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PROGRAM PROFILAKTYKI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 112 

Z ODDZIAŁAMI NTEGRACYJNYMI  IM. MARII KOWNACKIEJ 

 W WARSZAWIE 

 

 
Wstęp 

 
Program Profilaktyczny skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Stanowi wspólne działania 

mające na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny, ochronę uczniów przed zakłóceniami w rozwoju 
oraz podejmowanie wspólnych działań interwencyjnych wobec pojawiających się problemów.  

 

W ramach powyższych oddziaływań bardzo ważny jest kontakt nauczyciela z uczniem i z jego środowiskiem 
rodzinnym. Tylko aktywna współpraca zaowocuje zmniejszeniem ilości niepowodzeń szkolnych i problemów 

uczniów. 

  
Postawa nauczyciela jak i rodzica charakteryzowana jako profilaktyczna, to stawianie wymagań na miarę 

możliwości uczniów, motywowanie przez odkrywanie i wskazywanie uczniom ich mocnych stron, zachęcanie 

do współpracy, pomoc dzieciom w przezwyciężaniu problemów, wspieranie ich w trudnych sytuacjach                  
i wskazywanie właściwych rozwiązań. 

 

  
Założenia programu są zgodne z: 
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 Programem Wychowawczym Szkoły 

 Statutem Szkoły 

 

Cel główny 

  

Naszym celem głównym jest rozpoznawanie, diagnozowanie i eliminowanie problemów pojawiających się 
wewnątrz szkoły, w jej otoczeniu oraz środowisku lokalnym. 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Program profilaktyki obejmuje następujące obszary działań: 

 Integracja 

 Pomoc uczniom słabym, z deficytami i innego rodzaju problemami. 

 Praca z uczniem zdolnym. 

 Pomoc dziecku i rodzinie. 

 Bezpieczne i przyjazne warunki pracy, nauki i zabawy. 

 Przeciwdziałanie agresji. 

 Profilaktyka uzależnień. 

 Promowanie zdrowego stylu życia. 
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Odpowiedzialni 

 
Realizacja tego programu wymaga współdziałania wielu podmiotów w szkole, jak i instytucji wspierających. 

W szkole są to: dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta 
pedagogiczny, rewalidator), pielęgniarka szkolna, pracownicy obsługi oraz rodzice. 

 

 

 

Instytucje wspierające 

Realizacja programu wymaga współdziałania z następującymi instytucjami: 

 władzami terytorialnymi (w zakresie finansowania, szkoleń i oferty programowej) 

 poradnią psychologiczno – pedagogiczną (w zakresie diagnozy i pewnych aspektów profilaktyki) 

 strażą miejską i policją (w zakresie profesjonalnego wspierania zadań dotyczących zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych) 

 z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w zakresie zabezpieczenia materialnego uczniów oraz zapobiegania 

patologiom społecznym) 

 poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz placówkami służby zdrowia  (w zakresie poradnictwa           
i pomocy rodzinom z problemami) 

 sądami i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi (w zakresie wspierania rodziców, opiekunów 
prawnych  

w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo – wychowawczych) 

 ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie 

 z instytucjami kulturalnymi np. teatry, muzea, domy kultury itp. (w zakresie edukacji kulturalnej) 
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Metody działania 

Zamierzone cele realizowane będą podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez nauczycieli, 
pracowników szkoły, rodziców i instytucje wspierające przy wykorzystaniu różnorodnych metod. 

Potrzebującym udzielana będzie konkretna pomoc finansowa, rzeczowa i inna.  

 

 

Ewaluacja 
Prowadzone działania będą na bieżąco odnotowywane w dziennikach zajęć. Informacje o działaniach pojawią 

się w formie sprawozdań na zakończenie roku szkolnego. 

 

Obszar działania 

Integracja 

 

Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 

Umiejętność 

wzajemnego 

porozumiewania się 
 

 

● Pogadanki, warsztaty, metody aktywizujące. 

● Zapoznanie uczniów ze skutecznymi i kulturalnymi 

sposobami komunikowania się z innymi.                         
● Uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

negocjowania, przepraszania i przebaczania. 

● Prowadzenie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych przez 
specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21             

w Warszawie. 
 

