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1.       Wstęp 
 

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Siemiechowie jest nieodłącznym elementem statutu szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje 

cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność szkoły na rzecz 

zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów. 

Program profilaktyki w swoich założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm 

współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje  zachowania. Realizacja  programu 

profilaktyki  jest przewidziana na rok szkolny 2016/2017 . 

Program profilaktyki obejmuje I etap edukacyjny ( klasy I –III) oraz II etap edukacyjny ( klasy IV-VI). Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji są 

dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach. 

 

2.       Podstawa prawna: 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez 

Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (tj. Dz.U. z 

1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 

zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226), 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 124), 

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze 

zm.). 
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3. Założenia programu: 

1) główne założenia programu koncentrują się wokół przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i niepożądanym przez skutecznie prowadzoną 

profilaktykę zachowań, 

2) zadaniem szkoły  jest wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie działań, które służą powszechnie akceptowanym normom 

społecznym, 

3) profilaktyka zachowań, stała diagnoza zachowań uczniów będzie prowadzona na bieżąco w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz w ramach 

odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, w tym w formie przedstawień i scenek z zakresu profilaktyki zachowań, 

4) profilaktyka w szkole będzie opierała się na następujących działaniach: 

 

 wzmocnienie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także z uczniem zdolnym, 

 wzbogacenie   oferty   zajęć   pozalekcyjnych   -  koła  zainteresowań,   zajęcia wyrównawcze i wychowawcze, w oparciu o rzeczywiste potrzeby 

uczniów, 

 wspomaganie  rozwoju  moralnego  uczniów  (poszanowanie  norm,  wartości i autorytetów), 

 stwarzanie   uczniom   warunków   do   rozwijania   własnych   zainteresowań i zagospodarowanie wolnego czasu uczniów zajęciami 

pozalekcyjnymi, 

 wspomaganie   rodziców   w   prawidłowym   pełnieniu   przez   nich   funkcji wychowawczych; 
 

5) szkoła będzie kontynuowała współpracę z następującymi instytucjami: 

 

 placówki kulturalno-oświatowe (ośrodek kultury, biblioteka publiczna, kino, teatr, muzea i inne): 

• uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym, 

• udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym, 

• udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe, 
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 placówki    oświatowo-opiekuńcze    (poradnia    psychologiczno-pedagogiczna, poradnia uzależnień): 

• pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce, 

• pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych, 

• udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

• udział w spotkaniach organizowanych przez psychologów, pedagogów, lekarzy specjalistów; 
 

c) wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja): 

• współpraca z kuratorem, sadem rodzinnym, 

• udział w zajęciach prowadzonych przez policjantów na temat przeciwdziałania agresji i przestępczości. 
 

4. Cele programu: 

1) dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, 

2) systematyczne  diagnozowanie  zachowań  uczniów,  w  szczególności  zachowań ryzykownych, 

3) wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, dostarczanie przykładów właściwych postaw, 

4) zwracanie uwagi na kulturalne zachowania, 

5) zapobieganie   i   prowadzenie   profilaktyki   uzależnień, 

6) zapobieganie nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed cyberprzemocą, 

7) promowanie zdrowego trybu życia, 

8) promowanie zdrowej żywności, 

9) utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój. 
 

5. Cele szczegółowe: 

 

 wypracowanie szkolnego kodeksu dobrego wychowania, 

 poznawanie zasad savoir-vivre'u w praktyce, 
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 systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości używania wulgaryzmów, 

 promowanie szacunku do języka ojczystego, 

 przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań ryzykownych, w tym wszelkim przejawom przemocy i 

agresji, 

 realizacja zajęć poświęconych szkodliwości używek, 

 zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb, 

 przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, szkodliwości nadmiernego spędzania czasu przy komputerze, 

 kształtowanie postaw tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych, 

 doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem, 

 budowanie własnego wizerunku i wiary we własne możliwości, 

 zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia, 

 rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii, rozładowania negatywnych emocji, 

 kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, 

 wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek, szkoleń, warsztatów, w szczególności dotyczących trudnych 

zachowań dzieci i młodzieży. 

 

6. Metody i formy pracy: 

 metody aktywizujące: drzewko decyzyjne, rybi szkielet, mapa mentalna, scenki dramowe, debaty, dyskusje, panele dyskusyjne, wykorzystanie 

literatury, filmów i spektakli profilaktycznych, plakaty, gry dydaktyczne, symulacje, 

 praca w grupach, zespołach, parach, praca indywidualna, apele, fora, happeningi, 

 wycieczki i wyjazdy tematyczne, 

 prezentacje multimedialne. 
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7. Reakcja szkoły na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, sytuacje interwencyjne: 

 interwencja w środowisku domowym ucznia prowadzona przez upoważnione osoby lub instytucje (policja, sąd rodzinny, kuratorzy), 

 interwencja w środowisku szkolnym ucznia, 

 interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę), 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

 terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę). 
 

8. Osoby odpowiedzialne za realizację: 

• Dyrektor szkoły, 

• wychowawcy klas, 

• nauczyciele pozostałych przedmiotów, 

• pedagog, psycholog w ramach dyżurów w szkole, 

• rodzice, 

• pielęgniarka szkolna. 

9. Ewaluacja programu: 

Ewaluacja programu będzie dokonana po I i II semestrze na podstawie wniosków dokonanych poprzez: 

• ankiety ewaluacyjne, 

• obserwacje, 

• wywiad środowiskowy, w tym wywiad z rodzicami, 

• rozmowy wychowawcze, 

• opinie uczniów i rodziców, 

• analizę dokumentów szkoły. 

