
           Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych  

dla klas I-III szkół podstawowych -  Spójrz Inaczej 

Grupą docelową programu są dzieci w wieku 7-10 lat, objęte programem edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Cel ogólny programu to zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym 

zachowaniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności 

psychospołecznych kluczowych dla tego okresu rozwojowego. 

 

           Program Edukacyjny - Bieg po zdrowie 

 
„Bieg po zdrowie” to  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany 

w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu 

realizowana jest w roku szkolnym 2016/2017 i obejmie do 20% szkół podstawowych 

w Polsce. 

Grupą docelową, do której skierowany jest nowy program, to dzieci z IV klasy 

szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). 

Główne cele programu to : opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej 

wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od  

dymu tytoniowego,   zwiększanie  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  na  temat   zdrowia  

w kontekście szkodliwości palenia papierosów.  

Patronat honorowy: 

                                     



                                

        Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie   

Adresatami programu są uczniowie klas IV lub V szkół podstawowych oraz ich 

rodzice.   

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz 

ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie 

rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. 

Program rekomendowany przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej „ Pro-M”  

w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

 

            Program Fantastyczne Możliwości    

Grupą docelową programu uniwersalnej profilaktyki  alkoholowej są uczniowie 

klas V lub VI szkół podstawowych oraz ich rodzice.   

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz 

ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez 

wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. 

Program rekomendowany przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej „ Pro-M”  

w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

 



               Program profilaktyczny -  Bezpieczna Szkoła  

 

Adresatami programu jest młodzież powyżej 10 roku życia ( młodzież szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). 

Celem głównym programu jest podniesienie bezpieczeństwa, oraz likwidowanie 

przejawów agresji i wymuszeń w szkole poprzez budzenie uczucia empatii wśród 

młodzieży, uczenie zachowań asertywnych, kształcenie umiejętności rozwiązywania 

konfliktów. 

 

          Program profilaktyki palenia tytoniu - Znajdź                       

właściwe rozwiązanie 

   Grupą docelową jest młodzież gimnazjalna. 

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży   

szkolnej poprzez: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, 

kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich i kształtowanie 

postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. 

Patronat: 

                                       

 



       Program profilaktyki  - Smak życia, czyli                                                                                 

debata o dopalaczach 

Adresatami programu jest młodzież szkolna w wieku 15-18 lat. Program został 

przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący  

na metodach aktywizujących. 

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji  

na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji 

zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. 

Patronat: 

                                                                                                                                                                            

 

                  Program Porcja Pozytywnej Energii 
 
Program jest skierowany do uczniów klas  I-VI szkół podstawowych. 

Celem programu jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków 
żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców.           

 



 

               Program  - Owoce i warzywa w szkole 

 

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

  

Głównym celem programu, jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci 

poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze 

edukacyjnym. 

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się: 

 świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), 

 świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki), 

 soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne. 

Program Owoce i warzywa w szkole, jest działaniem finansowanym ze środków Unii 

Europejskiej. 

 

         Program -  Mleko w szkole 

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.  

Celem programu Mleko w szkole jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. 

Program finansowany jest z dopłat unijnych, dopłat krajowych i Funduszu Promocji 

Mleka. 

  

 

 


