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PODSTAWA PRAWNA : 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, 
poz.226). 

3. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie  
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r., Nr 80, poz. 542). 

4. Program Wychowawczy SOSW im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie. 
 



 
I. WSTĘP 

Brak bliskich więzi międzyosobowych i upadek tradycyjnych wartości to cena, jaką przychodzi płacić dzieciom, 
młodzieży i dorosłym za przyspieszony postęp cywilizacyjny. Skutkiem tego jest stale rosnąca liczba nastolatków 
przejawiających dysfunkcjonalne i ryzykowne zachowania polegające na sięganiu po środki psychoaktywne, stosowaniu 
przemocy, podejmowaniu przedwczesnego współżycia seksualnego, poszukiwania wsparcia i akceptacji w nieformalnych, 
często przestępczych grupach rówieśniczych oraz sektach. 
Szczególną rolę w zakresie przeciwdziałania dysfunkcjonalnym zachowaniom dzieci i młodzieży ma środowisko szkolne 
dysponujące profesjonalnie wyszkoloną kadrą oraz odpowiednim zapleczem oraz ścisła współpraca z rodziną poparta 
pomocą specjalistów. Znajduje to odbicie w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół, które 
nakłada na wymienione placówki obowiązek stworzenia programu wychowawczego i profilaktyki. 

 Program Profilaktyki Ośrodka odpowiada na potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży oraz wyniki diagnoz 
problemowych. Zakłada systematyczną i długofalową pracę w najistotniejszych obszarach tematycznych. Jego celem 
nadrzędnym jest wychowanie zdrowego emocjonalnie człowieka wolnego od nałogów, umiejącego sobie radzić w 
sytuacjach presji społecznej oraz poszukującego społecznie akceptowanych form rozwiązywania  problemów. 

Program powstał na bazie diagnozy, która pozwoliła na wyłonienie obszarów problemowych oraz dostosowanie 
kierunków działań profilaktycznych do potrzeb i gotowości dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Wykorzystano także 
analizę  opinii wychowawców, pedagoga, psychologa,  dokumentacji szkolnej, a w szczególności analizę Raportu z 
realizacji Programu Profilaktyki za rok szkolny 2009/10. 

Adresatem programu są uczniowie klas I-III, I-IIIu, I-IIIs,IV-V a, IV-VI z orzeczoną niepełnosprawnością 
intelektualną    w stopniu lekkim i umiarkowanym, znacznym oraz z autyzmem– wychowanków Specjalnego ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie. Przeważająca część  z nich pochodzi z rodzin dysfunkcjonalnych, 
niewydolnych wychowawczo lub patologicznych, które dostarczają negatywnych wzorców funkcjonowania społecznego. 
Efektem niskiej świadomości pedagogicznej rodziców, niewłaściwego treningu, oraz deficytów rozwojowych dzieci jest ich 
niewłaściwe funkcjonowanie w wielu aspektach życia.  

Jest to program profilaktyki problemowej, w której obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Kierunki 
działań obejmują zarówno profilaktykę pierwszo-, drugo i trzeciorzędową. 



Profilaktyka pierwszorzędowa skierowana jest do grup niskiego ryzyka, a więc do szerokich populacji – grup, 
klas szkolnych, której celem jest promocja zdrowego stylu życia. Działania drugorzędowe adresowane są do grup 
podwyższonego ryzyka i są realizowane poprzez poradnictwo indywidualne, socjoterapię oraz psychoterapię. Ich 
celem jest umożliwienie wycofania  z zachowań ryzykownych. Natomiast działania trzeciorzędowe obejmują swoją 
ofertą osoby wysokiego ryzyka, czyli osoby po przebytej terapii i mają na celu zapobieganie nawrotowi do 
dysfunkcjonalnych zachowań. 
 