 

Szkolny Program Profilaktyki skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizowany będzie na wszystkich etapach edukacyjnych przez cały rok 

zgodnie z harmonogramem. 
 

10. Spodziewane efekty: 
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 zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w Szkole, 

 wzrost poprawności językowej w mowie potocznej (rzadziej używane wulgaryzmy), 

 utrwalenie zachowań asertywnych, 

 empatia, 

 wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im, 

 dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, 

 umiejętność organizowania czasu wolnego, 

 świadome i umiejętne korzystanie z komputera, internetu, 

 prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia, 

 zachowanie higieny osobistej, 

 sukcesy uczniów w szkole. 

 

Wszystkie wymienione zadania realizowane będą w ramach podstawowych zadań profilaktyki szkolnej.  Zagadnienia programowe mogą ulec modyfikacji lub 

poszerzeniu o zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły. 

 

11. Strategie oddziaływań na uczniów: 

 Działanie informacyjno – edukacyjne skierowane na: 

 - kształtowanie postaw, wartości i umiejętności prozdrowotnych;  

 - skuteczne wykorzystywanie programów profilaktycznych.  

 Działania alternatywne polegające na: 

                    - organizowaniu zajęć: sportowych, artystycznych, pozalekcyjnych, społecznych wdrażających uczniów do aktywnego i twórczego trybu życia.  

 Działania interwencyjne: 

        - praca indywidualna z dzieckiem i rodziną; 

        - organizowanie zajęć wspierających rozwój; 

        - wsparcie pedagogiczno – psychologiczne;  

                   - interwencje wychowawcze; 

                   - korzystanie z pomocy specjalistów. 
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I etap edukacyjny: klasy I-III 

 

  Obszar I: Zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko szkoły  

Zadania Rodzaj działania Sposoby realizacji Osoby realizujące 

1. Budowanie pozytywnych 

relacji społecznych, 

rozwijanie kompetencji 

społecznych uczniów, 

wspieranie 

prawidłowego rozwoju 

osobowości dzieci oraz 

uspołecznianie uczniów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozwijanie potencjału 

szkoły w zakresie 

- Program adaptacyjno –integracyjny „Jestem 

pierwszakiem” kl. I, 

- poznajemy miejsca niebezpieczne w szkole, 

- przewidywanie i unikanie zagrożeń w najbliższym 

otoczeniu,  

- identyfikowanie osób, które mogą pomóc w różnych 

sytuacjach, 

 

- przezwyciężanie blokady wynikającej z onieśmielenia,  

- uświadomienie dzieciom, co to znaczy tworzyć klasę,  

- wzajemne poznanie się dzieci, 

 

- wspólne ustalenie zasad zachowania się w  klasie, 

- kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec 

odmienności innych  ludzi,  

- kształtowanie nawyku dbania o sprzęt szkolny, 

reagowanie namnieodpowiednie  zachowanie kolegów, 

 

- wolontariat: udział w akcji: Góra Grosza, Adopcja Serc, 

Zdążyć  z pomocą Dominikowi, zbieranie plastikowych 

korków – na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- wdrażanie do przestrzegania norm   

i przepisów dotyczących poruszania się po drogach 

publicznych oraz na terenie szkoły, 

- wdrażanie do przestrzegania norm i przepisów 

dotyczących poruszania się po drogach publicznych oraz 

- spacer po szkole,  

- rozmowa 

 

 

 

 

 

 

- pogadanka 

- wykonanie  własnej  wizytówki 

 

 

- burza mózgów,  

- dyskusja na temat  

  baśni „Brzydkie  

  Kaczątko”  

 

 

 

-zbiórka pieniędzy, nakrętek 

 

 

 

 

- wycieczka- spacer chodnikiem, 

obserwacja ruchu ulicznego, 

K.Szafraniec 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

cały rok 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb  

 

 

 

cały rok 

SU, nauczyciele 

prowadzący akcje 

E. Dydyk 

 

 

M. Ryndak 
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bezpiecznego 

funkcjonowania 

uczniów, w tym ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na terenie szkoły, 

- utrwalenie zasad bezpiecznych zachowań na przerwach 

w czasie ferii, wakacji, 

 

 

  

 

 

 

- pogłębienie rozumienia zasad  bezpiecznego poruszania 

się na drogach i  zasad przechodzenia przez jezdnię, 

 

 

 

 

 

- zwrócenie uwagi na zachowanie szczególnej ostrożności 

na drodze  w trudnych warunkach atmosferycznych, 

-udział w programie „Odblaskowa szkoła”, 

 

 

 

 

 

- uświadomienie dzieciom, że na drogach  publicznych 

mogą jeździć na rowerze  tylko pod opieką dorosłych, 

- poznanie prawidłowego wyposażenia  roweru, 

 

 

 

znaków drogowych   

- plastyczne przedstawienia 

  drogi do szkoły  

  z uwzględnieniem miejsc  

  niebezpiecznych, 

- pogadanka 

- próbna ewakuacja 

- przegląd budynku pod  

  względem BHP 

- ćwiczenia praktyczne(przecho-

dzenie przez jezdnię, badanie 

natężenia ruchu )  

- wykonanie sygna- 

  lizacji świetlnej, 

- zabawy ruchowe 

- quiz   

- zaopatrzenie dzieci w znaczki  

  odblaskowe,  

-sprawdzanie noszenia 

elementów odblaskowych na 

plecakach i odzieży wierzchniej 

- projekcja filmu, „Kiedy 

wracam ze szkoły”, „Na ulicy”, 

„Przygody Woosha” 

-szkolny konkurs plastyczny na 

temat „Bezpieczni w ruchu 

drogowym” 

- oglądanie roweru i nazywanie 

   jego części, jazda na 

   rowerze,  

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

cały rok 

 

