
Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

I. Bezpieczeństwo uczniów 1. Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa w szkole i 

poza szkołą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zapoznanie uczniów z przepisami bhp 

-udział uczniów w konkursach 

promujących bezpieczeństwo w szkole 

i życiu codziennym 

- przestrzeganie dyżurów nauczycieli, 

-na bieżąco kontrolowanie sprzętu 

oraz usuwanie ewentualnych zagrożeń, 

-sprawdzanie celu przybycia  osób 

obcych na teren szkoły, 

-aktywny udział uczniów w 

przygotowaniu się do wycieczek, 

biwaków (wspólnie wypracowany cel,  

formy i zasady zachowania 

(znajomość Regulaminu Wycieczek), 

-zapewnienie uczniom bezpieczeństwa 

podczas dowozu autobusem szkolnym, 

- spotkanie z policjantem, (prelekcje, 

pogadanki) 

-egzekwowanie od rodziców 

zwalniania uczniów z zajęć tylko na 

pisemną prośbę , osobiste odebranie 

dziecka lub pod opieką osoby dorosłej, 

- w przypadku złego samopoczucia lub 

nagłej choroby dziecka 

natychmiastowe zawiadomienie 

rodziców lub prawnych opiekunów o 

-nauczyciele 

- nauczyciele 

-nauczyciele 

-konserwator 

-nauczyciel dyżurujący 

-woźny 

 

-wychowawcy 

 

 

 

 

-opiekun dowożący 

 

-wychowawcy 

-nauczyciele 

 

 

 

-nauczyciele 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Poznanie podstawowych 

czynności ratujących 

ludzkie życie 

 

konieczności zabrania dziecka do 

lekarza. 

 

- nauka prawidłowej reakcji 

zachowania w przypadku zagrożenia 

życia, własnego  oraz innych osób,  

- udział uczniów klas III w kursie 

„Ratujemy i uczymy ratować” 

- zapoznanie z telefonami alarmowymi 

 

 

 

-nauczyciele 

 

 3. Założenie monitoringu w 

szkole i na zewnątrz szkoły 

w celu kontrolowania 

bezpiecznego zachowania  

uczniów. 

-wykorzystanie założonego 

monitoringu w szkole i wokół szkoły 

do zapewnienia większego 

bezpieczeństwa uczniów na terenie 

szkoły, 

-ciągłe monitorowanie wewnątrz i na 

zewnątrz szkoły zachowań uczniów, 

- zapobieganie przebywania na terenie 

szkoły osób , które mogłyby zagrażać 

bezpieczeństwu uczniów. 

-portier 

-dyrektor 

 

 

 

-portier  

-dyrektor 

-portier 

-dyrektor 

II. Zdrowy styl życia 1. Wyposażenie ucznia w 

niezbędną wiedzę o 

zdrowiu, higienie osobistej 

 

 

 

 

 

-zapoznanie uczniów na zajęciach 

edukacyjnych, godzinach 

wychowawczych, na przyrodzie z 

tematyką związaną z higieną osobistą i 

ogólną wiedzą o zdrowiu, 

- wietrzenie pomieszczeń, 

- wyposażenie pomieszczeń 

sanitarnych w niezbędne środki 

-wychowawcy 

-nauczyciele 

-uczniowie 

 

 

-nauczyciele, uczniowie 

-personel szkoły 

 



 

 

 

 

 

 

2. Wprowadzenie w 

dojrzewanie i dorosłość   

czystości, 

- nawiązanie współpracy z ośrodkiem 

zdrowia z pielęgniarką, higienistką  

 i stomatologiem 

- fluoryzacja zębów połączona z nauką 

prawidłowego szczotkowania, 

- udział dziewcząt klas VI w zajęciach 

„Między nami kobietkami” 

- udział w programach i akcjach 

promujących zdrowe odżywianie, 

- prowadzenie systematycznych 

prelekcji dla rodziców na temat 

prawidłowego odżywiania dzieci w 

wieku szkolnym, 

 