I. DIAGNOZA WSTĘPNA: 
 

Diagnoza wstępna powstała w oparciu o analizę  opinii wychowawców, pedagoga, psychologa,  dokumentacji 
szkolnej, a w szczególności analizę sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki w latach szkolnych 2009-2014. 
Według badań uczniowie w większości potrafią rozpoznać sytuacje, gdy są namawiani do złych zachowań, wiedzą również 
do kogo mogą się zwrócić w sytuacjach trudnych, jednak jedna trzecia badanych uczniów ma problem  z odmawianiem                  
w przypadku styczności z sytuacją trudną, gdy są namawiani do złych zachowań, problem z zachowaniem asertywnym,                
z odmawianiem w sytuacjach zagrożenia. Według powyższych badań i obserwacji u uczniów szkoły podstawowej 
występuje zainteresowanie używkami, szczególnie nikotyną. Zdarzają się przypadki przemocy, agresji,  podyktowane jest to 
sytuacją w rodzinie oraz dysfunkcją układu nerwowego związaną z upośledzeniem a w największym stopniu jest to 
wyuczony model rozwiązywania sytuacji konfliktowych.  

Uczniowie w przeważającej części pochodzą z rodzin biednych, słabo wykształconych, są narażeni w swoim 
najbliższym otoczeniu na kontakt z używkami, szczególnie alkoholem oraz nikotyną. Najczęstsze problemy wychowawcze 
na podstawie opinii wychowawców klas to: 
- wulgaryzmy 
- spóźnianie się na lekcje 
- agresja słowna oraz fizyczna wobec kolegów 
- palenie papierosów w klasie: IV-V, VI 
- nie przestrzeganie higieny osobistej przez uczniów.  

 



 
 
 Na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli pod koniec roku szkolnego 

2013/14 wyłoniły się następujące wyniki. 
  100% badanych uczniów zna skutki spożywania alkoholu, narkotyków, palenia papierosów. Tylko jeden uczeń                     

z klas szkoły podstawowej był świadkiem palenia papierosów na terenie szkoły, nikt nie był świadkiem picia alkoholu                     
i brania narkotyków. 

100% uczniów deklaruje, że w szkole czuje się bezpiecznie. Tak też uważa 90% rodziców.  
Nauczyciele obserwują przejawy agresji często w postaci przezywania, śmiania się dokuczania 90% oraz rzadko 

agresji fizycznej – szarpania, plucia. Za najczęściej wskazywany czas zachowań agresywnych nauczyciele podają przerwę 
szkolną.  Uczniowie również w 100% wskazują przerwy , jako formy zachowań  agresywnych. Uczniowie jako najczęstsze 
formy agresji wskazują przezywanie, dokuczanie 75%, jako rzadkie zachowania wskazują szarpanie35%, jedna osoba 
wymieniła zmuszanie do czegoś. Dwóch uczniów (17%) uważa, że agresja jest bardzo częstym zjawiskiem w szkole, 2 
(17%) uważa, że agresja jest częstym zjawiskiem, 5 (42%) osób deklaruje, że występuje rzadko, 3 (25%) uważa, że nie 
występuje wcale. W opinii rodziców w szkole zachowania agresywne występują w postaci przezywania 70%, dokuczania 
20%, wulgarnego słownictwa 10%, szarpania, wykręcania rąk 20%. 

Przebadano także grupę rodziców.  Zdecydowana większość rodziców uważa, że agresja w szkole występuje rzadko 
80%, dwóch rodziców 20% uważa, że występuje często. Wszyscy badani rodzice uważają, że zachowania agresywne 
występują podczas przerw 100%. Jeden rodzic wymienia także toaletę szkolną oraz boisko szkolne.  Wszyscy uczniowie 
deklarują, że wiedzą do kogo zwrócić się po pomoc. Jest to w opinii uczniów wychowawca, deklaruje tak 100% badanych 
uczniów. 

