
PROGRAM PROFILAKTYKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU 

 
 
Misja naszej szkoły: 
„Jesteśmy po to, aby nasi uczniowie byli odważni w poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna oraz z radością 
i w dbałości o zdrowie odnajdywali swoje miejsce we współczesnym świecie”. 
 
Wstęp do programu: 
Program opisuje kompleksowe działania profilaktyczne szkoły w celu przeciwdziałania procesom zagrażającym 
zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Działania te mają wskazywać m.in. sposoby unikania tych zagrożeń 
oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  
 
Założenia programu: 
1. Kreowanie zdrowego stylu życia. 
2. Zapobieganie i wyeliminowanie zachowań agresywnych. 
3. Profilaktyka uzależnień rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk 

określanych jako przejawy patologii życia społecznego. 
4. Budowanie wizerunku własnej osoby na podstawie rzetelnej samooceny. 
5. Dostarczanie dzieciom wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka oraz sposobów postępowania 

w sytuacjach, gdy są one łamane.  
6. Wprowadzanie dzieci w życie społeczności lokalnej. 
7. Budowanie dobrych relacji rodzic-nauczyciel i nauczyciel-rodzic w celu efektywnej realizacji działań 

wychowawczych i profilaktycznych. 
8. Pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce w oparciu o współpracę z instytucjami 

wspomagającymi pracę szkoły: 
 
Program profilaktyki obejmuje pierwszy etap edukacyjny (klasy I – III) oraz drugi etap edukacyjny (klasy IV – VI). 
Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji są dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych 
etapach. W programie przewidziano metody oceny skuteczności oraz ewaluacji, która będzie przeprowadzana w 
czerwcu każdego roku szkolnego. 
 

 
GŁÓWNE CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU 
 
1. Wdrażanie do życia w klasie i szkole oraz dbałość o własne prawa i poszanowanie praw innych.  
2. Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te zagrożenia. 
3. Przeciwdziałanie i eliminowanie zachowań agresywnych.  
4. Kształtowanie postaw promujących zdrowy styl życia – rozbudzenie zainteresowania własnym rozwojem 

i zdrowiem. 
5. Kształtowanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz motywowania do podejmowania w środowisku 

szkolnym różnych form aktywności zaspokajających potrzeby psychiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe. 
6. Rozszerzenie form pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU PROFILAKTYKI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU 

 
Cele szczegółowe są dostosowane do poziomu psychofizycznego dzieci w poszczególnych klasach. Tematyka 
działań określona przez cele główne programu jest przedstawiona w formie zadań. 
Zadania te są spójne z: 

1. Celami programu. 
2. Wynikami środowiskowej diagnozy potrzeb.  
3. Programem wychowawczym szkoły.  
4. Planami wychowawczymi poszczególnych klas. 

 
DOBÓR TREŚCI 
Treści dobrane zostały z uwzględnieniem:  

1. Wieku rozwojowego dziecka.  
2. Programów nauczania.  
3. Indywidualnych potrzeb dzieci. 
4. Potrzeb środowiskowych.  

Treści przypisane do poszczególnych poziomów klas są kontynuowane na kolejnych etapach edukacyjnych.  
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SPOSOBY REALIZACJI 
Istotą wyboru sposobów realizacji jest: 

1. Zróżnicowanie form zajęć (dbałość o atrakcyjność zajęć). 
2. Stosowanie różnych metod pracy (w tym metod aktywnych). 
3. Dobieranie programów już sprawdzonych w szkole. 
4. Zaplanowanie terminów realizacji celem zapewnienia ciągłości oddziaływania. 

 
 

PROGRAM PROFILAKTYKI KLAS I – III 
KLASA I 

 
CEL 1: Wdrażanie do życia w klasie i szkole oraz dbałość o własne prawa i poszanowanie praw innych.  
 
ZADANIA: 

1. Integracja zespołu klasowego. 
2. Wdrażanie do przestrzegania Statutu Szkoły (praw i obowiązków ucznia). 
3. Dbałość o estetykę klasy i znajdujące się w niej sprzęty. 
4. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, wdrażanie do poszanowania uczuć innych, poznanie Karty Praw Dziecka. 