-pielęgniarka, 

-higienistka, 

-stomatolog 

 

 

 

 

-osoba prowadząca zajęcia 

 

- nauczyciel 

 

 

3. Propagowanie 

aktywnego wypoczynku w 

czasie wolnym od zajęć 

- organizowanie wycieczek 

rowerowych, wycieczek turystyczno – 

krajoznawczych, organizowanie 

kuligów, 

- organizowanie dni sportu 

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych (SKS) 

- wychowawcy 

 

 

 

- wychowawcy 

nauczyciele w f 

- nauczyciele w f 

III. Przeciwdziałanie 

zachowaniom aspołecznym 

1. Integracja zespołu 

klasowego 

- organizowanie zespołu klasowego 

(samorząd klasowy, dyżury, 

odpowiedzialni za wystrój klasy) 

- organizowanie imprez klasowych z 

udziałem rodziców, 

- włączenie uczniów i rodziców do 

akcji charytatywnych, 

-wychowawcy 

 

 

- wychowawcy 

-rodzice 

-nauczyciele, rodzice 

wychowawcy 



 2. Uczenie empatii, czyli 

sztuki wczuwania się w 

sytuacje innych osób 

zwłaszcza słabszych 

- zabawy integrujące grupę uczniów, 

- gry i zabawy rekreacyjne, 

- koła zainteresowań,  

- rozmowy indywidualne 

- wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog szkolny 

 

 

 3. Zapobieganie 

niepowodzeniom szkolnym 

- konsultacje w PPP i stosowanie się 

do zaleceń Poradni, 

- na bieżąco informowanie rodziców o 

niepowodzeniach ucznia – kontakty 

telefoniczne, wezwania do szkoły 

- organizowanie pomocy w szkole w 

ramach zajęć rewalidacyjnych, 

- spotkania rodziców z wychowawcą, 

dyrektorem, 

 - wychowawcy 

-nauczyciele 

-wychowawcy 

-nauczyciele  

 

-nauczyciele 

-wychowawcy 

-wychowawcy 

-dyrektor szkoły 

 

IV. Tworzenie kultury 

pozytywnych wzorców 

1.Ograniczenie zachowań 

agresywnych i przemocy w 

szkole 

- długoterminowa praca 

wychowawcza z uczniami i zespołami 

klasowymi, w których stopień 

przemocy i agresywności może być 

zagrożeniem dla pozostałych uczniów, 

- zajęcia pedagogiem, psychologiem 

na temat zapobiegania i radzenia sobie 

z agresją w szkole 

- wychowawca 

-pedagog szkolny 

 

 

 

pedagog, psycholog z PPP 

 

 



V. Profilaktyka uzależnień, 

zapobieganie używaniu 

alkoholu 

1. Realizacja tematyki 

antyalkoholowej 

- pogadanka, dyskusja na temat 

szkodliwości picia alkoholu, 

- formy plastyczne ( plakaty gazetki 

klasowe) 

- spotkanie ze specjalistą ds. 

uzależnień, 

- wychowawcy, 

pedagog, 

-wychowawcy, naucz. 

P.d.ż.w r, 

            - GPKDSPRPAiN 

 

 

Zapobieganie palenia 

tytoniu 

 

 

2. Realizacja tematyki 

mówiącej o szkodliwości 

palenia 

 

 

- konkurs na plakat o tematyce 

antyalkoholowej, 

-zapoznanie uczniów z podstawowymi 

informacjami na temat uzależnień ( na 

godz. wych. przyrodzie) 

-pogadanka dyskusja, 

- naucz. przyrody, 

p.d.ż.w.r. 

wychowawcy 

-wychowawcy 

         -wychowawcy 

 

Zapobieganie braniu 

narkotyków 

3. Realizacja tematyki 

związanej z szkodliwością 

brania narkotyków 

- pogadanka, dyskusja na temat 

zażywania narkotyków i środków 

odurzających (dopalaczy) 

- rozmowa z rodzicami na temat 

uzależnień, 

- nauczyciele 

-wychowawcy 

 

 

 