 

 

dyrektor szkoły, powołany 

zespół 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

policjant –wrzesień -

październik 

 

 

policjant –wrzesień -

październik 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 
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3. Kształtowanie 

prawidłowych nawyków 

dbania o bezpieczeństwo 

w czasie zabaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rozwijanie kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli                          

 

 

- kształtowanie nawyku dbania o własne  bezpieczeństwo 

przy obsłudze sprzętu gospodarstwa domowego, 

 

 

- uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa, które mogą 

pojawić się w czasie zabaw na jezdni, 

 

 

 

 

- poznanie zagrożeń wynikających z zabawy:  

  ● fajerwerkami,  

  ● na placu budowy,  

  ● na zamarzniętej rzece,  

  ● niewypałami 

- przewidywanie skutków kąpieli  w miejscach 

niedozwolonych 

 

- zwracanie uwagi dzieci na znaczenie planowania 

różnych zajęć w ciągu dnia  dla zaspokojenia swoich 

potrzeb oraz dostarczenie wiedzy na temat odpoczynku  i 

jego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, 

- korzystanie z TV, gier komputerowych, 

 

 

- konferencje, warsztaty, szkolenia podnoszące 

kompetencje wychowawcze, 

 - indywidualne konsultacje z pedagogiem, psychologiem, 

- pokaz plansz ze  znakami  

  dróg, 

- historyjka   obrazkowa  

- technika zdań 

  niedokończonych 

 

- historyjka  obrazkowa,  

- spotkanie  z policjantem 

 

 

 

- kolorowanie rysunków  

  przedstawiających  

  niebezpieczne  zabawy, 

- film „Jak się  zachować w   

  niebezpiecznych 

  sytuacjach?” 

 

 

- układanie planu dnia,  

- prace plastyczne  

„Moje zabawy  w wolnym 

czasie” 

- zajęcia  komputerowe 

 

 

 

-uczestnictwo  

w warsztatach, szkoleniach 

 

 

policjant - maj 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

cały rok 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

policjant 

wrzesień – 

październik 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

E. Kwaśna 

 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog  
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i wychowawców. 

 

 

 

 

 

5.  Współpraca z 

rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. Współpraca z podmiotami 

     i instytucjami, które mogą 

wspierać działania szkoły w 

środowisku lokalnym. 

wypracowanie metod postępowania z uczniami w 

sytuacjach trudnych, 

- wymiana doświadczeń podczas zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych, 

 

 

 

- zapoznanie rodziców z programem wychowawczym 

 i profilaktyki szkoły, z kalendarzem imprez, planem 

wychowawcy z uwzględnieniem sugestii i propozycji 

rodziców. 

 

 

- działania psychoedukacyjne: indywidualne rozmowy 

wychowawcze i informacyjne z rodzicami, zebrania 

klasowe, 

 

- opieka terapeutyczna: spotkania indywidualne w ramach 

organizowanego punktu konsultacyjnego z PPP. 

 

 

- konsultacje z pracownikami z Komendy  Policji – 

dzielnicowym oraz pracownikami GOPS-(rozpoznawanie 

środowiska w ramach Niebieskiej Karty),pracownikami 

RG, Biblioteki Publicznej w Siemiechowie,  Radą 

Rodziców, PPPP. 
 

- rozmowy z pedagogiem, 

psychologiem 

 

- wymiana doświadczeń w 

zespołach wychowawczych 

 i przedmiotowych 

 

- podczas pierwszego zebrania 

 zapoznanie rodziców z 

programem wychowawczym 

 i profilaktyki szkoły, planem 

wychowawcy, kalendarzem 

imprez 

-rozmowa z rodzicami 

 na –bieżąco 

 

 

- rozmowy terapeutyczne wg 

zapotrzebowania 

 

 

-rozmowa 
 

cały rok 
 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

cały rok 

 

 

 

 

dyrektor, naucz. 

wychowawcy klas 

 

 

pedagog,  psycholog 

logopeda 

cały rok 

 

Dyrektor, wychowawcy 

Obszar II: Zachowania problemowe uczniów  
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1. Profilaktyka agresji  

i przemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przeciwdziałanie konfliktom w grupie, 

- uczenie reagowania na zjawiska przemocy, zachęcanie 

do szukania  pomocy u osób dorosłych, 

 

- rozpoznawanie sytuacji konfliktowych oraz emocji  

  przeżywanych  w związku z nimi,  

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi, 

 

- zapewnienie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy 

rówieśniczej 

 

 

 

- kształtowania świadomości przynależności społecznej 

do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej: 

organizowanie tradycyjnych uroczystości i świąt w 

szkole: święta państwowe – 11 Listopada, 3 Maja, 

rodzinne - Wigilia, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Dziecka, uroczystości szkolne i klasowe – Dzień 

Nauczyciela, Ślubowanie, Mikołajki, zabawa 

andrzejkowa, zabawa karnawałowa, wycieczki,  

 

- kształtowanie pojęcia „obcy”,  

- uświadomienie uczniom tego, że osoba  miła także 

może być niebezpieczna, 

 

- kształtowanie u dzieci nawyku  sprawdzania, kto chce 

wejść do ich mieszkania,  

- wyczulenie na zachowanie osób chorych, 

- wspólne redagowanie  

  regulaminu klasy, 

 

 

- słuchanie wiersza  

  „Paweł i Gaweł” 

- rysunek dowolnej sceny 

  z wiersza 

 

- indywidualne rozmowy, 

włączenie w życie grupy, 

podejmowanie działań wg 

procedur, rozpoznawanie 

środowiska-Niebieska Karta 

 

wg kalendarza imprez 

 

 

 

 