 

wychowawcy 
 

 

 
 

pedagodzy szkolni, 

specjaliści poradni 
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Rozpoznawanie  

i nazywanie uczuć 

 

● Pogadanki, warsztaty, metody aktywizujące: 

- zwracanie uwagi na uczucia innych osób,  
- poznawanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi 

uczuciami. 

● Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez 
specjalistów Poradni Psych.-Ped. nr 21 w Warszawie. 

 

 

wychowawcy 

 
 

 

pedagodzy szkolni, 
specjaliści poradni 

 

Współpraca               

w zespole 

 

● Pogadanki, warsztaty, metody aktywizujące: 

- integrowanie zespołu klasowego (wzajemna pomoc, 
współdziałanie), 

- podczas pracy na zajęciach łączenie uczniów w grupy                 
i zespoły. 

●Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez 

specjalistów Poradni Psych.-Ped. nr 21 w Warszawie. 
 

 

wychowawcy 

 
 

 

 
pedagodzy szkolni, 

specjaliści poradni 

 

Poznawanie praw         

i obowiązków 

 

●Tworzenie i przestrzeganie regulaminów klasowych                

oraz szkolnych. 

● Zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 
 

 

nauczyciele, 
uczniowie 

 

Pomaganie słabszym                

i potrzebującym 

kolegom 
 

 

● Odpowiednie ukierunkowanie działalności samorządu 

szkolnego. 

● Rozbudzanie empatii.  
● Pomoc koleżeńska. 

 
nauczyciele, 

uczniowie 



PROGRAM PROFILAKTYKI  

 

 

 

 

Uwrażliwianie           

na problemy 

społeczne               

i potrzeby innych 

ludzi 

 

● Udział w akcjach charytatywnych i różnych formach 

wolontariatu. 
● Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego  

i wielkanocnego. 

● Organizacja festynu szkolnego. 
● Poruszanie odpowiedniej problematyki na godzinach 

wychowawczych. 

● Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i dzieci z klas 
integracyjnych 
 

 

nauczyciele, 

rodzice,           
uczniowie 

 

Kształtowanie  

 pozytywnych cech 

uczniowskich 

 

● Kształtowanie u dzieci: 
- postawy asertywnej, 

- empatii, 

- pozytywnej samooceny 
- akceptacji siebie, 

- wiary we własne  możliwości. 

● Poszukiwanie wzorów do naśladowania w literaturze 
dziecięcej i wśród znanych postaci. 

● Promowanie i nagradzanie właściwych zachowań uczniów. 

● Rozmowy indywidualne, pogadanki, warsztaty. 
●Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez 

specjalistów Poradni Psych.-Ped. nr 21 w Warszawie. 
 

nauczyciele, 

rodzice, 

psycholodzy  
i pedagodzy szkolni         

 

 
 

 

pedagodzy szkolni, 
specjaliści poradni 
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Uczestniczenie             

w życiu szkoły 

● Kierowanie i wspomaganie samorządu uczniowskiego 

 w podejmowania decyzji  w sprawach ważnych  dla uczniów  

i społeczności szkolnej. 
● Uczestniczenie w uroczystościach i imprezach  szkolnych. 

● Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy, zawody). 

● Wykonywanie prac na rzecz placówki ( praca w bibliotece, 
pomoc w organizacji imprez). 

● Usprawnianie przepływu informacji w szkole (gabloty, 

tablice informacyjne, strona internetowa szkoły). 
 

 
 
 

nauczyciele, 

uczniowie 
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Obszar działania 

Pomoc uczniom słabym, z deficytami i innego rodzaju problemami 

 

 

Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 

Pomoc uczniom 

mającym trudności 

w nauce 

 

● Zajęcia wyrównawcze 
● Indywidualna pomoc w nauce 

● Pomoc w odrabianiu lekcji 

● Indywidualizacja nauczania  w klasie 
● Wskazówki do pracy dla rodziców 

● Ocenianie kształtujące  
 

 

nauczyciele, 
wychowawcy, 

rodzice 

 

Pomoc uczniom         

ze specyficznymi 

trudnościami          

w nauce 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

● Przeprowadzenie wstępnej diagnostyki: 

- logopedyczne badanie przesiewowe, 

- diagnoza dydaktyczna na początku każdej klasy. 
● Udział uczniów w różnych formach terapii: 

- terapia pedagogiczna 

- terapia logopedyczna 
- terapia ręki 

- gimnastyka metodą W. Sherborne. 

