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Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) 

szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny 

obejmujący: 

1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o obserwację potrzeb i problemów występujących w 

danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 
 

                                      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych  

                                      i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów,  

                                      troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską  

                                      z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

 
                                                                                                                              USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY 

 



Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne                                            

i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły: 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych 

form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656). 

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1652).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1651).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643). 

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1616.) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny ( Dz. U. 2017 poz. 1578)  

12 . Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 60).  

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59- art.26, art. 84 ust. 2 pkt. 

1 i ust.3. 

 17. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej/art.48 ust.1, art. 53 ust.3, art.70 ust1, art.72. 

 18. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).  

19. Karta Nauczyciela art.6.  



20. Statut Szkoły.  

21. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

 22. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875).  

 

I. Wprowadzenie 

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach, to placówka twórczego                                          

i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we 

współczesnym społeczeństwie. Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane 

nadrzędnemu celowi, jakim jest wspieranie ucznia w rozwoju ku pełniej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.                                                                           

Wszelkie działania wychowawcze powinny być wzmacniane i uzupełnianie przez działania z 

zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Szkoła jako jedno ze środowisk 

wychowawczych wspiera wychowawczą rolę rodziny. Zgodnie z Prawem Oświatowym 

wychowanie respektuje chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne 

zasady etyki, służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny 

oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się 

na wartości kultur Europy i świata. Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę, 

które służą wspieraniu wszechstronnego rozwoju oraz kształtowaniu postaw połączone są z 

działaniami profilaktycznymi, które umożliwiają korygowanie deficytów i tym samym 

przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom lub wspieraniu wychowanków w trudnych 

sytuacjach. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.                                                                      

Program uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

do potrzeb środowiska szkolnego, lokalnego.  

 

II.  Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki 
 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności  

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.  

Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na  

te zagrożenia. 

 

 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności 

szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych 

i wychowanie do wartości. Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

 

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 



upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

 

 4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi.. Motywowanie 

do zdrowego stylu życia. 

 

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 

ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa 

fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania 

wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego 

i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. 

 

6. Dbanie o bezpieczeństwo w sieci (kształtowanie umiejętności korzystania z mediów, 

portali i urządzeń komputerowych). 

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego 

obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji  

wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

III. Kryteria efektywności 

1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program wychowawczo - profilaktyczny,  

a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas 

planowania i realizacji klasowych planów pracy. 

3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują 

przy jego realizacji. 

 

IV.  Misja szkoły 

1. Funkcjonowanie szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy: 

nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 

2. Podstawą działania jest rzetelne przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności. 



 

3. Praca opiera się na wartościach takich jak: mądrość, uczciwość i odpowiedzialność. 

 

4. Szanuje  prawo każdego człowieka do odmienności poglądów, oryginalności, kreatywnego 

myślenia. 

 

5.Celem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia. 

 

 

V.  Wizja szkoły 

 

1. Szkoła jest przyjazna dziecku w procesie kształcenia. 

 

2. Zapewnia  wysoki poziom nauczania i wychowania, umożliwiając rozwijanie osobowości, 

zainteresowań, talentów i wyrównywanie braków a tym samym cech pozwalających sprostać 

wymogom naszych czasów. 

 

3. Wychowuje uczniów na kulturalnych, prawych ludzi, odpornych na negaty- 

    wne wpływy  otoczenia. 

 

4. Zapewnia uczniom bardzo dobre warunki lokalowe. 

 

5. Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy w sposób możliwie jak najbardziej 

    atrakcyjny poprzez : 

 

- dobrze wyposażone pracownie 

- wykształconych i dobrze przygotowanych nauczycieli. 

 

6. W swoich dzialaniach wychowawczych ściśle współpracuje ze środowi- 

   skiem lokalnym, oraz w tych działaniach zwiększa rolę rodziców. 

 

 

 

VI.  Model absolwenta 

           ABSOLWENT PRZEDSZKOLA                 ABSOLWENT SZKOŁY 

Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole. 

Jest samodzielny w zakresie samoobsługi. 

Przestrzega form współpracy w grupie. 

Potrafi panować nad swoimi emocjami. 

Czuje potrzebę rozszerzania i rozwijania 

swojej wiedzy. 

Pozytywnie patrzy na świat, siebie i innych 

ludzi. Zna swoje mocne i słabe strony. 