 

 

 

- czytanie baśni  „Królewna  

  Śnieżka”  

- rozmowa  ukierunkowana  

  pytaniami, 

- słuchanie bajki pt. „Wilk 

 i siedem  koźlątek” 

 

cały rok 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb  

cały rok 

M. Ryndak          

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

  

cały rok 

M. Ryndak          

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

Dyrektor 

wychowawcy naucz. 

odpow. za uroczystości 

 

 

 

 

 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

      

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 



 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Przeciwdziałanie 

używaniu substancji 

psychoaktywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie dzieci z najczęściej spotykanymi sytuacjami  

  zagrożenia ich  bezpieczeństwa ze strony osób 

nieznajomych 

  w miejscach publicznych,  

- kształtowanie umiejętności zachowania  się w takich 

sytuacjach 

- uświadomienie dzieciom tego, że w niektórych 

sytuacjach trzeba  

  powiedzieć „NIE”,  

- ćwiczenie umiejętności odmawiania 

 

- ukazanie zgubnego wpływu nikotyny na organizm 

człowieka 

 

 

 

 

 

 - ukazanie szkodliwego wpływu na zdrowie dzieci 

napojów energetyzujących, alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, 

 

- zapoznanie dzieci z najczęściej spotykanymi sytuacjami 

zgrożenia ich bezpieczeństwa ze strony osób 

nieznajomych w miejscach publicznych,  

- kształtowanie umiejętności zachowania się w takich 

sytuacjach, 

- uświadomienie dzieciom tego, że w niektórych 

 

 

- ilustracje,  

- rozmowa,  

- labirynt 

 

- ilustracje 

- rozmowa 

- labirynt 

 

 

- zabawy  naśladowcze,  

- rozmowa 

- projekcja audycji  z kasety 

  wideo  „ Papieros – kaprys 

  czy…”, „ Zdrowie  tak –  

  nikotyna nie” 

- realizacja programu  

  antynikotynowego „Nie pal  

  przy mnie, proszę” 

- pogadanka 

- gazetka tematyczna 

- ulotki 

- plakat 

- konkurs na najładniejszą  

  ulotkę  informacyjną 

- praktyczny pokaz  

 udzielania I pomocy  

  przedmedycznej 

 

rodzice 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

cały rok 

M. Ryndak          

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

 

M. Ryndak          

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

 

M. Ryndak          

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 
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3. Kształtowanie 

umiejętności w zakresie 

prawidłowego 

funkcjonowania  

     w środowisku tzw. nowych      

mediów. 

 

4. Rozwiązywanie kryzysów 

rozwojowych   i życiowych 

uczniów w trudnych 

sytuacjach życiowych. 

sytuacjach trzeba powiedzieć „NIE”, 

- ćwiczenie umiejętności odmawiania. 

- ukazanie zgubnego wpływu nikotyny na organizm 

człowieka. 

 

 

 

 

 

- ukazanie zgubnego wpływu na zdrowie dzieci napojów 

energetyzujacych, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 

 

- zapoznanie ze skutkami niewłaściwego  przyjmowania 

leków,   

- zapoznanie z numerami alarmowymi: pogotowie, straż, 

- poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy 

- udział w cyklu zajęć wg programu „Ratujemy i uczymy 

ratować”, 

 

- wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów 

komputera, gier itp. 

- rozpowszechnianie wśród dzieci i rodziców materiałów 

edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnego i 

bezpiecznego korzystania z nowych mediów. 

 

 

- kształtowanie u dzieci pozytywnej  samooceny, 

- uczenie komunikowania swoich potrzeb  oraz 

porozumiewania się z otoczeniem, 

- zapoznanie ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pogadanka 

-gazetka tematyczna 

- ulotki 
 

 

 

 

- pogadanki, praca w grupach,  

  zabawy, gry, rozmowy  

  indywidualne 

- dyskusja, psychodramy, 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

cały rok 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. informatyki nauczyciele 

e.w 

 

 

M. Ryndak         

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 
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trudnych i stresowych 

 

 

-objęcie pomocą dzieci z rodzin niepełnych oraz tych, 

których rodzice przebywają czasowo za granicą. 

- kształtowanie przekonania, że bliskie więzi rodzinne 

wpływają na prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka 

 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych  potrzeb ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w nauce, 

- wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych, udzielanie  

  wzmocnień pozytywnych jako zachęty do pokonywania  

  trudności. 

  rysunki, rozmowy kierowane, 

  metody aktywizujące 

 

- referat dla rodziców na temat   

  wpływu więzi  rodzinnej na 

  prawidłowy rozwój   

  emocjonalny dziecka 

 

- zaplanowanie i realizacja 

działań wspierających uczniów: 

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

 

 

 

 

M. Ryndak         

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

ks. Bogusław Cygan 

 

 

M. Ryndak          

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

Obszar III – Zdrowy styl życia 

1. Kształtowanie 

prawidłowych nawyków 

dbania o zdrowie własne 

            i innych osób. 