100% badanych uczniów oraz badanych rodziców zna system nagród i kar za zachowanie. 
Wszyscy uczniowie deklarują, że zagadnienia z zakresu profilaktyki były im przydatne.   100% nauczycieli uważa,               

że działania profilaktyczne przynoszą pozytywne  rezultaty 
Uczniowie wiedzą jakie są nagrody i kary za zachowanie. W ich opinii najczęściej występujące nagrody to: pochwała 

przed klasą 100%, pochwała przed rodzicami 75%. Uczniowie klas IV-VI wymieniają także pieczątki, jako znak dobrego 
zachowania. Za kary uczniowie wskazują w 100% rozmowę z wychowawcą oraz wezwanie rodziców.  

100% badanych uczniów deklaruje, że podczas zajęć propagowany był zdrowy styl życia. 



 
 
 
 
Na podstawie powyższej diagnozy zostały wyłonione główne obszary działań profilaktycznych: zapobieganie 

nałogom, propagowanie i wdrażanie do zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.  
 
 

 
II. CELE DO REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGOW KLASACH I-III, I-IIIU, I-IIIs, 
IV-V a, IV,V, VI: 
.  

CELE GŁÓWNE: 
I.  MA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE SZKODLIWOŚCI PALENIA TYTONIU, PICIA ALKOHOLU, 

UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH; 
 
II. POSIADA PODSTAWOWĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
III. KONTROLUJE EMOCJE, PORTAFI I ROZŁADOWAĆ NAPIĘCIE. 

 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 

 wymienia, jakie zagrożenie ma dla osób palących i przebywających w ich otoczeniu 
           palenie tytoniu; 

 Wymienia,  jakim zagrożeniem dla zdrowia człowieka jest picie alkoholu; 
 wie jakie są skutki zażywania środków odurzających 
 wie, ze przyjmowanie leków może odbywać się pod kontrolą osób dorosłych 
 posiada umiejętność odmawiania osobom, które częstują używkami; 
  umie w zdecydowany sposób odmówić przyjmowania i korzystania z używek; 



  potrafi uzasadnić, dlaczego nie chce korzystać z używek; 
  ma negatywny stosunek do osób częstujących używkami. 
 prezentuje postawę ograniczonego zaufania do osób nieznajomych 

 
 posiada podstawową wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania: 
 potrafi przezwyciężyć niechęć do niektórych pokarmów; 
  zna negatywne skutki nadmiernego spożywania słodyczy; 
 nie pije wody nieprzegotowanej i pochodzącej z nieznanych źródeł; 
 myje przed spożyciem warzywa i owoce. 
 Posiada podstawowe nawyki higieniczne: 
 myje ręce przed posiłkiem, po wyjściu z toalety i zawsze wtedy, gdy są brudne; 
 potrafi prawidłowo szczotkować zęby; 
 myje zęby rano, wieczorem i po każdym posiłku 
  potrafi dbać o higienę całego ciała; 
 dba o czystość bielizny osobistej; 
 potrafi ubrać się stosownie do pogody; 
  wie, jak ważny jest dla zdrowia sen; 
  rozumie szkodliwość nadmiernego hałasu. 
  rozumie szkodliwość spędzania zbyt długiego czasu przed ekranem komputera 

            i telewizora 
 Posiada umiejętność spędzania wolnego czasu w aktywny sposób: 
  rozumie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność ruchowa; 
 aktywnie uczestniczy w zorganizowanych zajęciach sportowych i 

rekreacyjnych 
 aktywnie uczestniczy w zorganizowanych kołach zainteresowań 
 zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw i gier sportowych. 
 zna zasady korzystania z komputera 
 Przestrzega regulaminów obowiązujących w placówce; 



 zna regulaminy obowiązujące w klasie i grupie; 
  wie, jakie są prawa i obowiązki wychowanka; 
 zna system nagród i kar, 
  zna i przestrzega wspólnie opracowany katalog norm wewnątrz grupowych i 

           wewnątrz klasowych. 
 stosuje formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i dorosłych; 
 potrafi przyznać się do błędu (winy); 
 pomaga innym; 
 rozróżnia zachowania właściwe od niewłaściwych; 
 w sytuacjach zagrożenia potrafi zwrócić się o pomoc do dorosłych. 

