
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

NR 6 IM. WŁADYSŁAWA 

BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH 



 

AKTY PRAWNE POZWALAJĄCE NA WŁĄCZENIE 

ZAGADNIEŃ  DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI W 

PROCES WYCHOWANIA SZKOLNEGO: 

 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 26 lutego 2002r.  

(Dz. U. Nr51, poz.458),   

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 

maja 2001r, (Dz. U. Nr 61, poz. 624), 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniające  

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 31 stycznia 2002r. 

(Dz. U. Nr 10, poz. 96), 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 

dnia 7 stycznia 2003r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1869),  

 

5. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994., 

 

6. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993r.  

(Dz. U. Nr 17, poz.78) 

 

7. Ustawa. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r., 

 

8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r., 

 

9. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych z dnia 9listopada 1995r., 

 

10. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. 

Władysława Broniewskiego w Siedlcach. 



Celem ogólnym programu jest wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów, 

a także ochrona ich zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i 

umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża 

zdrowiu i bezpieczeństwu.  

Cel zasadniczy programu realizowany jest poprzez system działań 

profilaktycznych ukierunkowany na zapobieganie różnym problemom 

zdrowotnym, dysfunkcjom i zachowaniom ryzykownym uczniów oraz 

promocję zdrowego stylu życia. 

 

 

DZIAŁANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

KONCENTRUJĄ SIĘ WOKÓŁ OBSZARÓW: 

 

 Wspomaganie adaptacji uczniów rozpoczynających naukę w szkole 

 Tworzenie klimatu sprzyjającego integracji niepełnosprawnych 

 Eliminowanie czynników utrudniających naukę (dysleksja, 

nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia emocjonalne, 

zaburzenia mowy), 

 Zapobieganie uzależnieniom od papierosów, alkoholu, narkotyków i 

mediów 

 Zwalczanie zachowań agresywnych i przejawów przemocy 

 Wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie, 

 Rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności 

za grupę, do której uczeń przynależy ( rodzina, lokalna społeczność, 

ogół społeczeństwa )  

 Kształtowanie najważniejszych umiejętności interpersonalnych : 

komunikowania się, podejmowania decyzji, radzenie sobie ze stresem, 

budowanie poczucia własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa, 

otwartość, tolerancja, empatia 



REALIZACJA CELÓW SZKOLNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI ODBYWA SIĘ POPRZEZ 

WYKORZYSTANIE NASTĘPUJĄCYCH STRATEGII: 

  
1. Strategia informacyjna – jej celem jest dostarczenie informacji na temat 

skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych 

wyborów; realizuje się ją poprzez pogadanki, miniwykłady, filmy, rozmowy 

tematyczne, dyskusje, plansze, ulotki, naklejki, audycje radiowe, artykuły w 

gazetce szkolnej. 

 

2. Strategia edukacyjna – jej celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych 

umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym umiejętności budowania 

kontaktów z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania 

konfliktów, opierania się presji grupy; realizuje się ją poprzez bloki ćwiczeń i 

gier dydaktycznych oraz zabaw edukacyjnych, warsztaty, treningi, zabawy 

integracyjne, scenki i psychodramy, burzę mózgów, projekty plastyczne. 

 

3. Strategia alternatywna - jej celem jest pomoc w zaspokojeniu potrzeby 

sukcesu, satysfakcji, przynależności poprzez działalność pozytywną będącą 

alternatywną dla zachowań ryzykownych; realizuje się ją poprzez 

zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność organizacji szkolnych, kół 

zainteresowań i przedmiotowych,  sekcji samorządu i świetlicy, zespołów 

artystycznych oraz udział w akcjach, kampaniach, wycieczkach, biwakach 

zielonych szkołach i imprez okolicznościowych. 

 

4. Strategia interwencyjna – jej celem jest pomoc indywidualnym uczniom z 

grupy podwyższonego ryzyka w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu konkretnej 

sytuacji kryzysowej; konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów. 