Radzi sobie w trudnych sytuacjach. Jest 

asertywny. Ma poczucie przynależności 

grupowej. Ma określony krąg 

zainteresowań, któremu poświęca czas i 

stara się go rozwijać. Traktuje naukę jako 

coś oczywistego. 

 Odpowiedzialność 
Planuje swoje działania, cieszy się z 

sukcesów. Rzetelnie wywiązuje się z 

Jest odpowiedzialny 

Stara się przewidywać skutki swoich 

działań. Cieszy się z sukcesów własnych i 



podjętych działań. Dostrzega problemy, 

próbuje je rozwiązać – zwraca się do osób 

z najbliższego otoczenia. Potrafi 

współpracować w grupie. 

rówieśników. Jest w stanie zaakceptować 

porażkę. Napotykając na problem stara się 

go rozwiązać. Jeżeli trzeba to zwraca się z 

prośbą o pomoc do osób ze swojego 

najbliższego otoczenia i korzysta z niej. 

Działając w grupie poczuwa się do 

współodpowiedzialności za efekty jej 

aktywności. 

Ciekawość świata 

Interesuje się złożonością świata, przeżywa 

radość z jego odkrywania. 

 

Jest ciekawy świata 

Chętnie gromadzi wiadomości korzystając 

z rozmaitych źródeł. Dostrzega złożoność 

otaczającego go świata, analizuje istniejące 

w nim związki przyczynowo-skutkowe. 

Stara się poszerzyć swoją wiedzę. 

Krytyczne spojrzenie na świat 

Jest mało krytyczny, wzorce czerpie 

głównie z najbliższego otoczenia. 

Jest krytyczny 
Potrafi selekcjonować i porządkować 

zdobywane informacje oraz określać ich 

przydatność do określonego celu. 

Rozwaga 

Zna zagrożenia związane z życiem w 

swoim środowisku. Przestrzega zasad 

higienicznych. Wykazuje stosowną 

aktywność fizyczną. 

Jest rozważny 

Potrafi przewidywać zagrożenia związane 

z życiem w swoim środowisku, a także w 

sytuacjach nowych. Modyfikuje swoje 

zachowanie zgodnie z przewidywaniami. 

Ma ugruntowane nawyki higieniczne. 

Planuje swoją pracę i wypoczynek. 

Wykazuje stosowną aktywność fizyczną. 

 

 

Prawość i uczciwość 

Stosuje się do norm obowiązujących w 

przedszkolu i w domu. Zna uniwersalne 

wartości takie jak: dobro, miłość, piękno i 

prawda. 

Jest prawy i uczciwy 

Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o 

system wartości obowiązujący w jego 

otoczeniu. W swoim postępowaniu 

wykazuje dobre intencje. 

Tolerancja 

Wie, że mogą być różnice między ludźmi. 

Uczy się tolerancji od dorosłych. 

Jest tolerancyjny 

Rozumie i akceptuje, że różnice między 

ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. 

Ze zrozumieniem traktuje różnice 

wynikające z różnych 

możliwości, motywacji oraz odmienności 

kulturowej. 

Otwartość 

Potrafi komunikować się w sposób 

niewerbalny. Chętnie nawiązuje bliski i 

serdeczny kontakt z innymi osobami. 

Jest otwarty 

Chętnie i skutecznie nawiązuje 

komunikację. Prezentuje swój punkt 

widzenia i rozważa poglądy innych. Wie, 

że istnieją różne sposoby komunikowania 

się. Korzysta w odpowiedni sposób z 

nowoczesnych technik komunikacyjnych. 



Łatwo nawiązuje współpracę z innymi 

ludźmi. W grupie działa zgodnie wedle 

określonych w niej zasad. 

 Jest punktualny 

Sprawnie posługuje się czasem planując 

swoje zajęcia. Dotrzymuje terminów. 

Szanuje czas swój i innych ludzi. 

 Jest samodzielny 

Orientuje się w otaczającym go świecie. 

