestr roku 
szkolnego 

Nauczyciel techniki 
 
 

3. Zasady BHP na lekcjach. Pogadanka. Wrzesień Nauczyciele 
przedmiotów 

Ż
Y

JM
Y

 B
E

ZP
IE

C
Z

N
IE

 

4. Bezpieczeństwo w sieci 
internetowej 

Prelekcja na temat 
zasad 
bezpieczeństwa w 
sieci internetowej 
 

Cały rok szkolny Nauczyciel 
informatyki 
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5. Dzień bezpiecznego 
Internetu 

Prezentacja, 
pogadanka 
 

Luty Nauczyciel 
informatyki 

6. Kampania społeczna  
"STOP cyberprzemocy" 

Prelekcje i pokazy.  
Cykl zajęć 
realizowanych w 
ramach koła 
informatycznego 

Cały rok szkolny Nauczyciel 
informatyki 

Z
D

R
O

W
IE

 
PS

Y
C

H
IC

Z
N

E
 1. Budujemy zdrowy obraz 

samego siebie. 
 
 
 
 

Cykl zajęć w 
ramach godzin 
wychowawczych. 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 
Nauczyciel wdż- tu 

1. Przemoc  
i agresja oraz ich 
skutki w życiu 
młodego człowieka. 

2. Przeciwdziałanie 
agresywnym 
zachowaniom 
grupowym (dyżury w 
miejscach 
odosobnienia, opieka 
nad młodszymi 
uczniami i inne)  

3.   Wyciąganie 
konsekwencji 
prawnych oraz 
wychowawczych 
wobec sprawców 
zachowań 
ryzykownych 

 

Problem omawiany 
w ramach godzin 
wychowawczych. 

Wg programów 
wychowawczych 

 
 
 
 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
przedmiotów 

 
 
 
 
 
 

R
E

A
G

U
JE

M
Y

 N
A

 O
T

A
C

Z
A

JĄ
C

E
 N

A
S 

Z
Ł

O
 

4. Negatywne wzorce w 
mediach. 

5. Niski poziom kultury 
osobistej. 

6. Brak dyscypliny (na 
lekcjach). 

Przypomnienie 
norm poprawnego 
zachowania: Kl. I 
Wewnątrzszkolny 
system oceniania – 
egzekwowanie 
ustalonych norm 
zachowania. 
Pedagogizacja 
rodziców: 
pogadanki, 
wywiadówki 
profilaktyczne, 
„wezwania” do 
szkoły  
 
 

Wrzesień 
 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy,  
nauczyciele 

przedmiotów 
 

1. Rozpoznawanie 
zagrożeń. 

Obserwacja, 
przeprowadzenie 
ankiet zagrożeń 
uzależnieniami. 

I semestr roku 
szkolnego 

Zespół wychowawców 

JA
 P

R
ZE

C
IW

 
U

Ż
Y

W
K

O
M

 

2. Nikotynizm 
Realizacja programu 
„Znajdź właściwe 

Pogadanki, 
warsztaty. 

listopad Wychowawcy, 
Koordynator 

programu 
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rozwiązanie – NIE PAL” 
ankieta marzec Zespół wychowawców 
Scenki, dramy, 
mini- teatr. 

marzec Wychowawcy 
 

   
   3. Profilaktyka uzależnień. 

 Wzmożenie działań 
profilaktycznych 
mających na celu 
uświadomienie 
młodzieży 
zagrożeń 
wynikających z 
zażywania 
substancji 
odurzających 
nazywanych 
potocznie 
dopalaczami  

Cały rok Wychowawcy, 
nauczyciele 

PR
Z

Y
G

O
TO

W
A

N
I

E
 D

O
 Ż

Y
C

IA
 W

 
R

O
D

Z
IN

IE
 

1. Rola rodziny w 
społeczeństwie, budowanie 
prawidłowych relacji 
międzyosobowych w danej 
społeczności, problemy 
okresu dojrzewania. 
 

Pogadanki, 
dyskusje, scenki, 
warsztaty. 

II semestr roku 
szkolnego 

Nauczyciel WDŻ, 
pielęgniarka, 

nauczyciel biologii, 
nauczyciel religii. 
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KLASA II 
 
 

 
BLOK 

TEMATYCZNY 
 

ZAGADNIENIE SPOSÓB 
REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. „Twój piękny 
uśmiech” 

Pogadanka, 
ankieta, filmy, 
kontrola 
uzębienia 
 

Kwiecień wychowawcy 

2. Higiena życia 
codziennego (higiena 
intymna) 

Pogadanka. Wg programów 
wychowawczych 

Wychowawcy 
Pielęgniarka szkolna 

 
 