 

 

 

 

- zwracanie uwagi na utrzymywanie prawidłowej 

postawy fizycznej  w czasie nauki i zabawy ucznia, 

Ogólnopolska akcja „Lekkie tornistry 

 

 

 

- przekazanie podstawowych informacji  na temat 

zdrowia, zachowań   prozdrowotnych i antyzdrowotnych, 

- pogadanka,  

- badanie wad postawy 

-dobór odpowiednich krzesełek i 

stolików do wzrostu dziecka 

- monitorowanie ciężaru   

  plecaków uczniów  

- rozwiązywanie krzyżówki  

- burza mózgów,  

lekarz,  

higienistka 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 
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2. Promowanie zdrowego 

żywienia i aktywności 

fizycznej w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przekazanie podstawowych informacji na temat 

zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem  grypy typu 

AH1N1,  Zika,                

- uczenie dzieci  dbania o własne zdrowie  

  poprzez odpowiedni dobór odzieży i obuwia 

  do pory roku, 

 

- kształtowanie umiejętności rozróżniania  produktów 

jadalnych i niejadalnych,  

- urozmaicanie i regularność posiłków,  estetyka i higiena 

ich spożywania, 

- zapoznanie z zasadami prawidłowego odżywiania i 

skutkami 

  niewłaściwego, 

- przekazanie podstawowych informacji o żywieniu 

ekologicznym 

- zabezpieczenie żywności przed  zanieczyszczeniem i 

zepsuciem - zapobieganie otyłości, 

- Savoire – vivre przy stole: rozmowa o kulturalnych 

nawykach oraz skutkach hałasu podczas jedzenia, 

modelowanie zachowań uczniów podczas spozywania 

posiłków w klasie i stołówce skzolnej, 

 

- Savoire – vivre przy stole: rozmowa o kulturalnych 

nawykach oraz skutkach hałasu podczas jedzenia.  

- modelowanie zachowań uczniów podczas spożywania 

posiłków w klasie i stołówce szkolnej, 

- rozwijanie umiejętności niezbędnych do utrzymania 

higieny osobistej 

 

- pogadanka 

- przekazanie ulotek uczniom,  

  rodzicom 

- projektowanie ubrań na różne  

  pory roku 

 
- pokaz plansz z produktami 

jadalnymi  i niejadalnymi,  

- rozmowa,  

- film- „Zdrowe żywienie” 

- piramida żywienia   

- sporządzanie gazetek 

tematycznych na temat 

zdrowego trybu życia 

-układanie jadłospisu 

-„Dzień dobrego jedzenia”- 

sporządzanie kanapek, napojów 

owocowych i mlecznych, 

-realizacja programów 

„Owoce w szkole” 

„Mleko z klasą” 

 

 

- rozmowa,  

- rozmowa 

- układanie rysunków  

  w logiczną całość 

 

- pogadanka,  

- piosenka „Śnieżnobiały  

Ł. Grzyb 

 

 

 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 
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3. Propagowanie działań 

ekologicznych. 
 

 

 

 

 

 

4. Tworzenie warunków 

prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego i 

społecznego uczniów. 

 

 

- poznanie sposobów dbania o zęby,  

- uczenie prawidłowego mycia zębów 

-udział w programie profilaktycznym z  NFZ - 

fluoryzacja zębów, 

 

-poznanie wpływu czynnego wypoczynku na zdrowie 

człowieka 

-propagowanie ruchu na świeżym powietrzu 

 
 

-uwrażliwienie uczniów na problemy związane ze 

środowiskiem przyrodniczym oraz jego wpływem na 

życie człowieka                        

 -większa świadomość ekologiczna wśród uczniów  

 

 

- wzmacnianie zachowań kulturalnych – dostrzeganie i 

docenianie, 

  promowanie uczniów z wysoką kulturą osobistą 

- przygotowanie uczniów do prawidłowego zachowania 

w miejscach 

  publicznych  

- wyrobienie wrażliwości  na piękno ojczystego języka, 

kulturę  

  mówienia; dobierania właściwych  słów i zwrotów 

 

- Udział w ogólnopolskiej  akcji głośnego czytania: „Cała 

Polska Czyta Dzieciom” 

-uczestnictwo w imprezach kulturalnych: wyjazd do kina, 

teatru, udział w konkursach artystycznych 

  uśmiech”  

-fluoryzacja zębów  

 

-pogadanka 

-ćwiczenia śródlekcyjne 

-wycieczki 

-ćwiczenia i zabawy na świeżym 

powietrzu, gry 

 i zabawy sportowe, marsze, 

biegi, zabawy na śniegu, zawody 

sportowe,   

-rozmowa na temat konieczności 

ochrony środowiska i ekologii 

-włączanie uczniów do akcji 

 o charakterze ekologicznym – 

„Dzień Ziemi”   

- konkurs  recytatorski 

  utworów literackich   

-udzielanie instruktażu –  

  każdorazowo przed wyjściem 

 

 

-zaproszenie do czytania: 

  rodziców, nauczycieli,  

  p. bibliotekarki 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

dentysta 

pielęgniarka 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

 

 

 

M. Ryndak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 
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II etap edukacyjny: klasy IV- VI 

 

Obszar I: Zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko szkoły  

Zadania / rodzaj działania  Cele Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

1) Budowanie pozytywnych 

relacji społecznych, 

rozwijanie kompetencji 

społecznych uczniów, 

wspieranie prawidłowego 

rozwoju osobowości dzieci 

oraz uspołecznianie 

uczniów (w tym uczniów z 

niepełnosprawnościami, 

odmiennymi kulturowo 

oraz wielojęzycznych). 

Uczeń potrafi: 

- wykazać, że normy  

społeczne chronią godność człowieka,  

- uszanować wartości moralne , 

autorytety, 

- zrozumieć idee wolontariatu, 

- okazać pomoc osobie starszej, 

niepełnosprawnej w różnych 

okolicznościach itp. 

- gry, zabawy i warsztaty integrujące zespół klasowy,  

- wspomaganie wychowawców w procesie integracji 

zespołów klasowych, 

 - analizy w zespole  wychowawczym  

w przypadku zaistniałych istotnych problemów 

wychowawczych,  

- wolontariat: organizowanie akcji charytatywnych: 

Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

Zdążyć z Pomocą Dominikowi, Wspieraj budowę 

Hospicjum Via Spei, Adopcja Serca, 

- zajęcia w ramach godzin wychowawczych,  

- pogadanki na temat:  

 komunikowania się, mocnych i słabych stron, 

odróżniania dobra od zła  

 rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji 

 niebezpieczeństw związanych z zażywaniem 

substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy. 