TREŚCI: 
1. Bliższe poznanie siebie nawzajem. 
2. Ustalenie zasad panujących w klasie (kontrakt klasowy). 
3. Zapoznanie z wybranymi treściami Statutu Szkoły. 
4. Uczenie właściwych zachowań wobec personelu szkoły oraz swoich kolegów. 
5. Zachęcenie do udzielania sobie pomocy oraz zwracanie się o pomoc w sytuacjach trudnych. 
6. Bliższe poznanie „mapy uczuć” – dopasowywanie uczuć do sytuacji i reakcji ludzi. 
7. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie zwracają się do siebie po imieniu. 
2. Ufają swojemu wychowawcy. 
3. Przestrzegają zasad i norm przyjętych w szkole i klasie, dbając o swoje otoczenie. 
4. Kulturalnie zachowują się wobec swoich rówieśników i pracowników szkoły. 
5. Prawidłowo współdziałają w grupie udzielając sobie pomocy. 
6. Umieją nazywać uczucia. 
7. Wiedzą, co to są prawa dziecka i gdzie można ich szukać. 
8. Znają prawa i obowiązki ucznia.  

 
CEL 2: Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te 

zagrożenia. 
 
ZADANIA: 

1. Uczenie zdrowego stylu życia. 
2. Zachęcenie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych u osób dorosłych. 
3. Kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 
4. Kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do osób nieznanych. 
5. Reagowanie na zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa 

TREŚCI: 
1. Poznanie zasad higieny osobistej. 
2. Zachęcenie do czynnego wypoczynku. 
3. Zapoznanie z czynnikami chorobotwórczymi (bakterie, wirusy) i substancjami szkodliwymi dla zdrowia 

(nikotyna, alkohol, leki, narkotyki, dopalacze). 
4. Przestrzeganie przed samowolnym zażywaniem substancji szkodliwych. 
5. Wdrażanie do przestrzegania norm klasowych. 
6. Uczenie rozwiązywania konfliktów przez negocjacje. 
7. Kształtowanie umiejętności zwracania się o pomoc do ludzi dorosłych. 
8. Poznanie numerów telefonów alarmowych. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie znają i stosują na co dzień zasady higieny osobistej oraz wiedzą jakie są zagrożenia dla ich zdrowia 

i życia. 
2. Znają normy obowiązujące w klasie. 
3. Chętnie zwracają się o pomoc do dorosłych. 
4. Reprezentują postawę ograniczonego zaufania do nieznanych osób dorosłych. 
5. Potrafią wskazać formy czynnego wypoczynku i stosować je. 



PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU 
 

 3 

KLASA II 
 
CEL 1: Wdrażanie do życia w klasie i szkole oraz dbałość o własne prawa i poszanowanie praw innych.  
 
ZADANIA: 

1. Kształtowanie umiejętności zachowywania się wobec pracowników szkoły. 
2. Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami, wyrabianie postaw wzajemnej pomocy. 

TREŚCI: 
1. Zapoznanie z wybranymi treściami Statutu Szkoły. 
2. Poznanie regulaminu klasy i norm zachowania się w różnych sytuacjach. 
3. Zapoznanie z pracami Samorządu Klasowego – wybory do samorządu. 
4. Uczenie reagowania na takie zjawiska jak wyłudzanie, bicie, kradzieże. 
5. Nauka tolerancji wobec innych. 
6. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów między uczniami. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie przestrzegają zasad i norm przyjętych w szkole i klasie, dbając o swoje otoczenie. 
2. Są samodzielni w dbałości o klasę i szkołę. 
3. Są tolerancyjni wobec innych. 
4. Potrafią rozwiązywać konflikty. 

 
CEL 2: 
Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te 
zagrożenia. 
 
ZADANIA: 

1. Kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do nieznanych osób. 
2. Reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. 

TREŚCI: 
1. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej. 
2. Zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (w tym sportowych). 
3. Uczenie postaw prozdrowotnych. 
4. Poznanie wpływu substancji szkodliwych na organizm (nazywanie tych substancji i określenie, jakie szkody 

powodują, stworzenie kodeksu klasy – normy i sankcje. 
5. Wdrażanie do rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. 
6. Przestrzeganie przed niebezpieczeństwami mogącymi grozić ze strony nieznanych osób. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie przestrzegają zasad higieny osobistej. 
2. Uczestniczą w różnych formach pracy pozalekcyjnej. 
3. Umieją dbać o swoje zdrowie, rozpoznawać substancje, które szkodzą zdrowiu. 
4. Znają sposoby rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. 
5. Prezentują postawę ograniczonego zaufania wobec nieznanych osób dorosłych. 