3. Problemy wieku 
dorastania- 
odmienność płci 

Rozmowa 
kierowana 

Wg programu 
nauczania 

Nauczyciel WDŻ 

Zbieranie śmieci 
w ramach akcji 
„Sprzątanie 
świata” i „Dzień 
Ziemi” , zbiórki 
makulatury i 
plastikowych 
korków oraz 
zużytych baterii 
 

Cały rok 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciel geografii 

Konkursy 
ekologiczne 
 

Cały rok szkolny Nauczyciel biologii i 
geografii 

Apel z okazji 
Dnia Ziemi 
 

Kwiecień 
 

Wg harmonogramu 
uroczystość szkolnych 

Pogadanka 
ekologiczna 
 

Wg programów 
wychowawczych 

Wychowawcy klas 

4. Uwrażliwienie na 
czyste i zdrowe 
środowisko 

Wycieczki 
krajoznawcze 

Wg ustaleń 
nauczyciela 

Wychowawcy klas 
Nauczyciele 
przedmiotów 

7. Szklanka mleka Pogadanka, 
przystąpienie i 
realizacja 
projektu 
rządowego 
 

Cały rok szkolny Wychowawcy 
Koordynator programu 

8. Zapobieganie 
zakażeniom 
przenoszonym drogą 
kropelkową: 
- grypa sezonowa, 
 

Pogadanki, 
materiały 
edukacyjne, 
plakaty, ulotki. 

Cały rok szkolny Wychowawcy i inni 

nauczyciele 

9. Profilaktyka 
zakażeń 
pokarmowych  
i zatruć grzybami. 

Pogadanki, 
plakaty, materiały 
edukacyjne. 

Okres jesienny Wychowawcy, 

nauczyciele biologii 

Ż
Y

JM
Y

 Z
D

R
O

W
O

 

10. Profilaktyka w Spotkania z Cały rok szkolny Nauczyciele, 
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zakresie chorób 
zakaźnych (wirusowe 
zapalenie wątroby, 
wścieklizna, choroby 
przenoszone przez 
kleszcze. 

pielęgniarką, 
pogadanki, 
rozpowszechniani
e materiałów 
edukacyjnych. 

wychowawcy 

1. „Dzień Sportu” Zabawy i gry 
sportowe 

1 czerwca Nauczyciele 
wychowania fizycznego 

Wychowawcy klas 
2. Program „Trzymaj 
formę” 

Szkolne zawody 
sportowe (tenis 
stołowy, piłka 
nożna, piłka 
siatkowa, biegi 
przełajowe) 
Układanie 
jadłospisów 
Scenki, dramy 
Referaty 
Pokazy tańca 
nowoczesnego 
Konkursy 
plastyczne 

Cały rok szkolny Nauczyciele 
wychowania fizycznego 

Nauczyciele 
przedmiotów 

Koordynator programu 

R
U

C
H

 I 
W

Y
PO

C
Z

Y
N

E
K

 

3. Rajdy, wycieczki Zorganizowanie 
rajdu, wycieczki 

Kwiecień- 
czerwiec,wrzesie

ń 
 
 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

wychowania fizycznego 
 
 
 

1. Zasady BHP na 
lekcjach 

Pogadanka. wrzesień Nauczyciele 
przedmiotów 

2. Bezpieczeństwo w 
szkole i poza nią 

Spotkanie ze 
szkolnym 
koordynatorem  
Spotkanie z 
policjantem 

II semestr Koordynator d/s 
bezpieczeństwa w 

szkole, 
Policjant 

3. Bezpieczeństwo w 
sieci internetowej 

Prelekcja na 
temat zasad 
bezpieczeństwa w 
sieci internetowej 
 

Cały rok Nauczyciel informatyki 

4. Dzień 
bezpiecznego 
Internetu 

Prezentacja, 
pogadanka 

Luty Nauczyciel informatyki 

Ż
Y

JM
Y

 B
E

ZP
IE

C
Z

N
IE

 

5. Kampania 
społeczna "STOP 
cyberprzemocy" 

Prelekcje i 
pokazy. Cykl 
zajęć 
realizowanych w 
ramach koła 
informatycznego 

Cały rok szkolny Nauczyciel informatyki 

Z
D

R
O

W
IE

 
PS

Y
C

H
IC

Z
N

E
 

1. Budujemy zdrowy 
obraz samego siebie 
 
 
 
 

Cykl zajęć w 
ramach godzin 
wychowawczych 

Cały rok szkolny Wychowawcy 
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1. Asertywność jako 
postawa, dzięki której 
możemy zachować 
swoją tożsamość i 
poczucie własnej 
wartości 
 
 

Pogadanka, 
drama, ankieta 

Wg programów 
wychowawczych 

 
 
 

Wychowawcy 
 
 
 
 
 

