
Program Profilaktyczny  tutaj podajecie nazwę szkoły  

 

Działania dotyczące profilaktyki zostały zawarte i spisane w Programie Wychowawczo- 

Profilaktycznym naszej Szkoły. Cel tych działań  stanowi wspieranie ucznia  

we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane  

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyk i dzieci i młodzieży. 

 Należy pamiętać, że program ten zawiera działania, które w systemowy sposób będą 

angażować wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę 

pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły). 

Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje: 

-treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

-treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w społeczności szkolnej. 

Nasza szkoła realizuje programy, projekty, innowacje, które mają na celu szerzenie działań 

profilaktycznych wśród naszych uczniów oraz ich rodziców.  

 

Nasze przedsięwzięcia często realizujemy wraz ze społecznością lokalną oraz na jej rzecz.  

 

Poniżej przedstawienie działań naszej szkoły w ramach profilaktyki, które miały miejsce tutaj 

możecie przytoczyć działania w tym zakresie z minionego półrocza lub roku jeśli piszecie na 

nowy rok.  

 

NASZE DZIAŁANIA 

 

Przykłady czyli wypisujecie co było w Waszej placówce robione mile widziane dołączenie 

zdjęć bo pewnie pójdzie na stronę szkoły   

Przykłady : wydarzenia, zajęcie, lekcje, wszystko co związane z profilaktyką , warto pisać 

datami choć nie trzeba   

 

Tak działaliśmy wspólnie z WOŚP 

 

Reprezentacja SP zajęła drugie miejsce w turnieju "Kibicuje i gram fair play".  

 

Na lekcji etyki uczniowie dzielili się swoimi obserwacjami i doświadczeniami związanymi z 

zaufaniem. Mali wolontariusze, którzy uczestniczą w lekcjach etyki: opowiadały o zaufaniu, 

jakimi zostały obdarzone przez uczniów  ZSS u których ostatnio gościły. Relacja uczennic 

pomogła zrozumieć, że zaufaniem nie tylko ja obdarzam kogoś, ale też i ktoś tym zaufaniem 



Dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt zbieramy sucha karmę, karmę w puszkach, koce, 

miski. Dla podopiecznych sosnowieckiego Hospicjum zbieramy wszelkiego rodzaju środki 

czystości. 

 

 

Obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia. W ramach tego dnia w naszej szkole na 

korytarzach pojawiły się tablice informacyjne o szkodliwości palenia tytoniu oraz prace 

uczniów przestrzegające przed paleniem. W klasach IV-VII odbyły się prelekcje poświęcone 

szkodliwości palenia tytoniu. 

 

 

Od 3 lat jest prowadzona w naszej szkole akcja pt. "Czystość to zdrowie". Pozwala uczniom 

systematycznie poznawać i utrwalać zasady higieny i czystości. W tym roku również 

przestrzegamy naszych uczniów przed żółtaczką oraz uczymy jak jej zapobiec. 

 

 

Tradycyjnie w październiku posadziliśmy w szkolnym ogórku żonkile włączając się tym 

samym w ogólnopolską Akcję Pola Nadziei.  

 

 

 

Profilaktyka Rozwoju Chorób Cywilizacyjnych 

 

W tegorocznej akcji "BohaterOn - wyślij kartkę dla powstańca " aktywnie uczestniczyli 

uczniowie naszej szkoły.  

 

Sprzątanie Świata  

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM- tym razem tematem spotkania była "Bezpieczna droga do 

szkoły i miejsca bezpiecznej zabawy" 

 

 

Ponadto w naszej szkole realizujemy następujące programy, projekty i innowacje : 

   

 

 

 



 