 

5. Strategia zmian środowiskowych – jej celem jest oddziaływanie na całe 

środowisko dziecka, które ma spowodować tendencje do dokonania zmian i 

wzmocnić nabyte poprzez strategię edukacyjną umiejętności społeczne i 

psychologiczne; angażuje ona do współdziałania rodziców i środowisko 

rówieśnicze (praca z liderami młodzieżowymi w kierunku działań 

samopomocowych). 

 

6. Strategia zmian przepisów – jej celem jest pomoc indywidualnym uczniom 

w rozwiązaniu konkretnej sytuacji i wycofanie się z podjętych zachowań 

destrukcyjnych; realizuje się ją poprzez wprowadzane regulaminy, procedury 

oraz indywidualne kontrakty. 



PROGRAMY PROFILAKTYCZNE WSPIERAJĄCE 

SPP „BĄDŹ BEZPIECZNY”: 

 

 

1. ,,Spójrz inaczej”. Program profilaktyczny opracowany przez Andrzeja 

Kołodziejczyka i Ewę Czemierowską. 

2. ,,Jak żyć z ludźmi” – polskie opracowanie Alicji Kobiałki. 

3. ,,Podaj dłoń” –program Davida W. Jahnsona. 

4. ,,Nasze spotkania” – program psychoprofilaktyczny autorstwa Marii Król- 

Fijewskiej i Piotra Fijewskiego. 

5. ,,Program aktywizacji profesjonalnej nauczycieli-wychowawców” – 

program Z. Gasia. 

6. ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”- opracowanie J. Sakowskiej. 

7. ,,Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej dla 

dzieci przedszkolnych. 

8. ,,Proszę nie pal przy mnie” – program wychowania antynikotynowego dla 

klas I-III. 

9. ,,Program Domowych Detektywów”. 

10. ,,Cukierki” – program profilaktyczny A. Grzelak.  



CEL OGÓLNY ZADANIA STRATEGIE OBSZARY ODPOWIEDZIALNY 

Wspomaganie adaptacji 

uczniów rozpoczynających 

naukę w szkole 

Zajęcia integrujące zespół klasowy 2 I etap edukacyjny Nauczyciele I etapu 

edukacyjnego, pedagodzy 

wspomagający 

 

Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodzic 1 , 2 

 

I etap edukacyjny, 

świetlica szkolna 

 

Imprezy wprowadzające w życie szkoły 1 , 2 

 

I etap edukacyjny, 

świetlica szkolna 

Nauczyciele I etapu 

edukacyjnego, pedagodzy 

wspomagający, 

wychowawcy świetlicy 

 

Zapoznanie rodziców z aktami prawnymi 

regulującymi życie szkoły 

 

1 I etap edukacyjny, 

świetlica szkolna 

Nauczyciele I etapu 

edukacyjnego, pedagodzy 

wspomagający, 

wychowawcy świetlicy 

Zapoznanie z budynkiem szkoły i personelem 

wspomagającym proces edukacyjno-

wychowawczy 

 

 

1 Klasy pierwsze Wychowawca, pedagog 

wspomagający 

 

Poznanie tradycji i obrzędowości szkolnej 1, 2, 3, 5 I etap edukacyjny, 

świetlica szkolna, 

biblioteka 

Nauczyciele I etapu 

edukacyjnego, pedagodzy 

wspomagający, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele bibliotekarze 



Zapoznanie  z podstawowymi prawami i 

obowiązkami ucznia i wdrażanie do ich 

przestrzegania 

1  

I etap edukacyjny, 

świetlica szkolna, 

biblioteka 

Nauczyciele I etapu 

edukacyjnego, pedagodzy 

wspomagający, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele bibliotekarze 

Tworzenie klimatu 

sprzyjającego integracji 

niepełnosprawnych 

Impreza integracyjna dla klas pierwszych 2, 3, 5 I etap edukacyjny Nauczyciele klas I, 

pedagodzy wspierający 

 

 

Zapoznanie uczniów z ideą integracji. 