 
 
 
I. REALIZACJA ZADAŃ KLASY I-III, I-IIIU, I-IIIS, IV-V a 
 

Lp. ZADANIA ZAMIERZONE 
OSIĄGNIĘCIA 
UCZNIÓW 

SPOSÓB 
REALIZACJI 

OSOBY 
ODPOWIE- 
DZIALNE

UWAGI 

1). POSIADA PODSTAWOWĄ 

WIEDZĘ NA TEMAT 

NAŁOGÓW.  

A .MA PODSTAWOWE 
WIADOMOŚCI 
DOTYCZĄCE 
SZKODLIWOŚCI PALENIA 
TYTONIU, PICIA 
ALKOHOLU, 

- wie, jakie zagrożenie ma dla 
osób palących i 
przebywających w ich 
otoczeniu palenie tytoniu 
- rozumie jakim zagrożeniem 
dla zdrowia człowieka jest picie 
alkoholu; 
- wie jakie są skutki zażywania 
środków odurzających 
- wie, ze przyjmowanie leków 
może odbywać się pod kontrolą 

- Lekcje 
wychowawcze. 
Opracowany 
scenariusz. 
- zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 
- treningi umiejętności 
- zajęcia Pt. „Zły 
dotyk” 
- zajęcia sportowe 
- zajęcia w kołach 

Wychowawcy 
klas I-III, I-IIIu, 
I-IIIa. 
Psycholog 
Pedagog 
Pielęgniarka 
n-le w-fu 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 
Wychowawcy 
świetlicy

  



UŻYWANIA ŚRODKÓW 
ODURZAJĄCYCH. 
 

 

B. POSIADA 
UMIEJĘTNOŚĆ 
ODMAWIANIA OSOBOM, 
KTÓRE CZĘSTUJĄ 
UŻYWKAMI. 
 

 

 

C. PREZENTUJE 
POSTAWĘ 
OGRANICZONEGO 
ZAUFANIA DO OSÓB 
NIEZNAJOMYCH. 
 

osób dorosłych 
 
 
 
- umie w zdecydowany sposób 
odmówić przyjmowania i 
korzystania z używek; 
- potrafi uzasadnić, dlaczego 
nie chce korzystać z używek; 
- ma negatywny stosunek do 
osób częstujących używkami. 
 
 
 
- wie, jak zachować się, gdy jest 
zaczepiany przez nieznajomych 
- umie zachować rozwagę w 
nawiązywaniu znajomości 
 

zainteresowań 
- wycieczki, imprezy i 
zabawy szkolne, 
uczestniczenie w 
imprezach 
integracyjnych 
- konkursy szkolne oraz 
międzyszkolne 
- instalacja 
zabezpieczeń 
komputerów przed 
niebezpiecznymi 
treściami 
- współpraca z 
rodzicami: 
oddziaływanie na 
rodziców poprzez: 
wywiady 
środowiskowe, 
rozmowy, zebrania w 
klasach i grupach i 
inne,ulotki, odczyty, 
„drzwi otwarte” dla 
rodziców z udziałem 
specjalistów (pedagog, 
psycholog, logopeda, 
prawnik i inni), 
zapraszanie na 
uroczystości, kontakt 
listowny i telefoniczny, 
zebrania w klasie lub 
grupie i inne                   

Policjant 
 



-inscenizacje, 
improwizacje, scenki 
rodzajowe, techniki 
dramy i inne techniki 
ekspresji 
ruchowej. 
-  współpraca ze 
środowiskiem 
lokalnym. 
- współpraca z 
władzami 
samorządowymi i 
organizacjami 
społecznymi oraz 
oświatowymi, 
- udział w imprezach i 
akcjach 
organizowanych przez 
władze miasta oraz 
organizacje 
samorządowe i 
oświatowe, 
- integracja z 
mieszkańcami miasta  
Krasnegostawu poprzez 
np.: organizowanie 
wystaw, kiermaszów i 
inne. 
 

