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„Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne zdarzenia, 

wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań.  

Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy,  

logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie wie .... 

Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których 

część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i 

własną wypełnić treścią.” 

 

 

Janusz Korczak 

 

 



WSTĘP 

Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw 

zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, 

kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i 

zachowaniom problemowym w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia 

szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i 

partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji 

dziecięcej i uzależnieniom. 

Szkolny program profilaktyki uwzględnia specyfikę okresu rozwojowego 

dziecka, jego doświadczenia, wpływy, którym ulega, normy społeczne 

obowiązujące w danej grupie, a także indywidualne różnice wśród odbiorców. 

Celem programu jest przygotowanie uczniów do radzenia sobie z 

trudnymi sytuacjami życiowymi, pokazanie sposobu rozwiązywania problemów, 

jak również wskazanie, w jaki sposób nawiązywać znaczące dla dziecka 

znajomości i jak radzić sobie z samym sobą. 

Niniejszy program przygotowany jest dla grupy niskiego ryzyka i stanowi 

swoistą ochronę dzieci przed złem i patologią. Ma na celu promocję zdrowego 

stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Działania 

profilaktyczne skupiają się na tworzeniu przyjaznego klimatu w szkole, który 

pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie wartości. 

 

CELE PROGRAMU 

 Udzielanie pomocy i wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i 

społecznego ucznia (rodzina, szkoła, środowisko lokalne). 

 Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, przeciwdziałanie przemocy 

i zachowaniom agresywnym. 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów. 

 Kultywowanie zdrowego stylu życia – radzenie sobie ze stresem i agresją, 

promocja zdrowia, prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki. 

 Umiejętne działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych 

(radzenie sobie w sytuacjach trudnych). 



 Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 Tworzenie pozytywnych więzi w relacjach: uczeń – uczeń; uczeń – 

nauczyciel; nauczyciel – rodzice; rodzice – dziecko. 

 Kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie w stosunku 

do innych ludzi. 

 Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra i zła. 

 Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni (wskazanie 

pożądanych wzorców zachowań). 

 Budowanie porozumienia (szkoła – dom – środowisko), wspólnej 

aktywności i partnerstwa w wychowaniu uczniów. 

 Zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach patologiami oraz 

możliwościach uzyskania pomocy. 

 Pomoc rodzicom w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności 

wychowawczych (pedagogizacja rodziców). 

 Organizacja czasu wolnego uczniów. 

 Promocja szkoły. 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

Program profilaktyki ma charakter otwarty. Poddawany będzie 

ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb.  

Całościowa ewaluacja programu nastąpi pod koniec roku szkolnego w 

ramach planowej ewaluacji w szkole. Wyniki ewaluacji oraz uwagi dotyczące 

działań profilaktykycznych zostaną uwzględnione w programie profilaktyki na 

kolejny rok szkolny. 

 

 

 