R
E

A
G

U
JE

M
Y

 N
A

 O
T

A
C

Z
A

JĄ
C

E
 N

A
S 

Z
Ł

O
 

2. Negatywne 
wzorce w mediach. 
3. Niski poziom 
kultury osobistej. 
4. Brak dyscypliny 
(na lekcjach). 

Przypomnienie 
norm 
poprawnego 
zachowania: Kl. 
II. 
Wewnątrzszkolny 
System 0ceniania 
– egzekwowanie 
ustalonych norm 
zachowania. 
Pedagogizacja 
rodziców: 
pogadanki, 
wywiadówki 
profilaktyczne, 
„wezwania” do 
szkoły  
 

Wrzesień 
 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy,  
nauczyciele 

przedmiotów 
 

1. Rozpoznawanie 
zagrożeń 

Obserwacja, 
ankieta, rozmowa 
kierowana 

II semestr Wychowawcy 
Zespół nauczyciel d/s 

bezpieczeństwa 
2. Alkohol- wróg czy 
przyjaciel? 

Ankieta, scenki, 
dyskusja na temat 
właściwych 
wyborów 

II semestr Wychowawcy klas 
Zespół wychowawców 

JA
 P

R
ZE

C
IW

 U
Ż

Y
W

K
O

M
 

Prezentacja 
programów 
artystycznych , 
audycje radiowe, 
realizacja 
programu na 
godzinach 
wychowawczych 

Cały rok Zespół wychowawców, 
koordynator programu 

 

3. Program 
antynikotynowy 
„Znajdź właściwe 
rozwiązanie” 
(profilaktyka 
uzależnień) 
 

Wzmożenie 
działań 
profilaktycznych 
mających na celu 
uświadomienie 
młodzieży 
zagrożeń 
wynikających z 
zażywania 
substancji 
odurzających 
nazywanych 
potocznie 
dopalaczami 

Cały rok Wychowawcy 
nauczyciele 
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1. Prowadzenie zajęć 
„Wychowanie do 
życia w rodzinie”; 
planowanie rodziny 
 
 

Rozmowa 
kierowana, 
dyskusja 

II semestr Nauczyciel WDŻ 
PR

Z
Y

G
O

TO
W

A
N

IE
 D

O
 

Ż
Y

C
IA

 W
 R

O
D

Z
IN

IE
 I 

SP
O

Ł
E

C
Z

E
Ń

ST
W

IE
 

2. Współpraca w 
grupie 
 
 
 

Lekcje 
wychowawcze 
metodami 
aktywnymi 

Wg programów 
wychowawczych 

Wychowawcy 
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KLASA III 
 
 
 

 
BLOK 

TEMATYCZNY 
 

ZAGADNIENIE SPOSÓB 
REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Droga do dobrego 
i zdrowego stylu 
życia 
 

Lekcje 
wychowawcze wg 
własnych 
scenariuszy na 
temat znaczenia 
różnych form 
aktywnego 
wypoczynku dla 
rozwoju człowieka 
w okresie jego 
intensywnego 
rozwoju. 
 

Wg programów 
wychowawczych 

Wychowawcy klas 

3. „Twój piękny 
uśmiech” 

Pogadanka, 
ankieta, filmy, 
przegląd uzębienia 
 

kwiecień Lekarz stomatolog 

4. Higiena życia 
codziennego 
(choroby wynikające 
z niehigienicznego 
trybu życia) 

pogadanka II semestr Pielęgniarka, 
wychowawcy 

Zbieranie śmieci w 
ramach akcji 
„Sprzątanie świata” 
i „Dzień Ziemi”, 
zbiórka makulatury 
i plastikowych 
nakrętek oraz 
zużytych baterii 
 

Cały rok Wychowawcy, 
nauczyciel geografii i 

biologii 

Konkurs 
plastyczny o 
tematyce 
ekologicznej 
 

II semestr Nauczyciel plastyki 
i geografii 

Apel z okazji Dnia 
Ziemi 
 

kwiecień Wg harmonogramu 
uroczystości szkolnych 

5. Uwrażliwienie na 
czyste i zdrowe 
środowisko 

Pogadanka 
ekologiczna 

Wg programów 
wychowawczych 

Wychowawcy 
 

6. Szklanka mleka Pogadanka, 
przystąpienie i 
realizacja projektu 
rządowego 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 
koordynator programu 

 

Ż
Y

JM
Y

 Z
D

R
O

W
O

 

7. Zapobieganie 
zakażeniom 
przenoszonym drogą 
kropelkową: 

Pogadanki, 
materiały 
edukacyjne, 
plakaty, ulotki. 

Cały rok szkolny Wychowawcy i inni 

nauczyciele 
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- grypa sezonowa, 
 
8. Profilaktyka 
zakażeń 
pokarmowych  
i zatruć grzybami. 

Pogadanki, plakaty, 
materiały 
edukacyjne. 

Okres jesienny Nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

wychowawcy. 