2). POSIADA PODSTAWOWĄ 

WIEDZĘ I 
 
- potrafi przezwyciężyć niechęć 
do niektórych pokarmów; 

 
- Lekcje 
wychowawcze. 

Wychowawcy 
klas I-III, I-IIIu, 
I-IIIa. 

 
 
 



UMIEJĘTNOŚCI 

DOTYCZĄCE 

ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 
A. POSIADA 
PODSTAWOWĄ WIEDZĘ 
DOTYCZĄCĄ ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA: 
 
 
B. POSIADA 
PODSTAWOWE NAWYKI 
HIGIENICZNE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zna negatywne skutki 
nadmiernego spożywania 
słodyczy; 
- nie pije wody 
nieprzegotowanej i pochodzącej 
z nieznanych źródeł; 
- myje przed spożyciem 
warzywa i owoce. 
 
- myje ręce przed posiłkiem, po 
wyjściu z toalety i zawsze 
wtedy, gdy są brudne; 
- potrafi prawidłowo 
szczotkować zęby; 
- myje zęby rano, wieczorem i 
po każdym posiłku; 
- potrafi dbać o higienę całego 
ciała; 
- dba o czystość bielizny 
osobistej; 
- dba o estetykę wyglądu 
zewnętrznego; 
- potrafi ubrać się stosownie do 
pogody; 
- wie, jak ważny jest dla 
zdrowia sen; 
- rozumie szkodliwość 
nadmiernego hałasu. 
- rozumie szkodliwość 
spędzania zbyt długiego czasu 
przed ekranem komputera 
i telewizora 

Opracowany 
scenariusz. 
- treningi umiejętności 
- zajęcia sportowe 
- zajęcia w kołach 
zainteresowań 
- wycieczki, imprezy i 
zabawy szkolne, 
dyskoteki, 
uczestniczenie w 
imprezach 
integracyjnych 
- uczestniczenie w 
zajęciach 
terapeutycznych, 
logopedycznych, 
rehabilitacyjnych 
- konkursy szkolne oraz 
międzyszkolne 
 
 
 

 
Organizatorzy 
konkursów. 
Higienistka 
Opiekunowie kół 
zainteresowań. 
Logopeda 
rehabilitant 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
C. POSIADA 
UMIEJĘTNOŚĆ 
SPĘDZANIA WOLNEGO 
CZASU W AKTYWNY 
SPOSÓB: 
 

 
- rozumie, jakie znaczenie dla 
zdrowia ma aktywność 
ruchowa; 
- aktywnie uczestniczy w 
zorganizowanych zajęciach 
sportowych i 
rekreacyjnych; 
- potrafi sam w sposób aktywny 
zorganizować sobie czas wolny;
- zna zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące podczas zabaw i 
gier sportowych. 
- zna zasady korzystania z 
komputera 
 
 
 
 

3). KONTROLUJE EMOCJE, 

PORTAFI  ROZŁADOWAĆ 

NAPIĘCIE. 

 
A. PRZESTRZEGA 
REGULAMINÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH W 
PLACÓWCE: 
 
B. POSIADA 
UMIEJĘTNOŚĆ 
ROZWIĄZYWANIA 

- zna regulaminy obowiązujące 
w klasie i grupie; 
- wie, jakie są prawa i 
obowiązki wychowanka; 
- zna system nagród i kar, 
-zna i przestrzega wspólnie 
opracowany katalog norm 
wewnątrz grupowych i 
wewnątrz klasowych. 
 
 - potrafi reagować na 
negatywne zachowania 
kolegów; 

-Lekcja. Opracowany 
scenariusz. 
 
- Zajęcia integrujące 
klasę. Spotkanie z 
psychologiem, 
pedagogiem. 
-  Regulaminy 
wewnątrzgrupowe. 
- Zajęcia terapeutyczne 
np.: treningi 
umiejętności 
społecznych, treningi 

Wychowawcy 
klas I-III, I-IIIu, 
I-IIIa,  
Psycholog, 
Pedagog. 
Rodzice 
 

 



KONFLIKTÓW BEZ 
UŻYWANIA PRZEMOCY: 
 
 
 
 
 
C. POMAGA INNYM: 
 
 
 
 
 
 
D. REAGUJE NA 
NIEPRAWIDŁOWE 
ZJAWISKA (BÓJKI, 
WYŁUDZENIA, 
KRADZIEŻE, 
KORZYSTANIE Z 
NIEDOZWOLONYCH 
STRON INTERNETOWYCH 
I ZBYT AGRESYWNYCH 
GIER). 

