
 

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej 

Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica 

 

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2016/2017 

 

Obszar: Zdrowy styl życia 

Zadania 

 
Osoby odpowiedzialne 

Termin 

realizacji  

Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod 

hasłem „Sukces” 

Pedagog, opiekun 

samorządu szkolnego 

Marzec  

Pogadanka, lekcje wychowawcze, lekcje przyrody, 

konkursy pod hasłem:  Dbajmy o zdrowie – pojęcie 

zdrowia i choroby, choroby brudnych rąk, zakaźne, 

wirusowe i bakteryjne, słuchu i wzroku 

Wychowawcy, rodzice, 

nauczyciel przyrody 

Wg. rozkładu 

materiału 

Pogadanka, lekcje wychowawcze, lekcje przyrody 

pod hasłem: Codzienna toaleta 

Wychowawcy 

nauczyciel przyrody 

Wg. rozkładu 

materiału 

Pogadanka, lekcje wychowawcze, lekcje przyrody, 

fluoryzacja „Jak dbamy o zęby?” 

Pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy, 

nauczyciel przyrody 

Wg. rozkładu 

materiału 

Pogadanka, lekcje wychowawcze, lekcje przyrody: 

Ubieramy się odpowiednio do pogody 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel przyrody 

Wg. rozkładu 

materiału 

Pogadanka, lekcje wychowawcze, lekcje przyrody, 

wychowanie do życia w rodzinie pod hasłem: 

Zasady prawidłowego odżywiania się; skutki 

niewłaściwego odżywiania się 

Nauczyciele przyrody, 

wychowawcy 

Wg. rozkładu 

materiału 

Uczestnictwo w programach: „Owoce i warzywa w 

szkole” i „Mleko w szkole” 

Dyrektor Cały rok 

szkolny 

Pogadanka, akcja ważenia plecaków i tornistrów 

„Dbajmy o nasz kręgosłup – mój tornister jest 

lekki” 

Pedagog, wychowawcy, 

rodzice, opiekun SU 

Wrzesień/ 

październik 

Obszar: Aktywność na co dzień 

Zadania 

 
Osoby odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Pogadanka, lekcje wf, zajęcia zintegrowane, lekcje 

przyrody pod hasłem: Wpływ ruchu, czynnego 

wypoczynku, na zdrowie człowieka 

Nauczyciel przyrody, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciel wf 

Wg. rozkładu 

materiału 

Wady postawy - ćwiczenia korekcyjne 

Zajęcia na pływalni, lekcje wf, gimnastyka 

Nauczyciel wf Wg. rozkładu 

materiału 



korekcyjna, pogadanki 

Propagowanie ruchu na świeżym powietrzu 

Wycieczki, ćwiczenia na świeżym powietrzu, gry i 

zabawy sportowe, zabawy na śniegu i lodzie, lekcje 

wf, zajęcia świetlicowe, zawody sportowe szkolne i 

pozaszkolne 

Nauczyciel przyrody, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i 

wychowawcy świetlicy 

Wg. rozkładu 

materiału 

Jak i kiedy korzystać z TV, gier komputerowych, 

Internetu? 

Dyskusja, pogadanka, pogadanki dla rodziców, 

indywidualne rozmowy, gazetki ścienne, akcje 

propagandowe, 

Nauczyciele, pedagog, 

bibliotekarz, 

wychowawcy 

Wg. rozkładu 

materiału  

Organizacja wycieczek krajoznawczo-

turystycznych 

Zapoznanie z regulaminem wycieczek, wycieczki 

Wychowawcy, rodzice wg. 

harmonogramu 

imprez 

szkolnych i 

wyjazdów. 

Jak ciekawie spędzić czas wolny? 

Pogadanka, dyskusja, kółka zainteresowań 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

Wg. rozkładu 

materiału 

Obszar: Bezpieczeństwo na co dzień 

Zadania 

 
Osoby odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Wdrażanie programu „Bezpieczna plus” 

Zajęcia ze specjalistami, konkurs. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

Październik/ 

grudzień 

Wdrażanie zasady zebrań klasy przed wyjazdem 

Przed każdym wyjściem czy wyjazdem poza teren 

szkoły uczniowie zbierają się w salach, sprawdzana 

jest obecność i wówczas cała klasa pod nadzorem 

wychowawcy lub danego nauczyciela opuszcza 

szkołę. 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok 

szkolny 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i podczas 

zabaw. Spotkania z Policją i innymi organizacjami, 

program nauczania 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy 

Wrzesień  

Zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy 

pieszego i rowerzysty 

Spotkania ze Policją, lekcje poświęcone 

wychowaniu komunikacyjnemu 

Nauczyciel 

przygotowujący do 

egzaminu na kartę 

rowerową, nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Wrzesień  

Zachowujemy bezpieczeństwo podczas przerw 

Pogadanki, apele porządkowe, lekcje 

wychowawcze 

Samorząd Uczniowski, 

wychowawcy, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Cały rok 

szkolny wg 

potrzeb 



Zapoznanie z numerami alarmowymi: Pogotowie, 

Straż, Policja, 112 

Lekcje wychowawcze, lekcje wychowania 

komunikacyjnego 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciel przyrody i 

zajęć technicznych, 

wychowawcy  

Wg rozkładu 

materiału 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły 

Lekcje wychowawcze 

Wychowawcy Maj  

Obszar: Zdrowie psychiczne 

Zadania 

 
Osoby odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem 

Pogadanki, ćwiczenia praktyczne indywidualne i 

grupowe, drama, spotkania z pedagogiem 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

Wg planu 

tematów godzin 

wychowaw. 

