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Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje 

siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

 

Wychowanie  

Proces wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i  społecznej, które 

powinno być wzmacnianie i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (Art.1 pkt. 3 Ustawy PO). 

 

Profilaktyka  

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk i procesów, określanych jako 

patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować. To system działań 

wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku wychowania. Realizowana jest  podczas działalności edukacyjnej 

szkoły. 

Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych  

wyborów i gotowego do autokreacji na drodze  

do właściwego dla niego sukcesu  
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Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. 

Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki 

domowej.  

Realizacja  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju 

wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. 

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:  

 podstawy prawa oświatowego; 

 wytyczne MEiN 

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów i kierunków pracy w obszarze wychowywania  

i profilaktyki w szkole i środowisku;  

 przeprowadzoną diagnozę, 

 przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania  

Program realizowany będzie przez wszystkich wychowawców i nauczycieli przedmiotów we współpracy z dyrekcją, ze specjalistami: 

pedagogiem, doradcą zawodowym, logopedą, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami uczniów a także z instytucjami, innymi szkołami  

i organizacjami pozarządowymi. 

Podstawy prawne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2017, poz. 59, z póź. Zm.) 

3. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 

r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
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w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356). 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozp. w sprawie sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii, Dz. U z 25 stycznia 2018 r., poz. 214 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).  

7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 

55).  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2020  r. 

zmieniające ww. rozporządzenie (Dz. U. 2020, poz. 1386) 

9. 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).  

10. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

11.  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający 

sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

12. Statut 

Ponadto wykorzystano: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 
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Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest zgodny ze Statutem szkoły i Koncepcją Pracy Szkoły, w której opisana jest misja i wizja placówki.  

 

Program uwzględnia rozwój kompetencji  kluczowych opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, Kierunki 

polityki oświatowej państwa, wytyczne MEiN.   

Wynika z wniosków z:  

 ewaluacji jego realizacji w roku ubiegłym,  

 nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021,  

 diagnozy środowiska szkolnego,  

 diagnozy czynników ryzyka i chroniących, rozpoznania problemów w sferze fizycznej, społecznej i emocjonalnej po powrocie uczniów do 

szkoły, ewaluacji wewnętrznej.  

Działaniami objęci są uczniowie klas I-VIII. 

Diagnoza środowiska 

Szkoła liczy 9 oddziałów (wraz z oddziałem przedszkolnym). Uczniowie pochodzą głównie z trzech miejscowości: Gulcza, Mikołajewa 

i Ciszkowa. Rodziny są średnio zamożne, wielu rodziców posiada trudną sytuację materialną – ok. 30% ogółu. W środowiskach rodzinnych 

uczniów przeważają właściwe postawy wychowawcze, problem zagrożenia patologią czy niewydolność wychowawcza dotyczy znikomej 

grupy. W zdecydowanej większości dzieci wychowują się w pełnych rodzinach. Około 30 % rodziców wymaga różnych form wsparcia: 

pomocy materialnej, wskazówek z zakresu wychowania, wiedzy dot. rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, informacji na temat miejsc 

gdzie może być świadczona pomoc dziecku lub rodzicom. Uczniowie objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną w postaci różnych zajęć.  

Diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników 

ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych oraz związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 i profilaktyką chorób zakaźnych. 

1.Dokonując diagnozy wykorzystano: (opis metod badawczych, badanych grup) 

a) ankieta dla uczniów „Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących” przeprowadzona w klasach V-VIII, 

b) obserwacje zachowania w czasie lekcji, w czasie przerw i wyjść poza szkołę. 