 
KLASA III 

 
CEL 1: Wdrażanie do życia w klasie i szkole oraz dbałość o własne prawa i poszanowanie praw innych.  
 
ZADANIA: 

1. Kształtowanie umiejętności zachowania się wobec pracowników szkoły oraz swoich kolegów. 
2. Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami - wyrabianie postaw wzajemnej pomocy. 

TREŚCI: 
1. Przypomnienie wybranych treści Statutu Szkoły. 
2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat pracy samorządu klasowego – wybór składu samorządu przez 

głosowanie. 
3. Wspólne tworzenie kontraktu klasowego. 
4. Uczenie się lepszego zrozumienia siebie i innych. 
5. Kształtowanie odpowiednich reakcji wśród uczniów na zjawiska przemocy, zachęcanie ich do szukania pomocy 

u osób dorosłych. 
6. Uczenie akceptacji i tolerancji (ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej). 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie samodzielnie potrafią dokonać wyborów do samorządu klasowego. 
2. Są samodzielni w rozwiązywaniu konfliktów, bez użycia przemocy. 
3. Przestrzegają ustalonych regulaminów. 
4. Prezentują postawy akceptacji i tolerancji (ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej). 
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CEL 2: Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te 

zagrożenia. 
 
ZADANIA: 

1. Uczenie zdrowego stylu życia. 
2. Zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych u osób dorosłych. 
3. Kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 
4. Kształtowanie postaw ograniczonego zaufania do osób nieznajomych. 
5. Reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia 

TREŚCI: 
1. Przypomnienie zasad higieny osobistej i zachęcanie do dbałości o własne zdrowie i ciało. 
2. Organizowanie form czynnego wypoczynku (wycieczki, zielona szkoła – połączone z aktywnością sportową). 
3. Uczenie rozwiązywania kwestii spornych bez użycia przemocy. 
4. Wyrabianie umiejętności rozpoznawania substancji grożących zdrowiu i życiu. 
5. Wyrabianie umiejętności bycia asertywnym w sytuacjach grożących zdrowiu. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie samodzielnie dbają o swoje zdrowie i higienę osobistą. 
2. Umieją organizować czynny wypoczynek. 
3. Samodzielnie rozwiązują konflikty. 
4. Umieją dostrzegać sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 
5. Umieją mówić „nie” w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu. 
6. Prezentują postawę ograniczonego zaufania wobec nieznanych osób dorosłych. 

 
 
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU W KLASACH 1-3 

1. Pogadanki. 
2. Wycieczki klasowe. 
3. Odgrywanie scenek (drama). 
4. Udział w życiu klasy i szkoły. 
5. Pedagogizacja rodziców. 
6. Ćwiczenia praktyczne 
7. Świetlica środowiskowa „Tęczowa Kraina”. 

 
REALIZATORZY 

1. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego. 
2. Nauczyciele uczący w klasach I – III. 
3. Pielęgniarka szkolna. 
4. Wychowawcy świetlicy. 
5. Pedagog szkolny. 

 
TERMINY REALIZACJI: 

1. Pierwszy etap edukacyjny 
2. Zgodnie z planem pracy nauczycieli. 

 
METODY OCENY SKUTECZNOŚCI: 

1. Analiza dokumentacji pedagogicznej. 
2. Ewaluacja. 
3. Ankiety. 
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PROGRAM PROFILAKTYKI KLAS IV– VI 

 
CEL 1: Przeciwdziałanie i eliminowanie zachowań agresywnych.  
 
ZADANIA: 

1. Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny. 
2. Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych. 
3. Wdrażanie do współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym. 
4. Kształtowanie postaw otwartości wobec personelu szkoły. 

 
KLASA IV 

 
TREŚCI: 

1. Rozwijanie zdolności, talentów i predyspozycji każdego ucznia, efektywne wykorzystanie czasu wolnego. 
2. Uświadomienie, że wszystkie zjawiska przemocy są naruszeniem dóbr i praw człowieka. 
3. Uświadomienie uczniom negatywnych skutków agresji. 
4. Ustalenie norm oraz sankcje za nieprzestrzeganie tych norm. 
5. Zachęcenie do otwartości w stosunku do nauczyciela. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie mają pozytywny obraz samych siebie. 
2. Umieją troszczyć się o bezpieczeństwo swoje i innych. 
3. Prezentują postawy otwartości. 
4. Przestrzegają ustalonych kontraktów klasowych. 
5. Umieją odróżniać przemoc od agresji. 
6. Znają negatywne skutki agresji. 

