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 Działalność profilaktyczna jest integralną częścią pracy szkoły i zmierza do 

zapobiegania, uświadamiania i niwelowania negatywnych i niepożądanych zachowań. 

Obejmuje swym zakresem i skalą oddziaływań wszystkie obszary działalności szkoły 

skierowane na ucznia i nauczyciela. Profilaktyka w Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Rokietnicy prowadzona jest zgodnie z planem profilaktycznym, 

wychowawczym, planami konkretnych projektów i programów. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 Uczniowie poddani zostali badaniom testów sprawności fizycznej. Sami 

opracowywali wyniki poszczególnych prób oceniając stan swojego rozwoju 

fizycznego. Uczniowie wraz z rodzicami dokonali wyboru dyscypliny sportowej do 

realizacji w ramach zajęć modułowych. Zorganizowano kilkanaście zawodów                     

w ramach gminnych i powiatowych igrzysk. Przygotowano uczniów do uczestnictwa 

w zewnętrznych zawodach z piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki nożnej i lekkiej 

atletyki. O bieżących działaniach pisano na szkolnej stronie internetowej. Starano się 

zapewnić uczniom możliwie najlepsze warunki do rozwoju ich zainteresowań 

sportowych. Przeprowadzono pogadanki w ramach edukacji zdrowotnej. W zajęciach 

wykorzystano dostępną infrastrukturę sportową. Zorganizowane dodatkowe zajęcia 

sportowe dla wszystkich chętnych z zakresu mini siatkówki dziewcząt i chłopców, 

tenisa stołowego dziewcząt i chłopców oraz mini piłki nożnej dziewcząt i chłopców. 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 Dzieci bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem podchodziły do realizacji 

programu Czyste powietrze wokół nas. Bardzo upodobały sobie postać Dinka. Podczas 

codziennych rozmów nawiązują do problemu palenia papierosów przez dorosłych                 

a często    w ich obecności. Jak wynika z relacji dzieci - mówią dorosłym np. „nie pal 

przy mnie proszę” czy też „palenie szkodzi”. Dzieci reagują prawidłowo na wszelkie 

zagrożenia zdrowia i życia.  

Przedszkolaki wzięły aktywny udział w apelu szkolnym na Dzień Ziemi „Z nami 

powietrze,  woda i las”. 

Dzieci z wielką aktywnością uczestniczyły w zajęciach ruchowych organizowanych     

z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury.  

Uczniowie klasy ,,0” brali udział w programie ,,Czyste powietrze wokół nas”. 

Realizacja programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci 

bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, 

chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych. Program 



miał charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim miał na celu wykształcenie                      

u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach gdy są skazane 

na bezpośredni kontakt z palącymi. Program obejmował cykl zajęć dydaktycznych.  

Składał się z 5 zajęć warsztatowych: 

1. Wycieczka po okolicy – obserwacja różnych źródeł dymu 

2. Co i dlaczego dymi? 

3. Jak się czuję kiedy dymi papieros? 

4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? 

5. Jak unikać dymu papierosowego? 

W ramach dbania o kondycję fizyczną organizowano wiele wycieczek szkolnych. 

Uczniowie chodzili na ogniska na świeże powietrze i piekli kiełbaski. Byli uczestnikami 

gier i zabaw na świeżym powietrzu .  

 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE 

 Realizowany był program „Bezpieczny Puchatek”. Celem akcji jest edukacja                

i poprawa  bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają edukację szkolną oraz wsparcie 

ich rozwoju. Program zwraca szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia, 

uświadomienie dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych w domu, szkole i na 

drodze. Zajęcia realizowane były na podstawie  przygotowanych materiałów 

edukacyjnych. 

Dzieci z wielką aktywnością uczestniczyły w zajęciach ruchowych organizowanych     

z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury. 

 Klasa III realizowała  program ,,Zawsze razem” skierowany zarówno do uczniów jak 

i rodziców. Celem jego jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec 

słabszych. Przekazanie wiedzy o chorobie , w tym również o chorobach zakaźnych                 

i przewlekłych. Budzenie przyjaźni, więzi i współczucia między rówieśnikami 

,unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia, podejmowanie zdrowych wyborów 

życiowych. Tematyka zajęć była następująca: 

1. Co to jest zdrowie? 

3. Dlaczego niektórzy ludzie chorują? 

4.Jak rozpowszechnia się choroba? 