Wychowawcy, 

Dyrektor szkoły 

Samorząd Uczniowski  

2) Rozwijanie potencjału 

szkoły w zakresie 

Uczeń: 

- zna zasady bezpiecznego 

- wzmacnianie nawyków bezpiecznego poruszania się 

po drogach i ulicach ( pogadanki oraz praktyczne 

Wychowawcy 

Dyrektor szkoły 
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bezpiecznego 

funkcjonowania uczniów, 

w tym ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

przechodzenia przez jezdnię , 

- potrafi obserwować sytuację na 

drodze, przestrzegać znaków 

drogowych, 

- potrafi przewidzieć ewentualne 

zagrożenia, które mogą zaistnieć 

podczas zabawy, 

- potrafi wykonać czynności zalecone 

przez instrukcję przeciwpożarową oraz 

wychowawcę klasy  w czasie alarmu , 

- nie stwarza sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu inych uczniów. 

ćwiczenia,), 

 - zaapelowanie do rodziców w ramach akcji „Stop 

wariatom drogowym” o wyposażenie uczniów klas IV 

w odblaski, 

 - rozmowy, pogadanki przed feriami, wycieczkami, 

wakacjami, 

 - pogadanki na temat bezpiecznego zachowania na 

przerwach, 

- działanie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz 

szkoły, 

 - realizacja statutowych obowiązków w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, szczególnie 

sumienne wypełnianie dyżurów nauczycieli podczas 

przerw,  

- reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa według 

ustalonych procedur i Statutu Szkoły, 

 - „Konkurs o ruchu drogowym” dla klas IV –VI, 

- przeprowadzenie próby ewakuacyjnej z budynku 

szkoły. 

Nauczyciel techniki 

3) Rozwijanie kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli i 

wychowawców. 

- doskonalenie wewnętrzne i 

zewnętrzne nauczycieli 

- konferencje, warsztaty, szkolenia podnoszące 

kompetencje wychowawcze, 

 - indywidualne konsultacje z pedagogiem, 

psychologiem, wypracowanie metod postępowania z 

uczniami w sytuacjach trudnych,  

- wymiana doświadczeń podczas zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych. 

Wszyscy nauczyciele 

Dyrektor szkoły 

Nauczyciel techniki 
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4) Współpraca z rodzicami. - organizowanie spotkań i zebrań z 

rodzicami oraz  kształtowanie 

przekonania, że bliskie więzi rodzinne 

wpływają na prawidłowy rozwój 

emocjonalny dziecka. 

- zapoznanie rodziców z programem wychowawczym i 

profilaktyki szkoły, z kalendarzem imprez, planem 

wychowawcy z uwzględnieniem sugestii i propozycji 

rodziców  

- prelekcja profilaktycza dla rodziców przeprowadzona 

przez pracownika Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. (Temat: Skutki nadmiernego 

korzystania z Internetu i innych urządzeń 

telekomunikacyjnych, a relacje z rówieśnikami, 

rodzicami, nauczycielami), 

- działania psychoedukacyjne: indywidualne rozmowy 

wychowawcze i informacyjne z rodzicami, zebrania 

klasowe, 

 - przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu 

wychowania, 

 - indywidualne rozmowy z rodzicami, mediacje, 

rozwiązywanie konfliktów. 

Wszyscy nauczyciele 

Dyrektor szkoły 

5) Współpraca z podmiotami  

i instytucjami, które mogą 

wspierać działania szkoły 

w środowisku lokalnym. 

- organizowanie rozmów oraz 

udzielanie pomocy pedagogicznej oraz 

psychologicznej potrzebującym, 

- udzielenie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi mającymi 

problemy edukacyjne i wychowawcze, 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb ucznia, u 

- konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w sprawie uczniów wymagających 

diagnozy lub posiadających opinie/orzeczenia o 

niepełnosprawności, 

- współpraca z MCDN – korzystanie z oferty 

szkoleniowej oraz konsultacji z doradcami 

metodycznymi,  

- współpraca z sąsiednimi szkołami gimnazjalnymi i 

podstawowymi (udział w gminnych zawodach, 

Wszyscy nauczyciele 

 

Dyrektor szkoły 
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którego stwierdzono specyficzne 

trudności w nauce. 

konkursach organizowanych przez szkoły sąsiednie, 

wyjazdy na Zielone Szkoły). 

- konsultacje z pracownikami Komendy Policji – 

dzielnicowym oraz pracownikami Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej (GOPS), Radą Gminy, Biblioteką 

Publiczną w Siemiechowie oraz przedszkolem 

Publicznym w Siemiechowie. 

Obszar II: Zachowania problemowe uczniów  

1) Profilaktyka agresji i 

przemocy i wypływającą z 

niej autoagresję 

Uczeń : 

- zna negatywne skutki agresji, 

- rozumie, że agresja ma charakter 

narastający, 

- rozumie, że wszelkie zachowania 

rówieśników i osób dorosłych o 

podłożu seksualnym są niedozwolone,  

- wie, jak w takiej sytuacji się 

zachować i gdzie szukać pomocy.  

– zajęcia warsztatowe w klasach młodszych,  

– zajęcia edukacyjne dla uczniów kl. IV, 

 - zapewnienie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy 

rówieśniczej (indywidualne rozmowy, włączanie w 

życie grupy, podejmowanie działań wg procedur), 

- kształtowania świadomości przynależności 

społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty 

narodowej: organizowanie tradycyjnych uroczystości i 

świąt w szkole oraz dyskoteki szkolne, 

 - rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych 

dotyczących tematyki przemocy dla nauczycieli i 

rodziców, 

-zajęcia warsztatowe z PPP na temat:” Depresja a 

umiejętność radzenia sobie z problemami wieku 

dorastania(autoagresja, samookaleczenia, myśli 

samobójcze). 