Określenie pozytywnych i negatywnych emocji 

Ćwiczenia praktyczne, drama, spotkania z 

pedagogiem, pogadanki 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciele 

Wg planu 

tematów godzin 

wychowaw. 

Autoportret – akceptacja własnych wad i zalet 

Lekcje plastyki, lekcje wychowawcze 

Nauczyciel plastyki, 

wychowawcy 

Wg planu 

tematów godzin 

wychowaw. 

Sposoby rozwiązywania własnych problemów 

Zajęcia tematyczne, ćwiczenia praktyczne, 

spotkania z pedagogiem, realizacja planów 

wychowawczych w klasach 

Pedagog, wychowawcy  Wg planu 

tematów godzin 

wychowaw. 

Obszar: Ja w grupie i rodzinie 

Zadania 

 
Osoby odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Kultura na co dzień – uczymy porozumiewać się ze 

sobą 

Pogadanka, metody aktywne, ćwiczenia praktyczne, 

dyskusja, codzienne rozmowy 

Wszyscy nauczyciele, 

pedagog, rodzice, 

wychowawcy 

Wg planu 

tematów godzin 

wychowaw 

Integracja zespołu klasowego 

Dyskusja, pogadanka, imprezy szkolne i klasowe, 

dyskoteki, wycieczki, zawody sportowe, konkursy, 

spotkania tematyczne również z realizatorami z 

zewnątrz, współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Wychowawcy, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

rodzice, realizatorzy 

zewnętrzni 

Wg planu 

tematów godzin 

wychowaw 

Współpraca w zespole 

Dyskusja, lekcje metodami aktywnymi 

zróżnicowane formy pracy 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów  

Wg potrzeb 

Poznawanie praw i obowiązków dziecka oraz 

ucznia 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

Wg planu 

tematów godzin 



Lekcje tematyczne, tworzenie regulaminów 

klasowych, działalność samorządów klasowych i 

szkolnego, konkursy, plakaty, gazetki szkolne 

wychowaw 

Pomoc słabszym i chorym kolegom 

Pogadanka, działalność samorządu klasowego, 

pomoc koleżeńska, akcje charytatywne, współpraca 

ze środowiskiem lokalnym 

Nauczyciele, 

wychowawcy, opiekun 

SU 

Wg planu 

tematów godzin 

wychowaw 

Obszar: Reagujemy na nieodpowiednie zachowania 

Zadania 

 
Osoby odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Zapobieganie konfliktom w środowisku szkolnym 

Pogadanka, dyskusja, lekcje wychowawcze 

Wychowawcy, pedagog Wg potrzeb i 

planu godzin 

wych. 

Dbamy o piękną mowę ojczystą, nie używamy 

brzydkich słów 

Lekcje j. polskiego, codzienny kontakt 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciel j. polskiego, 

bibliotekarz, inni 

pracownicy szkoły, 

rodzice 

Cały rok 

szkolny 

Poznanie pozytywnych wzorców godnych 

naśladowania 

Lekcje wychowawcze, filmy edukacyjne, konkursy 

Rodzice, wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Dbałość o mienie szkolne 

Regulaminy pracowni, lekcje wychowawcze, apele 

porządkowe  

Nauczyciele, 

bibliotekarz, 

wychowawcy, 

pracownicy szkolni 

Cały rok 

szkolny 

Tolerancja 

Zajęcia tematyczne, pogadanki 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

Wg potrzeb i 

planu godzin 

wych. 

Budowanie pozytywnych relacji z ludźmi (miłość, 

przyjaźń, koleżeństwo) 

Lekcje tematyczne, pogadanki, ćwiczenia 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

Wg potrzeb i 

planu godzin 

wych. 

Obszar: Razem przeciw używkom 

Zadania 

 
Osoby odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Zapoznanie uczniów ze szkodliwością używek 

Lekcje przyrody, gazetki ścienne, lekcje 

wychowawcze, zajęcia tematyczne, filmy 

edukacyjne 

Nauczyciel przyrody, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

Wg. rozkładu 

materiału i planu 

godz. wych. 

Nigdy nie sięgaj sam po leki Nauczyciel przyrody, Wg. rozkładu 



Pogadanki, lekcje wychowawcze nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog 

materiału i planu 

godz. wych 

Czy zawsze mogę spróbować tego, czym poczęstuje 

mnie kolega? 

Pogadanki, lekcje wychowawcze 

Nauczyciele przyrody, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog 

Wg. rozkładu 

materiału i planu 

godz. wych 

Znajdź właściwe rozwiązanie swoich problemów 

Pogadanki, lekcje wychowawcze 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

Wg. rozkładu 

materiału i planu 

godz. wych 

 

 

* Informować rodziców na wywiadówkach o podjętych przez szkołę działaniach 

wychowawczych i profilaktycznych. 

 

Opracowanie: Barbara Bołdak 