Swobodnie korzysta z różnych źródeł 

wiedzy. Potrafi stawiać sobie cele i je 

realizować 

 

 

 

 

VII.  Zadania szkolnego Programu wychowawczo – profilaktycznego. 

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na 

prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia,, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną  

i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, debat, 

szkoleń, spektakli teatralnych, a także w innych postaciach uwzględniających 

wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 



 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w 

tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości, kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia 

oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i 

wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym 

wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 

warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i 

światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i 

umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i 

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet 

i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 



2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w 

konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i 

wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i 

rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych 

do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz 

innych pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i 

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z 

naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o 

obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 

metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

 



Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w 

szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i 

wychowanków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o 

którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej : 

 W przypadku nauki hybrydowej lub zdalnej zapewnić dzieciom pomoc 

psychologiczną, kontakt z nauczycielami i rówieśnikami przez media 

społecznościowe, zapobiegać poczuciu osamotnienia związanego z okresem izolacji.   

 Wspomagać rozwój ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej. 



 Wzbudzać poczucie przynależności do grupy, przygotowywać uczniów do 

prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej. 

 Rozbudzać poczucie własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości. 

 Budować poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. 

 Wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne, a w szczególności: dbanie o 

bezpieczeństwo, wystrzeganie się agresywnych zachowań i dążenie do zdobywania 

wiedzy. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 w związku z panującą epidemią COVID – 19 zwracanie uwagi na przestrzeganie 

zaleceń służb sanitarnych, procedur obowiązujących na terenie szkoły.  

 Wypracowywanie w dzieciach poczuci odpowiedzialności za zdrowie swoje i 

innych. 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i 

narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

VIII. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących  

Program wychowawczo - profilaktyczny. 

1. Dyrektor szkoły: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej                                              

i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

 wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

religijnej,  



 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.  

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy oraz organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga 

nauczycieli w realizacji zadań,  

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły. 

 

2. Rada pedagogiczna: 

 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w 

porozumieniu z Radą rodziców , 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w 

sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

 

3. Nauczyciel: 

 ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

 wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, 

 udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, 

 odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza 

jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych, 

 świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem. 

4.  Wychowawca klasy: 

 prowadzi pogadanki i konsultacje dla rodziców, 

 dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą 

nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków 



wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w 

społeczeństwie,  

 poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

 uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia 

własnej wartości, 

 realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie; 

5. Zespół wychowawczy: 

 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w 

tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i 

profilaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

6. Rodzice: 

 

 współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez swoich dzieci.  

 współtworzą szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w spotkaniach, wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 angażują się w życie szkoły, chętnie służą pomocą.  

 

7.  Samorząd Uczniowski: 

 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Zespołem wychowawczym i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 



 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

IX. Szczegółowe zadania wychowawcze do realizacji  

w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym 

dla uczniów klas I - III. 

 

Zadania o charakterze 

wychowawczo- 

profilaktycznym 

Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni  

Wzajemne poznanie się. 1. Uczniowie biorą udział w zabawach 

integrujących grupę lub zespół klasowy. 

2. Udział w uroczystościach klasowych  

i szkolnych. 

Wychowawcy 

klas 

Tworzenie warunków rozwoju 

indywidualnych zainteresowań. 

  

1.Prowadzenie kół zainteresowań, 

dodatkowych zajęć świetlicowych. 

2.Indywidualna praca z uczniem 

wybitnie uzdolnionym - przygotowanie 

go do konkursów. Organizacja i 

uczestnictwo w różnego rodzaju 

konkursach. 

Wychowawcy 

klas 

Nauczyciele 

poszczególnych 

edukacji 

Poznanie reguł zachowania w 

miejscach publicznych. 

  

1.Uczniowie stosują formy dobrego 

zachowania. 

2.Biorą udział w imprezach kulturalnych  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 

dobrego zachowania. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Przeciwdziałanie agresji i 

przemocy utrudniające życie we 

współczesnym świecie. 

  

1. Praca nad doskonaleniem swojego 

charakteru. 

2. Uczestnictwo w zajęciach mających 

na celu wyeliminowanie niepożądanych 

zachowań. 

Wychowawcy  

Bezpieczeństwo i pierwsza 1. Nauczyciele zapoznają uczniów z Wychowawcy 



pomoc. 

  

regulaminami, zasadami BHP. 

2.Organizacja pogadanek, spotkań 

warsztatowych dotyczących 

bezpieczeństwa. 

3.Realizacja programów edukacyjnych 

dotyczących bezpieczeństwa przy 

współpracy z Policją, Strażą Pożarną. 