● Indywidualizacja nauczania  w klasie 
●Wskazówki do pracy dla rodziców 

● Ocenianie kształtujące 

 

nauczyciele, 
wychowawcy, 

specjaliści 
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Praca z uczniem         

z zespołem 

nadpobudliwości 

psychoruchowej 

 

 

● Zapoznanie nauczycieli z problemem.  
● Bieżące dokształcanie nauczycieli według potrzeb szkoły. 

● Stworzenie w klasie właściwych warunków do pracy                   

z dzieckiem z ADHD. 
● Terapia pedagogiczna 

● Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi 

● Współpraca z rodzicami 
 

 

nauczyciele, 
specjaliści,  

psycholodzy  

i pedagodzy szkolni         
 

 

Organizowanie 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

zgodnie                         

z zaleceniami 

zawartymi                 

w opiniach                     

i orzeczeniach 
 

 

● Kierowanie uczniów na różne formy terapii, wg  potrzeb 

dziecka, z uwzględnieniem oferty szkoły: 
- terapia czytania, 

- terapia logopedyczna, 
- terapia ręki, 

- terapia pedagogiczna, 

- zajęcia usprawniające zaburzone funkcje,  
- terapia integracji sensorycznej, 

- gimnastyka korekcyjna,  

- nauczanie włączające.  
● Opracowanie IPET-ów 

● Wymiana wiedzy, doświadczeń w ramach spotkań zespołów 

nauczycielskich w celu zoptymalizowania działań, przepływ 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 
specjaliści, 

psycholodzy  
i pedagodzy szkolni         

 

 
 

 

 
 

 

 



PROGRAM PROFILAKTYKI  

 

 

informacji. 

● Kierowanie do właściwych poradni w celu dokładnego 

zdiagnozowania problemu. 
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Obszar działania 

Praca z uczniem zdolnym 

 

Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 

Praca z uczniem 

zdolnym 

 

● Indywidualizacja nauczania na zajęciach edukacyjnych 
● Uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych (koła 

zainteresowań, zajęcia rozwijające) 

● Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
● Uczestniczenie w zajęciach specjalistycznych (poza szkołą) 

● Realizowanie działań w ramach Warszawskiego Programu 

Wspierania Uzdolnionych Wars  i Sawa  
 

 

nauczyciele, 
wychowawcy, 

rodzice 

 

Obszar działania 

Pomoc dziecku i rodzinie 

 

Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 

Pomoc dzieciom             

z rodzin w trudnej 

sytuacji materialnej 

 

● Pomoc materialna udzielana przez organ prowadzący szkołę 

(Wydział Oświaty dz. Białołęka, Dzielnicowe Biuro 

Finansowania Oświaty): 
  - stypendium szkolne 

 
wychowawcy, 

psycholodzy  

i pedagodzy szkolni         
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  - zasiłek szkolny 

  - „Wyprawka szkolna” 

 
 

  - stypendium „Posiłek dla ucznia” 

  - wypoczynek dla dzieci w formie akcji  „Lato w mieście” 
oraz  „Zima w mieście” 

● Pomoc materialna udzielana przez OPS: 

  - dożywianie 
  - zasiłki dla rodzin 

● Pomoc finansowa udzielana uczniom w ramach Szkolnego 

Funduszu Charytatywnego (wycieczki szkolne i in.) 
● Pozyskiwanie środków od sponsorów, np. wyprawki szkolne.  

● Wolontariat szkolny działający na rzecz środowiska 

lokalnego. 
 

 

 

 
 

 

 
 

pedagodzy szkolni, 

pracownicy OPS 
 

pedagodzy szkolni 

 
 

opiekunowie 

wolontariatu szk. 
 
 

 

Pomoc dzieciom   

 z rodzin  

dysfunkcyjnych 
 

 

● Wspieranie rodzin dotkniętych problemem bezrobocia, biedy, 
alkoholizmu itp. 

