
  PROGRAM PROFILAKTYKI

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA

KOPERNIKA W BRALINIE

„Dzieci to dużo więcej niż mali ludzie”



Janusz Korczak
            Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie jest spójny z Programem Wychowawczym szko-

ły. Odbiorcami Programu są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wzmac-

nianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do

wieku uczniów. Program ten kierowany jest do każdego ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzebującego pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i

środowisku. Jego założenia oparte są na diagnozie środowiska szkolnego, opinii nauczycieli i rodziców a przede wszystkim wynika z potrzeb

uczniów. Diagnoza została przeprowadzona poprzez wywiady, ankiety, analizę dokumentów (w tym zeszytow „Uwag i Pochwał” uczniów) oraz

obserwację. Głównym założeniem programu jest wypracowanie umiejętności, dzięki którym każdy uczeń poradzi sobie w trudnej sytuacji i osią-

gnie sukces zgodnie ze swoimi możliwościami. 

I. Akty prawne

1. Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

2. Konwencja o Prawach Dziecka

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329. Ze zm.)

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.674 ze zm.)

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r nr 11, poz. 109 ze zm.)

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. nr 111, poz. 535 ze zm.)

8. Ustawa z dnia 26 paźdzernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. nr 26, poz. 226)
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10. Ustawaa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485 ze zm.)

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180., poz 1493 ze zm.)

12. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z

1996 r., nr 10., poz. 55 ze zm.)

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przed-

szkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz.624 ze zm.)

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pu-

blicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm)

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2011-2016 ( Dz. U. Nr 78, poz.428)

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej (Dz. U. z 7 maja 2013 poz.532)

II. Rola profilaktyki szkolnej

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zajawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów.

Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami.

Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi

ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie.
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Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań

interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń.

W zakresie profilaktyki pierwszorzędowej obejmuje:

 Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,

 Informowanie o skutkach zachowań ryzykownych,

 Wspieranie rozwoju zaspokajania własnych potrzeb,

 Nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,

 Zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywane konfliktów.

W zakresie profilaktyki drugorzędnej obejmuje:

- działania umożliwiające wzesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka,

- współpracę ze specjalistami i instytucjami wspomagającymi, 

- poradnictwo rodzinne.

III. Założenia (cele) szkolnego programu profilaktyki

 Udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego zapobiegania zagrożeniom dla własnego zdrowia i ży-

cia,

 Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażąjące zdrowiu i życiu ludzi,

 Kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnyh  sytuacjach życiowych,
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 Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi

zdrowy styl życia

IV. Cele szczegółowe programu

a) Uczniowie

 Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią

- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.

- Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania.

- Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

- Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

- Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia

 Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole

- Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

- Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

- Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

- Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. 

- Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych. 

-Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i antydyskryminacyjnych.

- Pedagogizacja rodziców.
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 Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego

- Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.

- Edukacja prawna uczniów.

- Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

- Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności.

- Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

 Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

- Propagowanie zdrowego trybu życia.

- Propagowanie uprawiania sportu

- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

- Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

 - Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia

 Profilaktyka uzależnień

- Asertywność.

- Profilaktyka palenia papierosów.

- Profilaktyka picia alkoholu.

- Profilaktyka narkomanii, lekomanii, uzależnienia od komputera.

- Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

 Podejmowanie działań mających  na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju
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- Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

- Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

- Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

- Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów

- Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

- Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

 Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

- Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

- Wdrażanie metod asertywnych.

- Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem.

- Pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami.

- Umiejętne szukanie pomocy.

b) Rodzice

 Podniesienie kompetencji rodzicielskich

 Podniesienie wiedzy nt. zagrożeń współczesnego świata, w tym uzależnień od komputera, alkoholu oraz narkotyków

 Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

c) Nauczyciele
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 Podniesienie wiedzy nt. zagrożeń współczesnego świata, w tym uzależnień od komputera, alkoholu oraz narkotyków

 Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

 Podniesienie umiejętności z zakresu metod diagnozy form niedostosowania społecznego 

V. Zadania profilaktyczne:

1. Nauczyciele

 zwracanie- podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,

 informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak 

pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,

 obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alko-

holu czy niszczenia mienia.

 wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,

 dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

2.  Wychowawcy

 pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomie-

nie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,

 podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów

 współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki 

profilaktyczne,

 realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych,
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 wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,

 organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,

 kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,

 systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,

 pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

3. Pedagog szkolny

 pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych 

 organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza,

 pedagogizacja rodziców.

 indywidualna pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych,

 organizowanie pogadanek, prelekcji i godzin wychowawczych dla uczniów,

 wsparcie nauczycieli.

4. Rodzice

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono nastę -

pujące 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 pedagogiem szkolnym bądź  Dyrekcją Szkoły w celu 

zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
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 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 stwierdze-

nia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

VI. Oczekiwane efekty:

1. Uzyskanie przez uczniów, rodziców wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

2. Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa koszyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia

3. Uczniowie, rodzice, nauczyciele znają zagrożenia współczesnego świata i potragi im zapobiegac

4. Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień

5. Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, warsztatach, pogadankach, akcjach profilaktycznych

VII. Formy realizacji programu profilaktycznego

W realizacji programu łączącego wychowanie, nauczanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego 

rozwoju uczniów wykorzystuje się:

1. Uczniowie

a) przedmioty nauczania,

b) godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,

c) zajęcia sportowe,

d) zajęcia pozalekcyjne,

e) zajęcia świetlicowe

f) uroczystości klasowe, szkolne,

f) imprezy ogólnopolskie i regionalne,
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g) zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone pedagoga,

2.  Rodzice

a) warsztaty

b) szkolenia

c) porady, konsultacje

3.  Nauczyciele

a) warsztaty

b) szkolenia

c) konsultacje

d) kursy oraz studia podyplomowe

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki

Program profilaktyki realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę.

 Szczegółowa strategię działań profilaktycznych zawiera „Harmonogram działań profilaktycznych dla poszczególnych klas”.

 Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 Program profilaktyki poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji wraz z programem  wychowawczym szkoły w zależności od 

zaistniałych potrzeb.

 Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.
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