2.Diagnozując środowisko szkolne wzięto również pod uwagę: 

a) analizę stanu wychowania za poprzedni rok szkolny 
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b) analizę uzyskanych ocen zachowania, 

c) analizę frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, 

d) analizę ilościową i jakościową  zajęć pozalekcyjnych,  

e) realizowane w szkole formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

f) sprawozdania specjalistów 

g) protokoły zespołów wychowawczych 

h) realizację programów reintegracji oraz stopień realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Po przeprowadzonej analizie zebranych w badaniach danych ustalono:  

1. Najważniejsze potrzeby rozwojowe uczniów: 

a) akceptacji w grupie rówieśniczej, 

b) doskonalenie umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi, 

c)  nauka radzenia sobie ze stresem, 

d)  uzupełnienie wiadomości i umiejętności w związku z nauką zdalną (przedmioty wg najczęstszych odpowiedzi: matematyka, język 

angielski, język niemiecki, informatyka, fizyka, wychowanie fizyczne, historia, język polski, chemia, biologia, geografia). 

2. Czynniki chroniące: 

a) zainteresowanie uczniów nauką szkolną, 

b) systematyczne uczęszczanie do szkoły, 

c) częściowy udział uczniów w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego (rówieśnicy, sport, rodzice, samodzielnie), 

d) deklarowana przez uczniów umiejętność  radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami prezentowanymi przez innych uczniów, 

e) prawidłowa wiedza uczniów nt. dopalaczy, narkotyków oraz skutków ich zażywania, 

f) większość uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej  odczuwa radość, ciekawość, chęć do działania, 

g) poczucie własnej wartości, wiara we własne możliwości, 

h) pozytywny klimat szkoły i wsparcie nauczycieli,    

i) wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy, 

j) wzmocnienia pozytywne, okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć. 

3. Czynniki ryzyka: 

a) niedostateczne zainteresowanie  rodziców problemami dzieci, 

b) nieumiejętność uczniów radzenia sobie z nieprzyjemnym uczuciami, 

c) brak dostatecznej umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji (konflikty rówieśniczej), 
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d) deklarowana przez uczniów forma spędzania wolnego czasu – gry komputerowe, brak rozbudzenia czytelniczego, 

e) wycofanie się niektórych uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej i odczuwanie przez nich: niepewności, lęku, strachu, stresu  

i smutku.  

4. Problemy występujące w środowisku szkolnym: 

Podzielono je na 3 grupy: 

I. agresja (słowna i fizyczna): popychanie, przezywanie, wyśmiewanie się, wulgaryzmy, dokuczanie,  

II. niska kultura osobista: niegrzeczne odzywanie się do siebie, nieuprzejmość, brak szacunku dla innych, niekulturalne zachowanie się, brak 

reakcji na polecenia nauczyciela, niewłaściwe zachowanie na przerwach), 

III. słabe umiejętności społeczne (brak dostatecznej akceptacji i tolerancji, niekoleżeńskość, egoizm, wykluczanie innych z grupy 

rówieśniczej, brak umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi). 

Ustalono również przyczyny, które mogą warunkować występowania w/w zachowań: 

 Brak odpowiednich wzorców odnośnie zachowania. 

 Modelowanie i utrwalanie zachowań agresywnych w środowisku rodzinnym. 

 Deprywacja potrzeb (środowisko rodzinne). 

 Wpływ mediów i nieodpowiednie z nich korzystanie. 

 Chęć zwrócenia na siebie uwagi. 

 Nieumiejętność radzenia sobie z trudną sytuacją. 

 Brak dostatecznej umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami. 

Rekomendacje do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego: 

1. Realizacja działań mających na celu rozwijanie umiejętności społecznych uczniów oraz naukę konstruktywnych sposobów 

rozwiązywania konfliktów. 

2. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, w tym również uwzględniających tematykę związaną z uzależnieniami behawioralnymi, 

problematykę nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz problematykę palenia tytoniu.  

3. Realizacja działań minimalizujących występowanie ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez 

kształtowanie i wzmacnianie czynników chroniących w codziennej pracy wychowawczej.  

4. Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez: - realizację pozalekcyjnych i wspomagających,  zajęć sportowo-

rekreacyjnych oraz kół zainteresowań, organizację kampanii edukacyjnych – wolontariatu. 
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Model absolwenta szkoły:  

Uczeń kończący szkołę jest:  

1. Samodzielny, daje sobie radę w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.  

2. Odpowiedzialny, gotów ponosić konsekwencje swoich czynów. Jeżeli trzeba, zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia. 

