
L.p Cel główny Zadania Osoby odpowiedzialne Termin 

1.   Zdobywamy wiedzę w 
   bezpiecznej szkole 
- uczeń jest pewien, że  uzyska 
  pomoc w trudnej sytuacji 

1. Realizacja szkolnego programu 
    przeciwdziałania agresji i przemocy. 
 

Wychowawca klasy, pedagog szkolny, 
wychowawcy świetlicy 

cały rok 

  2. Przeprowadzenie z uczniami zajęć na 
    temat agresji i bezpieczeństwa w szkole 
    i po za nią 

Pedagog szkolny, wychowawca klasy, 
przedstawiciel Policji, wychowawcy 
świetlicy 

na bieżąco 

  3. Pedagogizacja rodziców dotycząca 
    bezpieczeństwa uczniów 

Wychowawca klasy, pedagog szkolny, 
wychowawcy świetlicy – rozmowy 
pedagogizujące  

 na zebraniach 
rodziców, w 
miarę potrzeb 
na bieżąco  

  4. Rozmowy indywidualne uczniów z 
    wychowawcą klasy, pedagogiem 
    szkolnym i dyrektorem szkoły, 
wychowawcami świetlicy 

Wychowawca klasy, pedagog szkolny, 
dyrektor szkoły, wychowawcy 
świetlicy,  

na bieżąco 

  5. Współpraca z Radą Rodziców, Policją, 
    Sądem, Poradnią Psychologiczno - 
    Pedagogiczną 

Wychowawca klasy, pedagog szkolny, 
dyrektor szkoły 

na bieżąco 

  6. Zwracanie dużej uwagi na kulturę 
    słowa wśród uczniów, szczególnie w 
    czasie przerw i imprez szkolnych 
    oraz na  sposób zwracania się 
    uczniów  do siebie 

Wszyscy nauczyciele, pedagog 
szkolny, dyrektor szkoły 

cały rok 

  7.Program „Z  nami bezpieczniej” Autorki programu cały rok 
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2. Funkcjonowanie uczniów 
w środowisku szkolnym 1.Przeprowadzanie z uczniami zajęć na 

   temat stosunków koleżeńskich i 
   asertywności. 
 

Wychowawca klasy, pedagog szkolny, 

Wychowawcy świetlicy 

na bieżąco 

  2. Organizacja imprez kulturalno – 
    rozrywkowych, wycieczki. 

Wychowawca klasy, opiekun samorządu 
uczniowskiego 

na bieżąco 

  3. Praca uczniów w Samorządzie 
    Uczniowskim i klasowym 

Opiekun samorządu uczniowskiego, 
wychowawca klasy 

na bieżąco 

  4. Skierowanie aktywności uczniów w 
   stronę rozwoju własnych 
   zainteresowań, zdolności i 
   umiejętności, poprzez udział w 
   zajęciach świetlicowych, sportowo – 
   rekreacyjnych i kołach 
   przedmiotowych 

Wychowawca klasy, opiekun kół i 
organizacji szkolnych., wychowawcy 
świetlicy 

na bieżąco 

3. Profilaktyka 1. Lekcje profilaktyczne w klasie VI 
    „Narkotyki – zagrożenia”, środki 
uzależniające, psychoaktywne 
(narkotyki, alkohol, nikotyna, dopalacze) 

Pedagog szkolny, wychowawcy klas, 
higienistka 
 

Cały rok 

  2. Przeprowadzenie na zajęciach   w 
     klasach  I – VI gier i zabaw przeciw 
     agresji. 

Wychowawca klasy, pedagog szkolny cały rok 

  3. Konsekwentne i systematyczne 
    przestrzeganie programu 
    przeciwdziałania wagarom  w szkole  

Wychowawca klasy, pedagog szkolny cały rok 

  4. Teatry profilaktyczne dla uczniów kl. 
I- VI  

Pedagog szkolny cały rok  
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  5. Rozmowy wychowawcze z uczniami 

    na temat szkodliwości palenia 
    papierosów, uzależnień ( narkotyki, 
dopalacze, alkohol) 

Pedagog szkolny, wychowawcy, 
wychowawcy świetlicy 

na bieżąco  

  6. Pedagogizacja rodziców na temat 
    profilaktyki i uzależnień, 
    przypomnienie rodzicom treści 
    zawartych w programie 
    przeciwdziałania wagarom 

Wychowawca klasy, pedagog szkolny, na zebraniach  
rodziców, 
warsztatach, 
spotkaniach z 
psychologiem 

 
  7. Program profilaktyczno-wychowawczy 

   „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. VI 
oraz „Nie pal przy mnie proszę” – kl. III 

 

Wychowawca klasy,  

pedagog szkolny  

cały rok 

4. 
Kształtowanie wśród uczniów 
postawy prozdrowotnej – uczeń 
świadomie dba o własne 
zdrowie i bezpieczeństwo 

1. Promowanie zdrowego trybu życia 
( profilaktyka prozdrowotna – 
grypa AH 1 N 1), realizacja zadań 
z „Programu Promocji Zdrowia” 

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy 
klas, nauczyciele przyrody, 
wychowawcy świetlicy  

na bieżąco 

  2. Spotkanie z higienistką szkolną, 
poświęcone higienie osobistej i    
właściwemu odżywianiu 
 konkursy plastyczne 

3. Stop zwolnieniom z w-fu – 
promowanie ogólnopolskiej akcji 
na terenie szkoły 

4. Zdrowy styl odżywiania – cykl 
lekcji połączony z ćwiczeniami 
praktycznymi w przygotowywaniu 

Pielęgniarka szkolna,  nauczyciele 
przyrody, nauczyciel przysposobienia 
do życia w rodzinie, wychowawcy, 
nauczyciel wychowania fizycznego 
 
 
Pielęgniarka szkolna,  wychowawcy, 
nauczyciel wychowania fizycznego 
Wychowawcy klas , nauczyciel 

na bieżąco 
 
 
 
 
 
na bieżąco 
 
 



zdrowych posiłków. techniki  
na bieżąco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Szkolny Program  
Profilaktyki 

 Szkoły Podstawowej  
Z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 1 im. J. Korczaka  
w Rybniku 

 
 

 
 
 

Cel Główny: 
 Zdobywamy wiedzę w bezpiecznej szkole 

 
 
Motto: 
 
     „Gram zapobiegania jest więcej wart niż tona leczenia.” 
 

(Henry de Bracton) 