 

1, 2, 3, 5 

 

I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna, 

biblioteka 

Nauczyciele I i II etapu 

edukacyjnego, pedagodzy 

wspomagający, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele bibliotekarze, 

pedagog, psycholog. 

Spotkanie informacyjno – organizacyjne dla 

rodziców przed rozpoczęciem nauki w klasie 

pierwszej 

 

1, 2 I etap edukacyjny Nauczyciele klas I, 

pedagog, psycholog, 

pedagodzy wspierający. 

Objęcie badaniami diagnostycznymi dzieci bez 

orzeczeń, które mają uczęszczać do pierwszych 

klas integracyjnych. 

1, 3, 4  I etap edukacyjny Psycholog, reedukator, 

logopeda 

rehabilitant. 

 

Tworzenie i wdrażanie indywidualnych 

programów  dydaktyczno – wychowawczych 

dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

1, 2, 3, 4 I i II etap 

edukacyjny 

Pedagodzy wspierający, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

reedukator, logopeda 

Realizacja programów terapeutycznych (w 

miarę potrzeb). 

1, 2, 3  I i II etap 

edukacyjny 

Pedagodzy wspierający, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

reedukator, logopeda 



 

Angażowanie dzieci niepełnosprawnych do 

udziału w różnych przejawach życia szkoły 

(akademie, konkursy, imprezy, koła 

zainteresowań) 

 

2, 3,5 

 

I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna, 

biblioteka 

 

Pedagodzy wspierający, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele bibliotekarze  

 Umożliwienie  zintegrowania się dzieci 

niepełnosprawnych ze środowiskiem 

pozaszkolnym (prezentacja osiągnięć 

artystycznych, udział w miejskich imprezach 

integracyjnych itp.)  

2, 3, 5 I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna, 

biblioteka 

Pedagodzy wspierający, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele bibliotekarze 

Szkolenie nauczycieli w zakresie pracy z 

dziećmi o różnych typach niepełnosprawności 

 

1, 2, 6 pracownicy 

pedagogiczni 

Dyrektor szkoły, 

przewodniczący zespołów, 

psycholog, pedagog,  

Eliminowanie czynników 

utrudniających naukę  

(dysleksja, nadpobudliwość 

psychoruchowa, zaburzenia 

emocjonalne, zaburzenia 

mowy) 

 

Wstępna diagnoza uczniów z deficytami 

rozwojowymi 

 

1, 4,  I etap edukacyjny Psycholog, reedukator, 

logopeda, rehabilitant,  

Umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach 

logopedycznych, reedukacyjnych, 

rehabilitacyjnych, socjoterapeutycznych i 

wyrównawczych 

1, 2, 3, 4 I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna, 

biblioteka 

Pedagodzy wspierający, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele bibliotekarze  

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do  

możliwości ucznia 

1, 2, 5 I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna, 

biblioteka 

Pedagodzy wspierający, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele bibliotekarze  

Organizowanie pomocy wolontariuszy dla 

uczniów z trudnościami w nauce 

1, 2, 3 I i II etap 

edukacyjny 

wychowawcy klas, 

psycholog, pedagodzy 

wspierający, pedagog. 



Udzielanie rodzicom informacji dotyczących 

metod i form pracy  z dziećmi 

1, 2, 5 Rodzice uczniów I i 

II etapu 

edukacyjnego, 

świetlica szkolna, 

biblioteka 

Pedagodzy wspierający, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele bibliotekarze 

Zapobieganie uzależnieniom 

od nikotyny, alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy i 

innych substancji 

psychoaktywnych (w tym 

napoi energetyzujących) 

Realizacja  programów dotyczących profilaktyki 

uzależnień 

1, 2, 3, 5 I i II etap 

edukacyjny 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy. 

Uwzględnianie problematyki uzależnień w 

programie godzin wychowawczych i zajęć 

edukacyjnych 

1, 2, 3, 5 I i II etap 

edukacyjny 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy. 