4. Zapoznanie uczniów z telefonami 

alarmowymi, z zasadami pierwszej 

pomocy.  

Nauczyciele 

poszczególnych 

edukacji 

 

 

 

Wdrażanie ucznia do 

samodzielności. 

  

1.Uczestnictwo w pogadankach 

dotyczących samodzielności w 

wykonywaniu czynności 

samoobsługowych i pracy na lekcji. 

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki 

szkolnej -uczniowie poznają zasoby i 

zachęcani są do czytelnictwa. 

3. Samodzielne korzystanie ze stołówki 

szkolnej.  

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Nauczyciel 

biblioteki 

 Wychowawcy  

Tolerancja dla inności. Prawa 

dziecka. 

1.Zapoznanie z prawami dziecka 

wynikającymi  

z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2.Poznanie obowiązków ucznia. 

3.Uświadomienie dzieciom, do kogo 

mogą się zwrócić z prośbą o pomoc. 

4. Uczestniczenie w pogadankach i w 

apelu na temat tolerancji, szacunku dla 

drugiego człowieka. 

Wychowawcy  

Opiekun SU 

 

Wychowawcy  

 

Dbałość o dobry klimat w 

szkole. 

1.Badanie samopoczucia ucznia w 

szkole. 

2.Obserwacja zachowań na tle 

rówieśników. 

3. Współpraca z Samorządem 

Uczniowskim. 

Wszyscy 

nauczyciele  

Rodzice 

Opiekun SU 

  

Kształtowanie postaw 

obywatelsko – patriotycznych. 

1.Uczniowie kultywują tradycje 

związane z najbliższą okolicą, krajem. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 



  2. Poznają symbole narodowe i 

europejskie. 

3.Uczestniczą w uroczystościach o 

charakterze szkolnym i państwowym.  

4. Biorą udział w  konkursach    

 

 

 

 

 

Przygotowanie uczniów do 

praktycznego wykorzystania 

wiedzy. 

  

1.Nauczanie informatyki od I klasy. 

2.Uczestniczenie w internetowych 

spektaklach teatralnych. 

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł 

informacji. 

Wychowawcy 

Nauczyciel 

informatyki 

Propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

  

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, w organizacjach 

działających w szkole. 

2.Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych. 

3.Realizacja programów: „Mleko w 

szkole”, „Owoce w szkole”. 

4.Kształcenie i wzmacnianie norm 

przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu 

wśród najmłodszych poprzez pogadanki. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Dyrekcja szkoły 

 

Wychowawcy 

Eliminowanie napięć 

psychicznych spowodowanych 

niepowodzeniami szkolnymi 

oraz trudnościami w kontaktach 

z rówieśnikami. 

  

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – 

wyrównawczych, zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych, z zakresu terapii 

logopedycznej. 

2.Współpraca z poradnią psychologiczno 

– pedagogiczną. 

Dyrekcja szkoły   

Wychowawcy  

  

Pomoc rodzicom, nauczycielom 

w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych. 

  

1.Bieżące informowanie rodziców o 

sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 

2.Dostarczenie aktualnych informacji 

rodzicom, nauczycielom, opiekunom na 

temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych  

i profilaktycznych. 

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i 

rodzicem. 

 4.Podejmowanie wspólnych inicjatyw w 

Zespół 

wychowawczy 

 

Wychowawcy  

 

 

                    

Nauczyciele 



zakresie rozwiązywania trudności lub 

eliminowania zagrożeń. 

5.Zapoznanie rodziców z Konwencją o 

Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i 

regulaminami, programami. 

6. Udostępnianie wykazu instytucji, 

gdzie można uzyskać pomoc 

specjalistyczną. 

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania niebezpiecznych środków i 

substancji, a także norm rozwojowych i 

zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego poprzez uczestnictwo np.  

w radach szkoleniowych, kursach i 

szkoleniach. 

przy współpracy 

z rodzicami 

Wychowawcy 

 

 

 

Dyrektor szkoły 

Nauczyciele 

 

 

 

Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie. 

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z 

uczniem, konsultacje z rodzicami, w 

razie konieczności wszczęcie procedury 

„Niebieskiej karty”. 

  

Zespół 

wychowawczy, 

Łukasz Szałek 

 

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym 

dla uczniów klas IV – VIII. 