Działając w grupie, poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej pracy; postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. 

Bierze odpowiedzialność za skutki swoich działań. 

3. Wyposażony w gruntowną wiedzę i umiejętności. 

4.  Aktywny, kreatywny, przygotowany do aktywnego funkcjonowania we współczesnym życiu społecznym (społeczeństwie), stara się 

rozwiązywać napotkane problemy; naukę traktuje jak coś naturalnego. Ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas  

i stara się je rozwijać. 

5.  Prawym obywatelem ciekawy świata- zdobywa wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata. Jest 

aktywny umysłowo. 

6. Tolerancyjny- rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go. 

7. Szanuje godność innych- jest zawsze w stosunku do innych osób, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych. 

8. Szanuje prawo- przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych przez organa  szkoły; przestrzega prawa i zasad 

ustalonych przez odpowiednie instytucje w mieście i kraju. 

9. Obowiązkowy i punktualny- dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.    

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia  

i wychowanka 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 podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia 

siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia  

w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 
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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, kreowanie 

postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19), 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu 

społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

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 najważnie jszych 

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 oraz 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 

11) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe 

wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych 

skutków. 
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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 i młodzieży, 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) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów 

depresji u dzieci i starszej młodzieży, 

4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na 

funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

5) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 

6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

8) 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, 

9) 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, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na 
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funkcjonowanie w życiu, 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, a także działań 

podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

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) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku 

obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat 

konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) 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, substanc ji 

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, substancj i 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które 

nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia, 

4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie 

działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły. 
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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,  

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) poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego 

rozpoznawania objawów depresji,   

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

6) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,  

nowych substancji psychoaktywnych. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,                        

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 
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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, 

 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 

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, 

specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 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 lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 
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 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga 

nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów 

szkoły, 

 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,  

 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną 

uczniów, 

 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika 

zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia 

równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów, 

 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach 

sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

 dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji 

uzupełniającej, sprawozdań), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć 

kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami  

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów, 

 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami 

poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do 

bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich 

w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać 

uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys 

psychiczny, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
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2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań 

wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów  

z rówieśnikami, 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej  

z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania, 

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie  

z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją  

i przestępczością, a także depresją, 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji 

zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,  

 reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,  

a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-

19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń  

i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19, 

 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 
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 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji 

społecznej w okresie epidemii COVID-19, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego  

i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,  

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami - uwzględniają trudności  

w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,  

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi  

z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy 

grupowej, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,  

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,  

 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 
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5. Zespół wychowawców OP-III, IV-VIII: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 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, promuje metodę pozytywnego dyscyplinowania uczniów,  

 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, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

6. Pedagog szkolny: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych 

objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,  

 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu 

szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla 

nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych,  

profilaktycznych, 
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 wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że 

sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny  

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  

skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. 

7. Rodzice: 

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

8. 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, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców 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. 
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Cele strategiczne wynikają z przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego i  wspólnych ustaleń członków społeczności szkolnej: 

1. Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły. 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, przeciwdziałanie przemocy, w tym w cyberprzestrzeni.  

3. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych. 

4. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.  

5. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym wzmacnianie kondycji psychicznej uczniów, zapobieganie uzależnieniom.  

 

Metody pracy  

- gry i zabawy, 

- plakaty, twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna, 

- prezentacje, 

- scenki rodzajowe, 

- gry dramatyczne, 

- treningi umiejętności, 

- projektowania dokumentów, 

- symulacje, 

- warsztaty poznawczo-doskonalące, 

- wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, 

- wyjazdy śródroczne, 

- akcje charytatywne. 