- kierowanie do odpowiednich instytucji- rozmowy 

diagnozujące z rodzicami i uczniami  
- rozmowy wspierające z uczniami i rodzicami 

- kierowanie na terapię rodzinną i indywidualną 

- współpraca z sądem oraz kuratorami sądowymi    
i społecznymi 

 

wychowawcy, 

psycholodzy  
i pedagodzy szkolni         
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- współpraca  z pracownikami socjalnymi  i asystentami rodzin 

(OPS)  

- prezentowanie dostępnej oferty szkoleń i warsztatów                   
dla rodziców. 
 

 



PROGRAM PROFILAKTYKI  

 

 

 

Obszar działania 

Bezpieczne i przyjazne warunki pracy, nauki i zabawy 

 

Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 

Zapewnienie 

bezpiecznych 

warunków nauki 

 i zabawy 

w szkole 
 

 
● Wprowadzenie „wizytówek” dla nauczycieli jako elementu 

poprawy bezpieczeństwa. 

● Przestrzeganie procedury bezpiecznego pobytu uczniów             
w szkole. 

● Prowadzenie zajęć przez przedstawiciela straży miejskiej            

w ramach programów profilaktycznych Straży Miejskiej m.st. 
Warszawy:                                      

-  „Bezpieczni ze strażą miejską” (Umiem wezwać pomoc, 

Zasady bezpiecznej zabawy),                                           
-  „Wiem co robić kiedy jestem sam”   ( Bezpieczna droga           

do szkoły, Spotkanie z nieznajomym, Czy pies musi ugryźć? ),                                

- „Jestem ostrożny”  ( Znaleziska -niewybuchy,  Fajerwerki          
a dobra zabawa ). 

● Symulacja ewakuacji szkoły na wypadek pożaru.  

● Rzetelne  pełnienie dyżurów. 
● Monitorowanie wejść i wyjść osób spoza szkoły. 

 

 

 
dyrektor, 

nauczyciele 

 
 

pedagodzy szkolni, 

   straż miejska 
 

 

 
 
 
 
 
 

dyrektor, 
nauczyciele, 

personel 

administracyjny 
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Zapewnienie 

przyjaznych 

warunków nauki             

i zabawy w szkole 

 
 

 

● Traktowanie uczniów z życzliwością i empatią. 

● Dowartościowywanie uczniów za osiągnięcia w nauce              

i w zachowaniu oraz za inne formy konstruktywnej 
działalności. 

● Tworzenie przez nauczycieli strategii porozumiewania się        

i rozwiązywania konfliktów. 
 

 

nauczyciele 

personel 
administracyjny 

  

 
 

 
 

 
Obszar działania 

Przeciwdziałanie agresji 

 

Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 

Zapobieganie agresji  

i przemocy 

● Szkolenia dla rady pedagogicznej dotyczące problematyki 

zapobiegania agresji i przemocy oraz metod reagowania           

na wszelkie ich przejawy.  
● Dbałość o stosowanie przez uczniów zwrotów 

grzecznościowych oraz poprawność językową. 

● Prowadzenie działań opiekuńczych przez szkołę: 
- rozpoznawanie zagrożeń 

dyrektor 

 

 
nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholodzy  
i pedagodzy 
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- reagowanie na przejawy zachowań agresywnych 

- wprowadzanie na godzinach wychowawczych tematyki 

dotyczącej agresji  
- zajęcia integracyjne dla uczniów 

- monitorowanie sytuacji wychowawczej  w środowisku 

szkolnym 
 

 

● Realizowanie programu profilaktycznego Straży Miejskiej 

m.st. Warszawy: 

- zajęcia prowadzone przez      przedstawiciela straży 
miejskiej: „Uczymy się żyć bez przemocy”. 
 

szkolni 

 

 
 

 

 
 

pedagodzy szk., 

straż miejska 

 

Działania 

antydyskryminacyjne 
   

 

● Realizowanie tematyki z zakresu cyberprzemocy: 
- poruszanie tematyki w czasie godzin wychowawczych         

oraz zajęć komputerowych. 

● Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela straży miejskiej 
w ramach programów profilaktycznych Straży Miejskiej m.st. 

Warszawy -  „Bezpieczeństwo w sieci”  . 