  

Zadania o charakterze 

wychowawczo-

profilaktycznym  

Sposoby realizacji zadań  Odpowiedzialni  

Rozwój osobowości 

ucznia. 

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania: 

 wykorzystywanie sytuacji szkolnych do 

treningu rozpoznawania własnych 

emocji, uczuć, predyspozycji                         

i deficytów, 

 wdrażanie do autorefleksji 

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji  

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy 



i samokontroli: 

 kształtowanie umiejętności 

kontrolowania zachowania, panowania 

nad emocjami i kreowania własnego 

wizerunku, 

 wdrażanie do samooceny, 

3. Umiejętność wykorzystania własnego 

potencjału: 

 motywowanie do nauki szkolnej, 

 rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań 

uczniów 

 stwarzanie warunków do realizowania 

działań wynikających z zainteresowań, 

 rozwijanie zdolności twórczego 

myślenia, 

 kreowanie warunków sprzyjających 

rozwojowi indywidualnych talentów i 

uzdolnień,  

 pomoc w radzeniu sobie z własnymi 

niedoskonałościami,  

 kształtowanie hierarchii wartości, praca 

z uczniem zdolnym,  

 praca z uczniem o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych.  

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, 

akcjach charytatywnych, organizacjach 

działających w szkole.  

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie  

 

Wyposażenie ucznia w 

umiejętności niezbędne 

do współdziałania w 

zespole. 

  

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia   

społecznego poprzez: 

 promowanie zasad bezpiecznego  

i kulturalnego zachowania się, 

 poszanowanie praw i potrzeb innych, 

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych  

i społecznych poprzez: 

 wdrażanie do empatii, 

 współpraca w zespołach, 

 realizacja projektów, 

 kształtowanie umiejętności i 

efektywnego zachowania się w 

sytuacjach trudnych, konfliktowych, 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 



ryzykownych, 

3. Eliminowanie zachowań agresywnych 

poprzez: 

 kształtowanie umiejętności 

nieagresywnego rozwiązania konfliktów 

i zachowania się w sytuacji 

problemowej, 

 rozpoznawanie i nazywanie zachowań 

agresywnych. 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Przygotowanie do 

podejmowania i pełnienia 

ról społecznych i 

obywatelskich. 

  

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły 

(Statut, regulaminy, procedury). 

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w 

życiu szkoły, stymulowanie postaw 

prospołecznych poprzez: 

 zachęcanie do aktywnego udziału  

w życiu szkoły, 

 poszanowanie mienia szkoły, 

 tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły. 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

1.Zapoznanie uczniów z historią rejonu,  

znaczenie jego herbu, kulturą, itp.  

2.Uczestnictwo w akademiach, apelach 

przygotowanym przez uczniów. 

3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury 

innych krajów. 

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek. 

5. Udział w konkursie w konkursach. 

Wychowawcy 

 

Nauczyciel 

historii 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Kształtowanie postaw i 

nawyków 

proekologicznych. 

  

1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, 

geografii chemii, fizyki. 

2.Uczestnictwo w konkursach związanych  

z tematyką ekologiczną.  

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”. 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Wychowawcy  

Zapobieganie 

samowolnemu 

opuszczaniu zajęć 

1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu 

zajęć lekcyjnych. 

Wychowawcy  

Rodzice  



lekcyjnych. 

  

2.Omówienie konsekwencji takich zachowań. 

Likwidacja deficytów 

rozwojowych, w 

szczególności u dzieci ze 

specyficznymi 

potrzebami edukacyjnym. 

  

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –

wyrównawczych, zajęć korekcyjno - 

kompensacyjnych, logopedycznych, 

2.Współpraca z poradnią psychologiczno - 

pedagogiczną. 

Dyrekcja szkoły 

 

Wychowawcy  

Pomoc materialna 

dzieciom z rodzin                         

o niskim statusie 

materialnym. 

1.Współpraca z GOPS. 

2. Akcje charytatywne. 

3. Współpraca z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Opiekunowie 

organizacji 

szkolnych 

 

Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych. 

  

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji 

dziecka w szkole i poza nią. 

2.Indywidualne rozmowy z uczniem  

i rodzicem. 

3.Konsultacje dla rodziców. 

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją  

o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły  

i regulaminami, programami. 

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania niebezpiecznych środków i 

substancji, a także norm rozwojowych i 

zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego poprzez uczestnictwo w kursach, 

szkoleniach. 