9. Profilaktyka w 
zakresie chorób 
zakaźnych 
(wirusowe zapalenie 
wątroby, 
wścieklizna, choroby 
przenoszone przez 
kleszcze. 
 

Spotkania z 
pielęgniarką, 
pogadanki, 
rozpowszechnianie 
materiałów 
edukacyjnych. 

Cały rok szkolny Nauczyciele, 

wychowawcy 

1. „Dzień Sportu” Zabawy i gry 
sportowe 

1 czerwca Nauczyciele 
wychowania fizycznego 

Wychowawcy 
2. Program „Trzymaj 
formę” 

Szkolne zawody 
sportowe (tenis 
stołowy, piłka 
nożna, piłka 
siatkowa, biegi 
przełajowe) 
Układanie 
jadłospisów 
Scenki, dramy 
Referaty 
Pokazy tańca 
nowoczesnego 

Cały rok szkolny Nauczyciele 
wychowania fizycznego 

Nauczyciele 
przedmiotów 

Koordynator programu 

R
U

C
H

 I 
W

Y
PO

C
Z

Y
N

E
K

 

3. Rajdy, wycieczki Zorganizowanie 
rajdu, wycieczki 

Kwiecień- 
czerwiec,wrzesień 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

wychowania fizycznego 
 
 

    
1. Zasady BHP na 
lekcjach 

Pogadanka 
 
 

wrzesień Nauczyciele 
przedmiotów 

Ż
Y

JM
Y

 B
E

ZP
IE

C
Z

N
IE

 

2.Bezpieczeństwo w 
sieci internetowej 

Prelekcja na temat 
zasad 
bezpieczeństwa 
 w sieci i sposobów 
zachowania 
 
 

I i II semestr Nauczyciel informatyki 

Z
D

R
O

W
IE

 
PS

Y
C

H
IC

Z
N

E
 1. Budujemy zdrowy 

obraz samego siebie 
 
 

Cykl zajęć w 
ramach godzin 
wychowawczych 
 
 
 
 

Cały rok szkolny Wychowawcy 
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1. Odpowiedzialność 
za czyny 
wykraczające poza 
prawo 

Prelekcja 
Spotkanie 
 z policjantem, 
kuratorem ds. 
nieletnich 
 
 
 

Cały rok szkolny 
 

Wychowawcy 
Policjant 

Kurator ds. nieletnich 
 
 
 

R
E

A
G

U
JE

M
Y

 N
A

 O
T

A
C

Z
A

JĄ
C

E
 N

A
S 

 Z
ŁO

 

2. Negatywne 
wzorce w mediach. 
3. Niski poziom 
kultury osobistej. 
4. Brak dyscypliny 
(na lekcjach). 

Przypomnienie 
norm poprawnego 
zachowania: 
 Kl. III. 
Wewnątrzszkolny 
system oceniania – 
egzekwowanie 
ustalonych norm 
zachowania. 
Pedagogizacja 
rodziców: 
pogadanki, 
wywiadówki 
profilaktyczne, 
„wezwania” do 
szkoły  
 
 

Wrzesień 
 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy,  
nauczyciele 

przedmiotów 
 

1. Rozpoznawanie 
zagrożeń 

Obserwacja, 
ankieta, rozmowa 
kierowana. 
 

II semestr Zespół wychowawców 

2. Narkomanii- stop! Pogadanka, scenki,  II semestr Wychowawcy 

Prezentacja 
programów 
artystycznych , 
audycje radiowe, 
realizacja 
programu na 
godzinach 
wychowawczych 

Cały rok Zespół wychowawców 
Koordynator programu 

 

3. Program 
antynikotynowy 
„Znajdź właściwe 
rozwiązanie” 
(profilaktyka 
uzależnień) 

Wzmożenie działań 
profilaktycznych 
mających na celu 
uświadomienie 
młodzieży 
zagrożeń 
wynikających z 
zażywania 
substancji 
odurzających 
nazywanych 
potocznie 
dopalaczami 

Cały rok Wychowawcy 
nauczyciele 

PR
Z

Y
G

O
T

O
W

A
N

I
E

 D
O

 
Ż

Y
C

IA
 W

 
R

O
D

Z
IN

I
E

 

1. Treningi wyboru 
zawodu 

Pogadanki, 
warsztaty 

II semestr Pracownicy PPP, 
Przedstawiciele szkół 
ponadgimnazjalnych 
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2. Problemy wieku 
dojrzewania 
(biologia prokreacji) 

Rozmowa 
kierowana) 

II semestr Nauczyciel WDŻ 
Pielęgniarka, n-l 

biologii 

 
 
 
 

Projekt Programu Profilaktycznego został  pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 
w dniu 15.09.2014 roku. 

Program Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 29.09.2014r. 
     
 
 