- stosuje formy grzecznościowe 
w stosunku do kolegów i 
dorosłych; 
- potrafi przyznać się do błędu 
(winy); 
 
 
- potrafi pomóc kolegom w 
trudnych sytuacjach i 
codziennych czynnościach; 
- dokładnie wypełnia swoje 
obowiązki; 
 
 
- rozróżnia zachowania 
właściwe od niewłaściwych; 
- w sytuacjach zagrożenia 
potrafi zwrócić się o pomoc do 
dorosłych. 
 
 

zastępowania 
agresji, zajęcia z 
psychologiem, 
socjoterapia i inne. 
- współpraca z 
rodzicami 
 

 

III. REALIZACJA ZADAŃ KLAS IV,V,VI: 
 
Lp. ZADANIA ZAMIERZONE 

OSIĄGNIĘCIA 
UCZNIÓW 

SPOSÓB 
REALIZACJI 

OSOBY 
ODPOWIE- 
DZIALNE

UWAGI 



1). NIE STOSUJE 

ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH.
 
 
 

 

 

 

- Poprawnie ocenia sytuacje 
zagrożenia. 
- Posiada informacje o 
szkodliwości i skutkach 
stosowania używek. 
- Wie jak zorganizować sobie 
czas wolny. 
-Zna różne sposoby 
odmawiania i potrafi je 
stosować w kontaktach z innymi
osobami. 
- Wie, ze przyjmowanie leków 
może odbywać się pod kontrolą 
osób dorosłych 
 
 
 
 
 
 
 

- Lekcje 
wychowawcze. 
Opracowany 
scenariusz. 
- zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 
- treningi umiejętności 
- zajęcia Pt. „Zły 
dotyk” 
- zajęcia sportowe 
- zajęcia w kołach 
zainteresowań 
- wycieczki, imprezy i 
zabawy szkolne, 
uczestniczenie w 
imprezach 
integracyjnych 
- konkursy szkolne oraz 
międzyszkolne 
- instalacja 
zabezpieczeń 
komputerów przed 
niebezpiecznymi 
treściami 
- współpraca z 
rodzicami: 
oddziaływanie na 
rodziców poprzez: 
wywiady 
środowiskowe, 
rozmowy, zebrania w 
klasach i grupach i 

Wychowawcy 
klas I-III, I-IIIu, 
I-IIIa, IV-VI. 
Psycholog 
Pedagog 
Pielęgniarka 
n-le w-fu 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 
Wychowawcy 
świetlicy 
Policjant 
 

  



inne, ulotki, odczyty, 
„drzwi otwarte” dla 
rodziców z udziałem 
specjalistów (pedagog, 
psycholog, logopeda, 
prawnik i inni), 
zapraszanie na 
uroczystości, kontakt 
listowny i telefoniczny, 
zebrania w klasie lub 
grupie i inne                    
-inscenizacje, 
improwizacje, scenki 
rodzajowe, techniki 
dramy i inne techniki 
ekspresji 
ruchowej. 
-  współpraca ze 
środowiskiem 
lokalnym. 
- współpraca z 
władzami 
samorządowymi i 
organizacjami 
społecznymi oraz 
oświatowymi, 
- udział w imprezach i 
akcjach 
organizowanych przez 
władze miasta oraz 
organizacje 
samorządowe i 



oświatowe, 
- integracja z 
mieszkańcami miasta  
Krasnegostawu poprzez 
np.: organizowanie 
wystaw, kiermaszów i 
inne. 
 