Współpraca ze specjalistami  spza szkoły 

wspomagającymi działania profilaktyczne 

placówki 

1, 2, 4, 6 I i II etap 

edukacyjny 

Pedagog, psycholog, 

dyrektor szkoły 

Pogadanki dla rodziców dotyczące aktualnych 

problemów wychowawczych: uzależnienie od 

mediów, używek i substancji psychoaktywnych, 

skutków niewłaściwego żywienia 

1, 5 I i II etap 

edukacyjny 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy. 

Organizowanie imprez i konkursów 

dotyczących problematyki uzależnień 

1, 2, 3, 5 Rodzice I i II etapu 

edukacyjnego 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, opiekunowie 

organizacji i sekcji. 

Zwalczanie zachowań 

agresywnych i przejawów 

przemocy 

Uwzględnianie problematyki agresji w 

programie godzin wychowawczych i zajęć 

edukacyjnych 

1, 2, 3 II etap edukacyjny Wychowawcy, pedagodzy 

wspierający. 

Pogadanki dla rodziców dotyczące aktualnych 

problemów wychowawczych 

1, 5 Rodzice I i II etapu 

edukacyjnego 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy. 

Organizowanie imprez i konkursów 

dotyczących profilaktyki agresji 

1, 2, 3, 5 I i II etap 

edukacyjny 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, opiekunowie 

organizacji i sekcji. 



Szkolenie dzieci i nauczycieli w zakresie 

rozpoznawania i przeciwdziałania zachowaniom 

agresywnym 

1, 2, 3, 5 I i II etap 

edukacyjny, 

pracownicy 

pedagogiczni 

Pedagog, psycholog,  

specjalisci. 

 

Współpraca ze specjalistami z instytucji 

wspomagającymi pracę szkoły 

 

1, 2, 4, 5 

 

I i II etap 

edukacyjny 

Pedagog, psycholog, 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy. 

Stały kontakt z rodzicami uczniów 

sprawiających kłopoty wychowawcze 

1, 3, 5 Rodzice I i II etapu 

edukacyjnego 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy. 

 

 

 

Wzmacnianie więzi 

emocjonalnych w rodzinie 

Organizowanie klasowych imprez otwartych dla 

członków rodzin 

1, 2, 5 I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

wychowawcy świetlicy. 

 

Pedagogizacja rodziców w celu kształtowania 

pozytywnych relacji z dziećmi 

 

1, 2, 3, 5 

Rodzice I i II etapu 

edukacyjnego 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog. 

Poruszanie problematyki związanej z 

właściwymi relacjami w rodzinie, na godzinach 

wychowawczych i zajęciach dydaktycznych 

 

1, 2, 3, 5 

 

I i II etap 

edukacyjny 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog. 

 

Uwrażliwianie dzieci na los osób pozbawionych 

ciepła rodzinnego – współpraca  ze 

środowiskiem 

 

1, 2, 5 

 

I i II etap 

edukacyjny 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog. 

 

Udział w konkursach związanych z rodziną 

 

1, 2, 5 

I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

wychowawcy świetlicy. 

 

Rozwijanie związku z grupą 

społeczną i poczucia 

odpowiedzialności za grupę, 

Organizowanie imprez, wycieczek, biwaków  

1, 2, 3, 5 

I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna, 

biblioteka 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele bibliotekarze. 



do której uczeń przynależy 

 (rodzina, lokalna społeczność 

ogół społeczeństwa). 

Uwzględnianie problematyki współżycia w 

grupie w programie godzin wychowawczych i 

zajęć edukacyjnych 

 

1, 2, 5 

 

I i II etap 

edukacyjny 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający. 

 Prowadzenie zajęć integrujących grupę  

1, 2, 5 

 

I i II etap 

edukacyjny 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy. 