 

Formy pracy 

- praca w zespołach zadaniowych, 

- praca w grupach, 

- praca indywidualna. 
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Treści wychowawczo-profilaktyczne 

Cele szczegółowe, zadania: 

L.p. Cel 

strategiczny 

Cele szczegółowe Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1. Wzmacnianie 

pozytywnego 

klimatu szkoły 

a) umie nawiązywać  

i podtrzymywać relacje 

oparte na szacunku oraz 

współpracować w zespole 

(rozwija kompetencję - 

praca w zespole) 

b) traktuje innych  

z szacunkiem, zmniejszenie 

ilości wykluczeni z grupy 

rówieśniczej 

c)posiada podstawowe 

umiejętności w zakresie 

efektywnej komunikacji : 

aktywne słuchanie, wyrażanie 

potrzeb, próśb, własnego 

zdania, prowadzenie 

rozmowy 

d) umie radzić sobie 

 z własnymi trudnymi 

1. Integrowanie dzieci i młodzieży w klasach: 

a) w I i IV klasie - jeden dzień poświęcony na zajęcia 

integracyjne 

b) przeprowadzenie cyklu zajęć integracyjnych na 

godzinach wychowawczych kl. I, IV 

b)  w pozostałych klasach przeprowadzenie cyklu trzech 

zajęć dotyczących integracji klasy i budowania 

satysfakcjonujących relacji z innymi na godzinach 

wychowawczych lub podczas wyjazdu klasowego. 

c) reagowanie na każde sygnały dotyczące wykluczenia 

z grupy rówieśniczej, agresji, przemocy. Współpraca 

nauczycieli, wychowawców i specjalistów 

d) przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat 

szacunku 

2. Prowadzenie Treningów umiejętności społecznych 

dla grup uczniów w zależności od zdiagnozowanych 

potrzeb. 

Wychowawcy, 

pedagog 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy  

 

 

Nauczyciele 

wrzesień  

 

Wrzesień - 

październik 

 

I semestr 

 

Cały rok 

 

Październik 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 
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emocjami oraz uczuciami  

innych 

e) zna normy i zasady 

obowiązujące w grupie oraz 

prawa i obowiązki 

wynikające z roli ucznia i 

członka społeczności szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Wszyscy członkowie 

społeczności szkolnej: 

doskonalą wzajemne relacje: 

3. Prowadzenie zajęć  psychoedukacyjnych  

poświęconych rozwijaniu kompetencji społecznych. 

4. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy 

poświęconych koleżeństwu, pracy zespołowej. 

 5. Tworzenie kontraktów klasowych w oparciu o 

ogólnoszkolne normy i zasady.  

6. Organizowanie wycieczek, imprez klasowych.  

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń dla nauczycieli z 

zakresu rozwijania kompetencji społecznych, 

szczególnie budowania relacji z uczniami i rodzicami. 

8. Doskonalenie współpracy rodzic - wychowawca oraz 

wychowawca/nauczyciel - rodzic - pedagog 

9. Organizowanie konsultacji  nauczycieli dla rodziców. 

10. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci 

poprzez konsultacje, pomoc psychologiczno - 

pedagogiczną, warsztaty. 

 11. Uaktualnienie i wdrożenie zasad współpracy z 

rodzicami. 

 

1. Doskonalenie współpracy rodzic - wychowawca oraz 

wychowawca/nauczyciel - rodzic - pedagog 

specjaliści 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy, 

pedagog 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

Październik 

 

 

 

 

Cały rok 

Cały rok 
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nauczyciel - uczeń, 

nauczyciel - rodzic, 

nauczyciel - nauczyciel 

2. Organizowanie konsultacji  nauczycieli dla rodziców. 

3. Organizowanie konsultacji specjalistów dla rodziców. 

2. Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

uczniów, 

zapobieganie 

przemocy, w tym 

w 

cyberprzestrzeni 

 

a)zna zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące w szkole i poza 

nią, przestrzega 

obowiązujących norm 

zachowania. 

 

 

 

 

b) potrafi kontrolować swoje 

zachowanie, bierze 

odpowiedzialność za swoje 

postępowanie ( zmniejszenie 

przypadków agresji i 

przemocy rówieśniczej) 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z funkcjonującymi w 

szkole procedurami postępowania w przypadku łamania 

regulaminu szkolnego oraz systematyczne ich 

przypominanie. 

2. Monitorowanie zachowania uczniów i uwag. 

3. Konsekwentne stosowanie kar  statutowych. 

4. Monitorowanie zachowania uczniów z oceną 

nieodpowiednią i naganną z zachowania. 