 

2).  STOSUJE ZASADY 

ZDROWEGO STYLU 

ŻYCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- posiada nawyki higieniczne 
- rozumie zmiany zachodzące w 
organizmie związane z okresem 
dojrzewania. 
-  umiejętnie potrafi rozróżnić 
prawidłowe relacje 
międzyludzkie w sferze 
seksualności człowieka – 
„bezpieczny dotyk”. 
-  posiada wiedzę z zakresu 
higieny intymnej i stosuje tę 
wiedzę w praktyce 
-  zna potrzebę i zasady 
prawidłowego odżywiania się. 
-  rozumie znaczenie sportu i 
wypoczynku dla prawidłowego 
rozwoju i zdrowia 
- rozumie jaki jest wpływ 
niektórych treści 
przekazywanych w internecie 
na psychikę dziecka 
 
 

 
- Lekcje 
wychowawcze. 
Opracowany 
scenariusz. 
- treningi umiejętności 
- zajęcia sportowe 
- zajęcia w kołach 
zainteresowań 
- wycieczki, imprezy i 
zabawy szkolne, 
dyskoteki, 
uczestniczenie w 
imprezach 
integracyjnych 
- uczestniczenie w 
zajęciach 
terapeutycznych, 
logopedycznych, 
rehabilitacyjnych 
- konkursy szkolne oraz 
międzyszkolne 
 

Wychowawcy 
klas I-III, I-IIIu, 
I-IIIa, IV-VI. 
 
Organizatorzy 
konkursów. 
Higienistka 
Opiekunowie kół 
zainteresowań. 
Logopeda 
rehabilitant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3). KONTROLUJE SWOJE 

EMOCJE                            

I ZACHOWANIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- wie jak reagować na zjawiska 
przemocy wobec siebie i innych 
osób, 
- zna pojęcie agresji i różne jej 
formy, 
- posiada umiejętność 
prawidłowego komunikowania 
się z innymi osobami, 
- umie współdziałać w grupie, 
- okazuje szacunek wszystkim 
ludziom,  
- prawidłowo nawiązuje relacje 
rówieśnicze w sferze seksualnej,
- wie co to jest godność i 
nietykalność osobista. 
 
 
 
 
 

-Lekcja. Opracowany 
scenariusz. 
 
- Zajęcia integrujące 
klasę. Spotkanie z 
psychologiem, 
pedagogiem. 
-  Regulaminy 
wewnątrzgrupowe. 
- Zajęcia terapeutyczne 
np.: treningi 
umiejętności 
społecznych, treningi 
zastępowania 
agresji, zajęcia z 
psychologiem, 
socjoterapia i inne. 
- współpraca z 
rodzicami 
 

Wychowawcy 
klas IV-VI. 
Psycholog, 
pedagog. 
Rodzice 
 

 

 

V. MONITORING I EWALUACJA 
 

Monitorowanie realizacji programu należy prowadzić przez cały rok szkolny. Gromadzenie i dokumentowanie                    
na bieżąco informacji o odbytych imprezach i zrealizowanych formach okaże się bardzo przydatne gdy w końcu roku 



szkolnego zajmiemy się ewaluacją i będziemy dokonywać analizy sytuacji i potrzeb ośrodka w celu oceny efektywności 
programu. 
Zabieg ten będziemy prowadzić poprzez: 
- Analizę zebranej w ciągu roku dokumentacji dotyczącej wyników różnorodnych 
konkursów, przeglądów, zawodów i akcji profilaktycznych, 
- Analizę dokumentacji wychowawczej i pedagogicznej (arkusze ewaluacji, oceny z 
zachowania, zeszyty uwag, tablice zachowania) 
- Ankiety prowadzone wśród UCZNIÓW, RODZICÓW i NAUCZYCIELI 
- Obserwację losów absolwentów. 
Wyniki ewaluacji posłużą do przeprowadzenia ewentualnej nowelizacji Programu Profilaktyki. 

   
 

OPRACOWAŁA:     
 

BEATA SIENKIEWICZ-GOŁAWSKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


