
 

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FELIKSA 
NOWOWIEJSKIEGO  

W BARCZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 
 

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, demoralizacji, agresji i przemocy, kształtowanie postaw, nawyków 
i umiejętności służących bezpieczeństwu uczniów. 

Cel główny: 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zagrożeń ze środowiska ucznia. 

Zadania: 

1.Uczenie ograniczonego zaufania, ostrożności w kontaktach z dorosłymi. 

2.Uczenie umiejętności prawidłowej reakcji na sytuację zagrożenia. 

3. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i objawom przemocy wśród uczniów. 

4.Poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów, komputera. 

 



Zadania Sposoby realizacji Osoba 
odpowiedzialna Ocena realizacji  Kryterium sukcesu 

Uczenie 
ograniczonego 
zaufania, ostrożności 
w kontaktach z 
dorosłymi 

- spotkania z policjantem, Pedagog 
Styczeń, czerwiec – ocena na podstawie 
obserwacji, analizy dokumentacji 

- co najmniej jedno spotkanie w 
roku 

- zajęcia z pedagogiem i 
psychologiem, 
 

Psycholog - co najmniej jedne zajęcia w 
klasie 

- rozmowy wychowawców 
i nauczycieli podczas zajęć 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

 

Styczeń, czerwiec – ocena realizacji 
poprzez wywiady z wychowawcami 

 - co najmniej jedna rozmowa w 
roku 

 

 

Uwrażliwianie na 
zagrożenia płynące z 
niewłaściwego 
korzystania z 
mediów i Internetu. 

 
- zajęcia tematyczne na 
godzinach 
wychowawczych i 
zajęciach komputerowych, 

- wychowawca, 
nauczyciel zajęć 
komputerowych 

Styczeń, czerwiec -  ocena na podstawie 
zapisów w dziennikach, wywiadów 

- co najmniej jedna godzina 
wychowawcza i jedne zajęcia 
komputerowe w roku 

-rozmowy z rodzicami, - wychowawcy Styczeń, czerwiec – ocena na podstawie 
analizy protokołów zebrań z rodzicami 

- co najmniej jedno spotkanie 
tematyczne z rodzicami 

-gazetki, informacje 
umieszczane przez 
uczniów na stronie 
internetowej szkoły, 

 - wychowawcy, 
nauczyciel zajęć 
komputerowych 

Styczeń, czerwiec - strona internetowa, 
obserwacje 

- cykliczne informacje, nie 
mniej niż jedna 

  
 
 
 

   

 
    



Zapobieganie 
zachowaniom 
agresywnym i 
objawom przemocy 
wśród uczniów w 
tym:  
-  prezentowanie 
wzorców 
alternatywnych 
sposobów 
rozwiązywania 
konfliktów,  
- współpraca z 
rodziną ucznia. 

-zajęcia warsztatowe dla 
uczniów 
 
 
 
 
- rozmowy wychowawców 
w klasach 
 
- imprezy integracyjne 
 
 
- rozmowy z rodzicami 
 

- pedagog, 
psycholog 
 
 
 
 
wychowawcy  
 
 
wychowawcy 
 
 
wychowawcy 

Styczeń, czerwiec – ocena realizacji na 
podstawie rozmów z uczniami, zapisów 
w dziennikach lekcyjnych, ocena na 
podstawie obserwacji zachowań 
uczniów 
 
Styczeń, czerwiec – ocena poprzez 
wywiady  
 
Styczeń, czerwiec – ocena poprzez 
wywiady, obserwacje 
 
Styczeń, czerwiec – ocena poprzez 
analizę protokołów z zebrań 
Styczeń, czerwiec – ocena poprzez 
obserwację 

Co najmniej cztery w roku dla 
wybranych klas 
 
 
 
 
Co najmniej cztery razy w roku 
 
 
Co najmniej cztery razy w roku 
 
 
Co najmniej raz w roku 

- zajęcia warsztatowe dla 
rodziców, nauczycieli 

Pedagog, 
psycholog 

Co najmniej raz w roku 

    Zapobieganie 
zachowaniom 
agresywnym i 
objawom przemocy 
wśród uczniów w 
tym:  
-  prezentowanie 
wzorców 
alternatywnych 
sposobów 
rozwiązywania 
konfliktów,  
- współpraca z 
rodziną ucznia. 

- indywidualne konsultacje 
nauczycieli i rodziców z 
pedagogiem, psychologiem 

- Pedagog, 
psycholog 

.styczeń, czerwiec – ocena realizacji 
poprzez wywiad, 
 
 
Styczeń, czerwiec – ocena realizacji 
poprzez wywiad 
 
 
Styczeń – ocena realizacji na podstawie 
zebranych diagnoz 
 
Styczeń, czerwiec – ocena realizacji 
poprzez analizę zapisów w protokołach, 
wywiady 

W ramach potrzeb 

- poszerzanie wiedzy 
nauczycieli poprzez udział 
w doskonaleniu 
zawodowym 

- lider ds. 
doskonalenia 
zawodowego 

Co najmniej jedna forma 

- diagnozy wychowawców wychowawca 
 
Diagnozy dotyczące każdego 
ucznia 

-spotkania z rodzicami, Wychowawcy, 
Nauczyciele, 

- w/g terminarza spotkań z 
rodzicami 



Uczenie umiejętności 
oceny sytuacji 
zagrażającej 
zdrowiu. 

-zajęcia warsztatowe w 
ramach realizacji podstawy 
programowej, 

Nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 

 
Styczeń, czerwiec – ocena poprzez 
Rozmowy z uczniami, zapisy w 
dziennikach, ocena n podstawie 
obserwacji zachowań uczniów. 

- co najmniej raz dla wybranych 
klas 
 
 
- co najmniej raz w każdej 
klasie 
 
 
 
 
- co najmniej raz w wybranych 
klasach 
 

-rozmowy na godzinach 
wychowawczych, 
przyrodzie i wychowaniu 
do życia w rodzinie, 
wychowaniu fizycznym, 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
Pedagog 

-spotkania z pedagogiem i 
psychologiem, 

psycholog 

 

 