5. Komu mówisz, jak źle się czujesz? 

6. Co czujesz, gdy jesteś chory? 

W miesiącu maju odbyło się spotkanie uczniów klas II-III   z pielęgniarką szkolną, na 

którym uczniowie wysłuchali prelekcji popartej multimedialnie na temat zdrowego 

stylu życia. Dzieci licznie wzięły udział w konkursie plastycznym o tej samej 

tematyce. 

Realizacja programu ,,Bezpieczne wakacje - Bezpieczna droga”, konkurs plastyczny pt 

,, Bezpieczne wakacje 2017” 

 



KLASY IV – VI 

1. Uczniowie klas IV-VI brali udział w konkursie plastycznym ,,Podkarpacie  

trzymaj formę” zorganizowanym przez WSS-E w Rzeszowie. 

2. Lekcje wychowawcze i pogadanki profilaktyczne w klasach IV-VI promujące 

zdrowy styl życia, ukazujące skutki palenia papierosów, picia alkoholu, 

umiejętności radzenia sobie ze stresem, złością agresją. W efekcie realizowanych 

działań profilaktycznych uczniowie naszej szkoły mają świadomość jakie 

zagrożenia i szkodliwość niosą ze sobą środki odurzające. 

3. W ramach działań wynikających z przystąpienia do szkół  promujących zalecenia 

Europejskiego kodeksu walki z rakiem, pielęgniarka szkolna – pani B. Radoń – 

przeprowadziła pierwsze zajęcia pt ,,PAPIEROSY –NIE DZIĘKUJĘ”                                    

w  klasach IV-VI. 

4. Prelekcja dla uczniów i rodziców z klasy IV- ,,Internet –czy umiem bezpiecznie                    

z niego korzystać”. Lekcje godzin wychowawczych były poświęcone 

cyberprzemocy.   

5. Współpraca z pracownikiem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jarosławiu. 

6. Współpraca z Komendą Policji w Jarosławiu  w zakresie której odbywały się 

spotkania z komendantem. Pan komendant  przeprowadził pogadanki 

profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa, udzielił  wskazówek dotyczących 

prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicy uczniom naszej szkoły. 

7. Spotkanie uczniów klasy VI z panią pedagog- pogadanka pt,, Między nami 

kobietkami”. 

8. Spotkanie z panią higienistką szkolną –lekcja na temat dojrzewania –klasa VI. 

9. Fluoryzacja zębów-klasy IV-VI. 

10. Na początku roku szkolnego przeprowadzono wśród uczniów klas IV – VI szkoły 

podstawowej testy sprawności fizycznej według Zuchory. Uczniowie 

samodzielnie zgromadzili i opracowali dane będące informacją o ich stanie 

rozwoju fizycznego adekwatnie do wieku, wzrostu i wagi ciała. Diagnoza 

sprawności fizycznej posłużyła do opracowania adekwatnych scenariuszy zajęć  

wychowania fizycznego. 

11. Wnioskowano do Dyrektora Szkoły konieczność przeprowadzenia szkoleń dla 

uczniów i rodziców dotyczących prawidłowego odżywiania. Związane to jest                  

z zauważalnym wzrostem liczby uczniów z nadwagą. Przeprowadzono stosowne 

badania. 

12. Propagowano zdrowy sportowy styl życia poprzez organizację i uczestnictwo                         

w licznych zawodach i imprezach sportowych.  

13. Intensywność zajęć na lekcjach wychowania fizycznego dostosowano do 

możliwości i zdolności uczniów. 

14. Przeprowadzono konkurs plastyczny „I ty możesz zostać olimpijczykiem” oraz 

literacki „Mój ideał sportowca”. 



15. W ramach wypoczynku młodzież miała możliwość udziału w licznych zajęciach 

kulturalno – oświatowych, rekreacyjno – sportowych i turystycznych – Piknik 

rodzinny na Heluszu, basen, wycieczki, 

 

Organizacja akcji szkolnych: 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – akcja, której podstawowym celem 

zgodnie jest: działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu 

życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu 

ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki 

zdrowotnej. 

 Zbiórka makulatury- zorganizowanej pod patronatem Jarosławskiego 

Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego. Głównym założeniem akcji był cel 

charytatywny. W miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy  zbiórkę makulatury. Do 

specjalnego pojemnika, który stał pod szkołą  na parkingu można było                     

o każdej porze dnia i nocy wrzucać każdą ilość makulatury. W miesiącach 

jesiennych i zimowych akcja kontynuowana była w szkole. W miesiącu 

czerwcu ponownie dostarczono nam pojemnik , który obecnie stoi na parkingu 

szkolnym obok pojemników na szkło. Jest dostępny przez całą dobę do końca 

roku szkolnego. 