 Wdrażanie do właściwego reprezentowania 

grupy na terenie szkoły lub w  środowisku 

lokalnym 

 

2, 3, 5 

I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

wychowawcy świetlicy. 

 Organizowanie samopomocy  

2, 3, 5 

 

I i II etap 

edukacyjny 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog. 

 Realizowanie zespołowych projektów 

edukacyjnych  

2, 3, 5 I i II etap 

edukacyjny 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele. 

 Wdrażanie do pełnienia różnych ról 

społecznych 

1, 2, 5 I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy. 

Kształtowanie 

najważniejszych umiejętności 

interpersonalnych:  

radzenia sobie ze stresem, 

budowania poczucia własnej  

wartości, poczucia 

bezpieczeństwa, otwartości 

tolerancji, empatii 

Uwzględnianie problematyki komunikacji 

interpersonalnej i jej znaczenia w kontaktach z 

innymi 

1, 2, 5 I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna 

 

Wychowawcy klas i n-le 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy. 

Kształtowanie umiejętności kluczowych w 

ramach godzin wychowawczych i zajęć 

edukacyjnych 

 

1, 2,  5 

 

I i II etap 

edukacyjny 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

nauczyciele. 

Praca metodami aktywnymi na zajęciach 

edukacyjno – wychowawczych 

1, 2,  5 I i II etap 

edukacyjny 

Wychowawcy klas i  n-le 

pedagodzy wspierający. 



Motywowanie i wzmacnianie ucznia 

ukierunkowane na budowę pozytywnego 

wizerunku samego siebie 

1, 2, 5 I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy. 

Uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem 1, 2, 5 I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy. 

Kształtowanie postawy tolerancji i empatii 

wobec innych 

1, 2, 5 I i II etap 

edukacyjny, 

świetlica szkolna 

Wychowawcy klas i 

pedagodzy wspierający, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy świetlicy. 

Racjonalne wykorzystanie 

czasu wolnego 

Propagowanie zdrowego stylu życia 

Zajęcia integracyjne: dyskoteki, imprezy 

szkolne, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, 

zapewnienie możliwości alternatywnych form 

spędzenia wolnego czasu, włączenie uczniów w 

organizowanie i przeprowadzanie kiermaszów 

szkolnych 

Zajęcia na temat higienicznego trybu życia, 

zdrowego żywienia, skutków niewłaściwej 

diety, itp. 

Promowanie aktywności sportowej: 

zapewnienie uczniom aktywnego udziału w 

różnorodnego typu zawodach sportowych 

Koła zainteresowań wspierające wszechstronny 

rozwój ucznia 

Współpraca z instytucjami promującymi zdrowy 

styl zycia 

Propagowanie czytelnictwa czasopism, broszur 

itp. Promujących zdrowy styl życia.  

1, 2, 3 I i II etap 

edukacyjny 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 



Uświadomienie uczniom 

negatywnych skutków 

nieodpowiedzialnego 

korzystania 

z komputera oraz 

przestrzeganie uczniów przed 

oglądaniem 

niewłaściwych programów 

TV. 

Informowanie uczniów o 

skutkach czytania i oglądania 

niewłaściwej 

prasy. 

Pogadanki na temat uzależnień od komputera 

Dyskusje o negatywnym wpływie gier i 

programów komputerowych ukazujących 

przemoc i agresję na psychikę młodego 

człowieka 

Uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z 

sieci internetowej (rozmowy na czacie, 

wymiana adresów i telefonów z nieznajomymi, 

spotkania w „realu”) 

Doskonalenie umiejętności selekcji 

oferowanych programów TV. 

Pogadanki na temat umiejętnego wyboru prasy, 

zgodnego z wiekiem i zainteresowaniami. 

Zapoznanie uczniów z wartościowymi tytułami 

czasopism 

i zachęcanie do ich czytania. 

Kształtowanie umiejętności selektywnego 

odbierania informacji zawartych w prasie, 

nieuleganie manipulacji. 

Umiejętne korzystanie z porad i reklam 

prasowych 

   

 

 