 
KLASA V 

 
TREŚCI: 

1. Kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie. 
2. Uczenie młodzież polubownego rozwiązywania spraw. 
3. Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła. 
4. Wyrabianie umiejętności dobrego kontaktu między uczniami i nauczycielami; kształtowanie prawidłowych 

relacji nauczyciel – uczeń i uczeń – nauczyciel. 
OSIĄGNIĘCIA: 

1. Uczniowie mają pozytywny obraz samego siebie. 
2. Umieją bez przemocy rozwiązywać konflikty. 
3. Umieją odróżniać dobro od zła. 
4. Uczniowie umieją nawiązywać prawidłowe relacje z nauczycielami, są otwarci. 

 
KLASA VI 

 
TREŚCI: 

1. Ćwiczenia afirmujące, podnoszące samoocenę, uczenie samoakceptacji. 
2. Kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami. 
3. Uczenie reakcji na zjawiska przemocy. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie umieją akceptować samych siebie. 
2. Są odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne i innych. 
3. Umieją i nie boją się wyrażać swoich własnych opinii. 
4. Są tolerancyjni wobec „inności”. 
5. Eliminują zachowania agresywne. 

 
 
CEL 2: Kształtowanie postaw promujących zdrowy styl życia – rozbudzenie zainteresowania własnym 

rozwojem i zdrowiem. 
 
ZADANIA: 

1. Dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia. 
2. Przekazywanie informacji o szkodliwości używek i innych substancji szkodliwych dla zdrowia (leki, środki 

chemiczne, dopalacze). 
3. Pokazywanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez pomocy używek. 
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4. Uczenie, jak odmawiać bez obawy przed odrzuceniem – postawa asertywna. 
5. Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 
6. Uświadomienie uczniom, iż życie i zdrowie to największe wartości człowieka. 
7. Umacnianie poczucia własnej wartości. 

 
KLASA IV 

 
TREŚCI: 

1. Poznanie zasad dotyczących higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy ucznia.  
2. Zapoznanie uczniów z definicją substancji odurzającej, zapoznanie z negatywnym wpływem substancji 

odurzających na organizm dziecka. 
3. Uczenie się umiejętności obrony przed naciskami ze strony otoczenia, rówieśników i osób dorosłych. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie znają i stosują zasady higieny osobistej i zdrowego żywienia.  
2. Znają negatywne skutki zażywania substancji odurzających, wiedzą jak unikać zagrożeń dla życia i zdrowia. 
3. Umieją bronić się przed presją grupy. 
4. Wiedzą, iż życie i zdrowie to największe wartości człowieka. 
5. Samoakceptacja własnej osoby. 

 
KLASA V 

 
TREŚCI: 

1. Zapoznanie z rolą sportu, aktywnego wypoczynku i rozwijanie zainteresowań.  
2. Prowadzenie rozmów na temat poszanowania godności ludzkiej i koleżeńskiej.  
3. Przypomnienie wiadomości dotyczących negatywnego wpływu środków odurzających na organizm człowieka. 
4. Przypomnienie informacji na temat higieny pracy ucznia, uczenia się, zasad racjonalnego odżywiania się.  
5. Uczenie sztuki odmawiania.  

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie znają rolę sportu w życiu, umieją aktywnie wypoczywać oraz rozwijać swoje zainteresowania. 
2. Szanują się wzajemnie. 
3. Znają skutki zażywania substancji psychoaktywnych. 
4. Uczniowie znają i stosują zasady higieny osobistej i zdrowego żywienia. 
5. Stosują postawę asertywną. 

 
KLASA VI 

 
TREŚCI: 

1. Przekazanie informacji o klasyfikacji środków odurzających(informacje podstawowe)oraz o ich wpływie na 
organizm człowieka. 

2. Wyrabianie umiejętności radzenia sobie z presją grupy. 
3. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, zalet i wad. 
4. Wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem (pozytywne i negatywne znaczenie stresu). 
5. Uczenie reagowania na takie zjawiska jak: wyłudzanie pieniędzy, bicie osób słabszych. 
6. Uczenie jak odmawiać bez obawy przed odrzuceniem. 