Wszyscy nauczyciele 

2) Przeciwdziałanie używaniu Uczeń: Realizowanie zagadnień z zakresu profilaktyki Wychowawcy klas IV-VI 
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substancji 

psychoaktywnych 

- wie jakie działania  sprzyjają 

zdrowiu, a jakie szkodzą , 

- zna rodzaje substancji 

uzależniających, 

- zna szkodliwość  i skutki społeczne 

picia alkoholu, palenia papierosów oraz 

zażywania dopalaczy, 

- zna system pomocy osobom 

uzależnionym, 

- wie na czym polega asertywne 

zachowanie,  

- rozumie wpływ zachowania 

asertywnego na zdrowie psychiczne i 

pozycję w grupie. 

uzależnień, prezentacja filmów multimedialnych, 

-  zajęcia warsztatowe w klasie IV z zakresu 

profilaktyki uzależnień: „Chcę być zdrowy i 

bezpieczny”, 

–program profilaktyczny w klasie IV: „Potrafię być 

sobą”, 

– program  profilaktyczny w klasie V:  „Debata”, 

 –program profilaktyczny w klasie VI: „Nie daj się 

oszukać - dopalacze to też narkotyki”, 

 - program dla klasy IV: „Głupim pomysłom mówimy 

NIE”. 

3) Kształtowanie umiejętności 

w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania w 

środowisku tzw. nowych 

mediów. 

Uczeń potrafi: 

- bezpiecznie korzystać z Internetu , 

- nabywać wiedzę z różnych źródeł ,  

- wymieniać zalety i zagrożenia 

związane z Internetem. 

- wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów: 

komputera, gier itp. – podczas organizacji pracy na 

lekcjach informatyki, 

 - opracowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i 

rodziców materiałów edukacyjnych dotyczących 

odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z 

nowych mediów,  

- program profilaktyczny: „Uczeń SP  bezpieczny w 

sieci”. Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele zajęć 

komputerowych 

4) Rozwiązywanie kryzysów 

rozwojowych  

i życiowych uczniów w 

Uczeń: 

- rozumie pojęcia: konflikt, problem , 

- umie rozwiązywać własne problemy , 

- w sytuacjach przemocy domowej wdrażanie 

procedury „Niebieskiej Karty”,  

- indywidualna i grupowa terapia dla dzieci w trudnych 

Wychowawcy klas 
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trudnych sytuacjach 

życiowych. 

-prawidłowo reaguje na problemy 

innych i konflikty, 

- nie używa wulgaryzmów w 

sytuacjach trudnych, 

- wie jak radzić sobie w sytuacjach 

stresowych bez zażywania środków 

psychotropowych. 

sytuacjach życiowych (śmierć bliskiej osoby, rozwód 

rodziców, choroba, wyjazd rodziców za granicę, 

przemoc w rodzinie), 

 - wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych, 

udzielanie wzmocnień pozytywnych jako zachęty do 

pokonywania trudności, 

- „Jak poradzić sobie ze stresem?” - zajęcia 

wykładowo-warsztatowe dla klas VI oraz 

indywidualne spotkania z uczniami. 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczo - 

Pedagogiczna 

Obszar III - Zdrowy styl życia 

1) Kształtowanie 

prawidłowych nawyków 

dbania o zdrowie własne i 

innych osób. 

Uczeń: 

- dba o higienę osobistą, 

- docenia znaczenie snu dla zdrowia 

fizycznego i psychicznego człowieka , 

- umie dokonać wyboru zachowań 

odpowiednich dla własnego zdrowia i 

innych ludzi, 

- rozumie zależność między 

prawidłową postawą ciała, a 

efektywnością uczenia się , 

- wie jakie skutki pozytywne i 

negatywne wywołuje stres, 

- zna skutki uboczne leków, 

- wie jakie działania  sprzyjają 

zdrowiu, a jakie nie. 

- zwracanie uwagi na utrzymywanie prawidłowej 

postawy fizycznej ucznia - Ogólnopolska akcja 

„Lekkie tornistry”, (szczególne monitorowanie w 

klasach IV-VI), 

- monitorowanie dostosowania krzeseł i ławek do 

aktualnego wzrostu dzieci. Pogadanki:  

- zapoznanie uczniów z czynnikami, które szkodzą 

zdrowiu, wzmacnianie nawyków higienicznych 

podczas lekcji edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, 

godzin wychowawczych. 

- Program promocji zdrowia klasy I-VI: 

- „Nadwrażliwość i alergia – jak można jej zaradzić”, 

- „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” – 

gazetka PCK, 

- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas 

Nauczyciel przyrody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel przyrody 
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- „Wpływ nikotyny na organizm człowieka” – plakat 

PCK, filmy, 

- „Wpływ hałasu na słuch i zdrowie człowieka” – 

gazetka PCK, 

- „Racjonalne odżywianie –co jeść na drugie 

śniadanie?”- Szkolny Tydzień Zdrowia, 

- „Zapobieganie WZW”, „Zapobieganie wadom 

wzroku”, „Czy to, co mi najbardziej smakuje jest 

zawsze dobre dla mojego organizmu?”, „Znaczenie 

odpoczynku dla zdrowia człowieka”, „Od kogo (od 

czego) zależy to, czy będę czuł się dobrze?”, „Jak dbać 

o czystość otoczenia?”, „Znaczenie norm 

higienicznych w życiu człowieka”– tematy 

realizowane na lekcjach przyrody, 

-„Prawidłowa postawa ciała”, 

- „Higiena sportu”, 

- „Choroba menigokokowa” – gazetka PCK, 

- „Co to jest cukrzyca?” – apel/gazetka PCK 

 „AIDS choroba, której nie należy się bać, lecz dużo o 

niej wiedzieć”(tylko dla klasy VI) – referat/ apel/ 

konkurs PCK, 

- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program 

profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas 

szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

Nauczyciel przyrody 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Wychowawcy klas 