 Góra grosza - XIV  ogólnopolska akcja „Góra Grosza”  organizowana przez 

Towarzystwo NASZ  DOM pod patronatem MEN.  W dniach 26.XI – 6.XII 

2015r. na terenie naszej szkoły trwała  wielka akcja na rzecz dzieci z domów 

dziecka. 

 Zbiórka korków Tradycją naszej szkoły od wielu lat jest zbieranie 

plastikowych nakrętek z butelek po napojach , chemii gospodarczej, środkach 

spożywczych. Wyrzucone do śmieci przez setki lat rozkładają się w glebie. 

Pozbierane zostają przetworzone i nadal wykorzystane. Chronimy lasy, glebę, 

wody i powietrze. Zbiórka nie jest uciążliwa, wymaga jednak 

systematyczności. Prowadzimy ją też podczas wakacji. 

 Zbiórka baterii-  bateryjne fair play 

Organizatorzy 

-Organizacja Odzysku S. A. 

-GP Batteries 

Przez cały rok szkolny uczniowie naszej  szkoły zbierają zużyte baterie, które 

przekazujemy organizatorom  akcji.  Zużyte i przeterminowane baterie ze względu na 

swój skład chemiczny stanowią zagrożenie dla całego środowiska. Z baterii 

trafiających na składowisko odpadów lub do lasu poprzez wody opadowe 

wypłukiwane są zanieczyszczenia, które trafiają do wód, gleby powodując 

niebezpieczne skażenie. Brak segregacji i prawidłowego przetwarzania zużytych 



baterii powoduje, że niebezpieczne składniki w nich zawarte mogą poważnie zagrażać 

zdrowiu a nawet życiu ludzi i zwierząt. W bateriach występuje: 

 dwutlenek manganu, cynk, żelazo, grafit, chlorek amonowy, miedź, 

wodorotlenek amonu, kadm, nikiel, lit, srebro, rtęć, ołów, Ce, Nd, Pr, Gd, Y, 

Mo , V, Ti, Co, smoła, krzemionka, papier, folia, wodór.  

Odpady takie jak baterie nie mogą być spalane, zakopywane, wyrzucane do lasu, 

wrzucane do kanalizacji, gruntu czy wody. Powinny zostać poddane odrębnemu 

przetworzeniu. Aby ułatwić ten proces powinny być zbierane selektywnie                               

i składowane do czasu odbioru w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach co 

ma miejsce w naszej placówce. 

 Zbiórka zabawek, pluszaków i bajeczek  

Organizatorem akcji, która miała  miejsce w miesiącu czerwcu był bank – TK – 

FINANSE. Placówka z Jarosławia została wylosowana do zbiórki maskotek, 

pluszaków, zabawek, bajeczek, słodyczy dla najmłodszych z Domów Dziecka. 

Uczniowie naszej szkoły wykazali się empatią i przekazali kilka worów 

słodkich przytulanek dla poszkodowanych przez los dzieciaków.  

Od 1 czerwca do 24 czerwca  uczniowie naszej szkoły mogą przynosić dary dla 

dzieci, które mieszkają na Ukrainie. Dzieci te są  uczniami szkół z językiem 

polskim, mówią po polsku i potrafią czytać w języku polskim. Zamieszkują 

Sambor i Łanowice. Oni i ich rodzice są Polakami. Dla nich z okazji Dnia 

Dziecka zbieramy akcesoria sportowe, zabawki, miśki, pluszaki, piłki, klocki, 

bajeczki i książki 

 Szklanka Mleka w szkole – celem programu  jest kształtowanie wśród  dzieci      

i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia 

mleka i przetworów mlecznych. 

 Owoce w szkole - celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych   

       dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie   

       oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące                       

       o charakterze edukacyjnym.     

Różnorodne i bogate treści działań profilaktycznych pozwalają każdemu uczniowi 

wybrać coś dla siebie. W kolejnym roku szkolnym część zainicjowanych działań 

będzie kontynuowana, niektóre będą poszerzane lub modyfikowane w zależności od 

potrzeb. Nadal szkoła będzie współpracować z wieloma partnerami na polu 

profilaktyki. 

 

 


