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SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. 

Załącznik nr 3 do Statutu. 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. 
na rok szkolny 2010/2011. 

 

 

W szkole obowiązuje szkolny program profilaktyki zgodny z programem 

wychowawczym szkoły. 

Oparty jest na: 

1. na profilaktyce uzależnień (nikotyna,  alkohol, narkotyki), 

 rozumienie doświadczanych emocji i uczuć 

 radzenie sobie z przykrymi emocjami 

 kształtowanie adekwatnej samooceny  

 kształtowanie postawy asertywnej w sytuacjach ryzykownych 

2. profilaktyce niepowodzeń edukacyjnych: 

 poznanie zasad skutecznego uczenia się  

 nauka radzenia sobie ze stresem 

 sztuka dobrej autoprezentacji 

3. promowaniu zdrowego i higienicznego trybu życia 

4. uświadamianiu zagrożeń cywilizacyjnych 

5. profilaktyce zachowań odzwierzęcych z uwzględnieniem specyfiki lokalnego 

środowiska przyrodniczego jak również komunikatów Stacji Epidemiologiczno-

Sanitarnej o potencjalnych zagrożeniach zachorowań. 

  

Celem szkolnego programu profilaktyki jest uświadomienie uczniom istniejących 

zagrożeń, jak również niesienie pomocy w trudnych sytuacjach. 

 

 

 

 

Profilaktyka uzależnień: 

Cele do realizacji: 
 

 Analizowanie, diagnozowanie zagrożeń istniejących w środowisku szkolnym i lokalnym, 

 Wczesna interwencja w sytuacjach zagrożenia podjęcia zachowań ryzykownych, 

 Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów ludzkich działań, 

 Dostarczanie wiedzy na temat sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych, 

 Wskazanie osób i instytucji powołanych do wspierania w rozwiązaniu różnego rodzaju 

problemów,  

 Uświadomienie zasad budowania dobrych relacji z innymi ludźmi  

 Nauka skutecznych zasad dobrego uczenia się, 

 Kształtowanie postawy asertywnej w sytuacjach zagrożenia zachowaniem ryzykownym, 

 Dostarczanie wiedzy na temat higienicznego i zdrowego stylu życia, 

 Zapoznanie z zagrożeniami cywilizacyjnymi, 

 Uświadomienie zagrożeń wynikających z kontaktów ze zwierzętami, 

 Instruktaż w zakresie zachowań w sytuacjach ekstremalnych. 
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    Oczekiwane rezultaty: 

 

 

Uczeń: 

   zna rodzaje zachowań ryzykownych,  

   zna mechanizmy ludzkiej psychiki i zachowań prowadzące do podejmowania zachowań 

ryzykownych, 

 potrafi zachować się asertywnie w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu psychicznemu 

i fizycznemu, 

 potrafi radzić sobie z przykrymi emocjami,  

 wie, do kogo może zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych, 

 rozumie konieczność prowadzenia zdrowego stylu życia dla dobrego rozwoju 

psychofizycznego i efektywnego uczenia się, 

 zna zagrożenia cywilizacyjne. 

 

 

Osoby realizujące program: 

   Dyrektor szkoły, 

   Pedagog szkolny, 

   Wychowawcy, 

    Nauczyciele. 

 

 

Osoby i instytucje wspierające realizację programu: 

   Rodzice, Rada Rodziców 

   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

   Gminna Komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

   Opieka Społeczna, 

   Sąd Rodzinny, 

   Policja, 

   Lekarze z Ośrodka Zdrowia, 

   Kościół 

   Organizacje rządowe i pozarządowe zajmujące się problemami uzależnień. 

 

 

Formy pracy A. 

 Rady Pedagogicznej: 

   Szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia, 

   Spotkania ze specjalistami ds. uzależnień, 

   Udział w kursach, konferencjach, warsztatach metodycznych, 

   Przeprowadzanie przez pedagoga i wychowawców ankiet diagnozujących skalę 

     zagrożeń nałogami, 

   Stworzenie zbioru pomocy dydaktycznych ( zwłaszcza audiowizualnych) 

     niezbędnych do realizacji programu. 

 

 

B. Z rodzicami: 

               Pogadanki podczas zebrań z rodzicami uczulające na problem uzależnień, 
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               Spotkania ze specjalistami ds. uzależnień, 

               Pomoc indywidualna pedagoga szkolnego i wychowawców w konkretnych 

                przypadkach. 

 

 

            C. Z uczniami: 

               Realizacja ścieżki prozdrowotnej, 

               Realizacja problematyki uzależnień na zajęciach lekcyjnych (szczególnie na  

                 na przyrodzie, przygotowaniu do życia w rodzinie, religii, wychowaniu fizycznym) 

               Włączenie problematyki uzależnień do planu wychowawczego klas 

   Ścienne gazetki szkolne i klasowe poświęcone problematyce zdrowia i uzależnień, 

   Konkursy plastyczne, literackie dotyczące uzależnień, 

   Podejmowanie akcji środowiskowych na rzecz zdrowego stylu życia (np. pikiety, 

     happeningi), 

   Zachęcanie uczniów do udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, zawodach, 

     kołach zainteresowań, konkursach, 

   Organizowanie spotkań ze specjalistami ds. uzależnień, 

   Realizowanie wybranych programów profilaktycznych. 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI  podlega corocznej ewaluacji. Wszystkie organy 

szkoły mogą wnioskować o jego zmianę. Organem kompetentnym do uchwalania zmian jest 

Rada Rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 
 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI  w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w 

Dąbrówce został przyjęty uchwałą Rady Rodziców Nr 2/2010/2011 z dnia 15 września 2010 r. 

 

Rada Rodziców:             Akceptacja Rady Pedagogicznej:                      Podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

   