 

Nauczyciel przyrody 

 

 

 

Nauczyciel przyrody 

 

 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Nauczyciel przyrody 

 

 

 

 

Wychowawca klasy VI 

2) Promowanie zdrowego Uczeń: - „SZKLANKA MLEKA” kl. I –VI i „Owoce i Wychowawcy klas 
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żywienia i aktywności 

fizycznej w szkole. 

- podnosi sprawność fizyczną , 

- stosuje zasady zdrowego odżywiania 

się, 

- wykonuje proste posiłki i napoje i 

higienicznie je spożywa, 

- wymienia konsekwencje 

nieprawidłowej diety – anoreksja, 

bulimia, 

- bierze udział w różnych formach 

spędzania czasu wolnego , 

- wykorzystuje czas wolny na 

rozwijanie hobby, 

- zna zasady bezpiecznego poruszania 

się pieszego i rowerzysty. 

warzywa w szkole” kl. I-III, 

 - obiady w stołówce szkolnej - Savoire – vivre przy 

stole: o kulturalnych nawykach oraz skutkach hałasu 

podczas jedzenia, 

- pogadanki w klasach oraz modelowanie zachowań 

uczniów podczas spożywania posiłków w klasie i 

stołówce szkolnej, 

- konkurs plastyczny „Wiem co jem”, 

- wyjazdy na basen, po zapewnieniu środków i 

wyrażeniu woli oraz zgody rodziców, 

- rozgrywki, zawody i konkursy sportowe w różnych 

dyscyplinach sportowych,  

- zajęcia sportowe – SKS (piłka nożna, piłka ręczna, 

siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka), 

- wycieczki (np. Trzcinica – Karpacka Troja, Kraków – 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Jastrzębia – 

Muzeum) Etnograficznie „Grociarnia”), rajdy 

(Łowczówek, Polichty, Jamna itp.) 

- organizacja czasu wolnego (kółka pozalekcyjne – 

sportowe, artystyczne, muzyczne), 

- egzamin na kartę rowerową,  

- Ogólnopolska Kampania: „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, 

- Szkolny Tydzień Zdrowia. 

Dyrektor szkoły 

Opiekunowie świetlicy 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Nauczyciel techniki 

Nauczyciel plastyki 

Nauczyciel przyrody 

3) Tworzenie warunków 

prawidłowego rozwoju 

Uczeń: 

-pozytywnie myśli o sobie, 

- monitorowanie funkcjonowania uczniów w grupie 

rówieśniczej, 

Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele 



 

 

 
26 

emocjonalnego i 

społecznego uczniów. 

- zna swoje mocne i słabe strony, 

- radzi sobie z trudnymi emocjami 

- podnosi swoją samoocenę (poprzez 

udział w konkursach, zawodach 

sportowych, akademiach), 

- zna zasady prawidłowej relacji we 

wzajemnej komunikacji, 

- potrafi wysłuchać drugiego 

człowieka, 

- zna zasady dobrej współpracy w 

grupie, szkole, 

- stosuje formy grzecznościowe , 

- posługuje się piękną poprawną 

polszczyzną, 

- potrafi kulturalnie mówić, dobierać 

właściwe słowa i zwroty, 

- zna problemy związane  ze 

środowiskiem przyrodniczym oraz jego 

wpływem na życie człowieka , 

- wzmacnianie zachowań kulturalnych – dostrzeganie i 

docenianie, promowanie uczniów z wysoką kulturą 

osobistą,  

- przygotowanie uczniów do prawidłowego 

zachowania w miejscach publicznych przed wyjściem 

– każdorazowy instruktaż,  

- gazetka o poprawnej polszczyźnie, 

- profilaktyka logopedyczna: obserwacje i 

indywidualne zajęcia wyrównawcze z dziećmi, 

współpraca z rodzicami i nauczycielami w ramach 

punktu konsultacyjnego, 

 - ogólnopolska akcja głośnego czytania „Cała Polska 

Czyta Dzieciom”, realizowana przez pracowników 

Zespołu Szkół w Siemiechowie, 

- uczestnictwo w imprezach kulturalnych: wyjścia do 

ośrodków kultury i sztuki, udział w konkursach 

artystycznych, 

 - wspomaganie i realizowanie zajęć z zakresu rozwoju 

osobowości i komunikacji interpersonalnej, 

- udział uczniów w różnego typu konkursach, 

turniejach, olimpiadach sportowych i wiedzy na 

szczeblu pozaszkolnym.  

- koła zainteresowań (koła przedmiotowe: 

 j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody, 

chór itp.),  

- promowane uczniów zdolnych, 

Nauczyciel języka 

polskiego 
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 - kształtowanie nawyków dbania o środowisko 

przyrodnicze: pogadanki, praktyczne  

- udział w akcji: „Dzień Ziemi” – szkolna akcja 

sadzenia drzewek, gazetka. 

 

 

Zespół ewaluacyjny : 

1. Elżbieta Kwaśna - przewodnicząca 

2. Jadwiga Gawełczyk 

3. Anna Ganczarczyk  

4. Ewa Dydyk 

5. Kazimiera Szafraniec 
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