6.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, 

nauczycielom, opiekunom na temat 

skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych poprzez 

spotkania ze specjalistami. 

Wychowawcy  

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły  

Nauczyciele 

Integrowanie działań 

wychowawczych szkoły i 

rodziny. 

  

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na 

zebraniach i indywidualne konsultacje.  

2.Udział rodziców w organizowanych przez 

szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych. 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

Rodzice 



  

 

Zdrowy styl życia. 1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego 

trybu życia na godzinach wychowawczych  

i zajęciach edukacyjnych. 

2.Wdrażanie i przestrzeganie zaleceń służb 

sanitarnych oraz wewnątrzszkolnych procedur 

w związku z epidemią COVID-19 

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, 

racjonalnym odżywianiu się. 

3.Dbałość o higienę jamy ustnej i zębów 

4.Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie 

na lekcjach wychowania fizycznego, przerwach 

5.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia. 

6.Organizacja konkursów wiedzy,  

plastycznych dotyczących promocji zdrowia. 

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli                                 

i wychowawców w zakresie profilaktyki 

uzależnień w formie szkoleń i samokształcenia. 

Wychowawcy 

 

 

Cała 

społeczność 

szkoły 

 

Pielęgniarka, 

wychowawcy  

 

 

Nauczyciel  

wychowania 

fizycznego 

Uczniowie  

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Dyrektor szkoły 

Profilaktyka zagrożeń.  1. Profilaktyka związana ze stanem epidemii 

COVID-19 

-Wyposażanie uczniów. Rodziców, nauczycieli 

w wiedzę na temat zasad związanych z 

ryzykiem zarażenia COVID-19, zasadami 

postępowania w przypadku podejrzenia 

wystąpienia objawów chorobowych 

2.Środki i substancje psychoaktywne: 

 diagnoza środowiska ucznia, 

 wyposażenie uczniów, rodziców  

i nauczycieli w wiedzę  

o uzależnieniach i możliwościach 

szukania pomocy w sytuacji sięgania po 

narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę, 

 gazetki ścienne, 

 Apele, spektakle profilaktyczne 

 Bieżące informowanie rodziców / 

prawnych opiekunów o widocznej 

zmianie w zachowaniu dziecka, o 

Wychowawcy 

Dyrekcja szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 



swoich sugestiach i spostrzeżeniach. 

3. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie 

dyskryminacyjne, cyberprzemoc: 

 systematyczna edukacja uczniów  

w zakresie radzenia sobie z własnymi 

trudnymi uczuciami oraz w zakresie 

ochrony przed agresją, przemocą, 

 zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i 

norm obowiązujących w szkole 

 pogadanki, lekcje wychowawcze, 

 stała współpraca z pracownikami szkoły 

w zakresie zaobserwowanych 

negatywnych zachowań uczniów 

 reagowanie na wszystkie niepożądane 

zachowania ucznia, 

 spotkania z przedstawicielami Policji 

dotyczące odpowiedzialności nieletnich. 

4.Korygowanie istniejących już wad postawy i 

zapobieganie powstawaniu nowych – 

gimnastyka korekcyjna 

5.Ukształtowanie pożądanych społecznie 

postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych 

poprzez: 

 propagowanie wiadomości dotyczących 

zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, 

głód, choroby) - jak sobie radzić i gdzie 

szukać pomocy,  

 omawianie zagrożeń związanych  

z korzystaniem z Internetu, ujawnienia 

danych osobowych. 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

1. Diagnoza środowiska: 

 wczesne wykrywanie form przemocy 

wśród uczniów, 

 ochrona ofiar przemocy: rozmowy  

z uczniem, konsultacje z rodzicami,  

w razie konieczności wszczęcie 

procedury „Niebieskiej Karty”. 

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi 

pomocy i wsparcia. 

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej  

Wychowawcy 

Zespół 

wychowawczy, 

Łukasz Szałek 

 

 

 

 

 

 



w zakresie problematyki przemocy, 

uczestnictwo w szkoleniach 

 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy 

  

IX Ewaluacja programu. 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej 

obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą 

doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w 

kolejnym roku szkolnym. Ewaluacja programu przeprowadzana będzie na koniec  roku 

szkolnego przez zespół ds. Ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego powołany 

przez dyrektora. 

 

 

 

 

 