● Konsekwentne i zgodne z procedurami reagowanie na 
wszelkie formy  i przejawy agresji i dyskryminacji w szkole. 

●Kształtowanie postawy tolerancji wśród uczniów. 

  
 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 
 

pedagodzy szk., 

straż miejska. 
 

nauczyciele, 

personel 
administracyjny 

szkoły 
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Obszar działania 

Profilaktyka uzależnień 

 

Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 

Zapobieganie 

uzależnieniom 

 

● Poruszanie odpowiedniej tematyki na godzinach. 
wychowawczych, pogadanki na temat szkodliwości nałogów. 

● Zapraszanie specjalistów  na zajęcia do klas i na zebrania 

rodziców. 
 

● Kierowanie osób potrzebujących pomocy                              

do odpowiednich instytucji. 
● Wspieranie rodziców i wychowawców  w rozwiązywaniu 

problemów  uczniów zagrożonych uzależnieniem. 

● Kompletowanie biblioteczki tematycznej. 
● Zajęcia profilaktyczne dla uczniów prowadzone przez 

przedstawiciela straży miejskiej. 
 

 

dyrektor, 

wychowawcy, 
pedagodzy                 

i psycholodzy szk. 

 
 

 

 
 

 
pedagodzy szk., 

straż miejska 
 

 

 

Obszar działania 

Promowanie zdrowego stylu życia 
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Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
 

Profilaktyka 

zdrowotna 

 

 

● Udział w akcji „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa              

w szkole”, „Wiem, co jem”. 
● Prowadzenie dodatkowych zajęć ruchowych dla klas 

    I – III w ramach programu „Od zabawy do sportu”. 
● Realizowanie nauki pływania dla klas II. 

● Badania przesiewowe pod kątem wad słuchu, wzroku, 

wad postawy przeprowadzane w ramach państwowych 
programów profilaktycznych. 

●Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

●Fluoryzacja zębów. 

 

 

dyrektor, nauczyciele 

 
nauczyciele WF, 

wychowawcy kl. I-III 

wychowawcy kl. II 
pielęgniarka szkolna, 

lekarze specjaliści 

 
pielęgniarka szkolna 

 

 

  

● Konkursy tematyczne promujące zdrowe odżywianie. 
●Zapewnienie odpowiednich warunków do spożywania 

posiłków w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela (przerwa 

śniadaniowa).  
●Wyrabianie umiejętności racjonalnego wypoczynku, 

planowania czasu i miejsca pracy oraz nauki. 

● Uczenie i przypominanie  o zachowaniu prawidłowej 
postawy ciała w czasie nauki i zabawy. 

● Dostosowanie wysokości ławek i krzeseł do wzrostu dzieci 

 
dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy 
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● Wdrażanie uczniów do dbałości o wygląd i estetykę:  

- higiena osobista, kąciki czystości w klasach, 
-kształtowanie współodpowiedzialności za ład i porządek          

w szkole (dyżury klasowe, prace porządkowe w salach 

lekcyjnych itp. )   
● Pogłębianie świadomości ekologicznej uczniów: 

- udział w akcjach ekologicznych (Sprzątanie świata, 

Kasztanobranie), segregacja odpadów (zbiórka 
„elektrośmieci”, zużytych baterii, płyt CD itp.)  

-prowadzenie zajęć przez   przedstawiciela straży miejskiej 

w ramach programów profilaktycznych Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy -„Jestem strażnikiem przyrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 
nauczyciele,  

 
 

pedagog szkolny,                 

straż miejska 

 

 

 

 

 
 

 

W roku szkolnym 2014/15 w naszej szkole będą realizowane następujące programy profilaktyczne: 

  

 „Wiem co jem” 
„Szklanka mleka” 



PROGRAM PROFILAKTYKI  

 

 

„Owoce i warzywa w szkole” 

„Od zabawy do sportu” 
„Wars i Sawa”  

„Szkoła Bezpiecznego Internetu” 
 „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” 

         „Szkoła z pomysłem na kulturę” 

 
 

Warsztaty i zajęcia profilaktyczno-edukacyjne prowadzone będą przez następujące instytucje: 

 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Warszawie, 

- Straż Miejska m.st. Warszawy,  

- Fundacja na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaciel”. 

 

  
 

 