 
OSIĄGNIĘCIA: 

1. Uczniowie znają rodzaje środków uzależniających i ich wpływ na organizm człowieka. 
2. Znają swoje mocne i słabe strony. 
3. Umieją walczyć ze stresem i wiedzą, jak zachować się w sytuacjach stresowych. 
4. Stosują postawę asertywną. 
5. Potrafią radzić sobie z własnymi uczuciami i emocjami. 

 
 
CEL 3: Kształtowanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz motywowania do podejmowania 

w środowisku szkolnym różnych form aktywności zaspokajających potrzeby psychiczne, 
emocjonalne, społeczne i duchowe. 

ZADANIA: 
1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości. 
2. Uświadamianie uczniom ich mocnych stron oraz uczenie ich wyrażania. 
3. Wskazanie uczniom metod poszukiwania skutecznych sposobów wzajemnego wsparcia i pomocy.  
4. Motywowanie uczniów do podejmowania różnych form aktywności w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
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KLASA IV, V, VI 
TREŚCI: 

1. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych, akcji charytatywnych itp. 
2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz adekwatnego wyrażania swoich uczuć 

i potrzeb. 
3. Zapoznanie uczniów z możliwościami wzajemnej pomocy i sposobami jej uzyskiwania. 
4. Zachęcanie uczniów do udziału w różnych formach aktywności szkolnej i pozaszkolnej. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Aktywny udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych (plastyczne, muzyczne itd.). 
2. Zaangażowanie uczniów w pracę samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego, spółdzielni uczniowskiej. 
3. Uczniowie potrafią uświadomić sobie swoje mocne strony i umieją mówić o nich. 
4. Uczniowie potrafią zwrócić się o pomoc nawet w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach życiowych. 
5. Biorą udział w rozlicznych zajęciach pozalekcyjnych, prezentują siebie dla innych – spektakl profilaktyczny, 

ekspresja plastyczna, muzyczna. 
 
 
CEL 4: Rozszerzenie form pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
ZADANIA: 

1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym w świetlicy szkolnej.  
2. Realizowanie pracy socjoterapeutycznej podczas zajęć w świetlicy środowiskowej „Tęczowa kraina”. 
3. Objęcie różnymi formami pomocy materialnej dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych 

i zagrożonych patologią społeczną.  
 

KLASA IV, V, VI 
 
TREŚCI: 

1. Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej w zależności od indywidualnych potrzeb. 
2. Umożliwienie uczniom korzystania z posiłków. 
3. Stymulowanie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży wywodzących się z różnych środowisk społecznych. 
4. Budowanie prawidłowej komunikacji na poziomie rówieśniczym i w kontaktach z dorosłymi. 

OSIĄGNIĘCIA: 
1. Uczniowie korzystają z zajęć specjalistycznych w zależności od indywidualnych potrzeb. 
2. Korzystają z posiłków w świetlicy szkolnej kształtując nawyki kulturalnego spożywania posiłków. 
3. Umieją budować prawidłową komunikację w kontaktach z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi. 

 
REALIZATORZY: 

1.  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 
2.  Wychowawcy klas IV – VI. 
3.  Pedagog szkolny. 
4.  Wychowawcy świetlicy. 
5.  Pielęgniarka szkolna. 
6.  Terapeuci uzależnień. 

SPOSOBY REALIZACJI: 
1. Pogadanki. 
2. Przypomnienie treści Konwencji Praw Dziecka. 
3. Ćwiczenia komunikacji. 
4. Wspólne poszukiwanie. 
5. Kontrakty klasowe. 
6. Zajęcia pozalekcyjne. 
7. Konkursy plastyczne, muzyczne, apele, akademie, itp. 
8. Pedagogizacja rodziców.  
9. Opowiadania literackie. 
10. Programy profilaktyczne. 
11. Świetlica środowiskowa „Tęczowa Kraina”.  

TERMINY REALIZACJI: 
1. Drugi etap edukacyjny. 
2. Zgodnie z planem pracy nauczycieli. 

METODY OCENY SKUTECZNOŚCI PROGRAMU W KLASACH IV - VI: 
1. Analiza dokumentacji pedagogicznej. 
2. Wyniki konkursów. 
3. Sprawozdania wychowawców z realizacji programu profilaktycznego. 
4. Ewaluacja. 
5. Ankiety. 