 

1. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych 

poświęconych nauce rozwiązywania konfliktów i 

problemów bez przemocy. 

2. Stosowanie metody „Wspólnej sprawy” podczas 

rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. 

3. Prowadzenie edukacji prawnej dla uczniów klas VI - 

VIII. 

4. Prowadzenie indywidualnych  zajęć w zakresie 

radzenia sobie ze złością i innymi trudnymi emocjami 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

Wychowawcy 

Wychowawcy, 

pedagog 

 

Wychowawcy, 

Specjaliści 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wychowawcy, 

Specjaliści 

Wychowawcy, 

Specjaliści 

 

Wrzesień 

Luty 

 

 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 

 

 

Cały rok  

( w 

zależności 

od potrzeb) 

Cały rok 

cały rok 

Cały rok 
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c) zna zasady bezpiecznego 

poruszania się  

w cyberprzestrzeni  

d) wie jak odpowiedzialnie 

korzystać z zasobów 

Internetu 

Rodzice i nauczyciele: 

a) wiedzą jak 

odpowiedzialnie korzystać  

z zasobów Internetu 

b) posiadają aktualne  

i rzetelne informacje na 

zagrożeń występujących  

w cyberprzestrzeni  

dla uczniów przejawiających agresywne zachowania. 

 

1.Prowadzenie zajęć  poświęconych nauce bezpiecznego 

i odpowiedzialnego poruszania się  

w cyberprzestrzeni oraz krytycznej analizie informacji 

zamieszczanych  

w Internecie. 

2. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu. 

 

1. Przekazanie informacji rodzicom i nauczycielom na 

temat zagrożeń  występujących w cyberprzestrzeni.  

2. Zamieszczenie powyższych informacji na stronie 

gazetce  

Wychowawcy, 

Specjaliści 

Wychowawcy, 

Specjaliści 

 

Wychowawcy, 

Specjaliści 

Wychowawcy, 

nauczyciel 

informatyki 

 

Październik, 

Marzec 

Luty 

 

 

 

Listopad 

 

3. Wychowanie do 

wartości i 

kształtowanie 

postaw 

prospołecznych i 

patriotycznych  

a) buduje swój system 

wartości 

 

b) aktywnie uczestniczy  

w uroczystościach szkolnych 

i miejskich, imprezach 

kulturalnych (rozwija 

kompetencję - aktywny udział 

1. zrealizowanie 2 godzin do dyspozycji wychowawcy 

poświęconych wartościom: wartości przyjęte w szkole 

oraz dobro i prawda. 

 

1. Organizowanie uroczystości i imprez historycznych, 

patriotycznych i  kulturalnych w szkole oraz wyjść na 

uroczystości miejskie związane ze świętami  

Wychowawcy,  

 

 

wychowawcy 

 

Listopad, 

Styczeń 

  

 

 

Cały rok 
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w życiu kulturalnym szkoły, 

środowiska) 

 

c) angażuje się w działania 

wolontariatu, samorządu 

uczniowskiego 

  

 

i upamiętnianiem wydarzeń historycznych. 

2. Organizowanie wycieczek do muzeów, teatrów, 

bibliotek, regionalnych miejsc kulturalnych, miejsc 

pamięci narodowej. 

 

1. Prowadzenie działalności Samorządu Uczniowskiego. 

2. Organizacja wolontariatu w szkole. 

3. Organizowanie akcji charytatywnych, pomocy 

koleżeńskiej. 

4. Prowadzenie współpracy z instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi. 

 

wyznaczeni  

nauczyciele 

 

Opiekun SU - 

wyznaczeni 

nauczyciele 

Wyznaczeni 

nauczyciele, 

Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 

 

Cały rok 

4.  Wspomaganie 

wychowawczej 

roli rodziny. 

Rodzice - doskonalą 

kompetencje wychowawcze 

1. Udzielanie konsultacji i pomocy w trudnych 

sytuacjach wychowawczych. 

2. Organizacja zespołów wychowawczych z udziałem 

rodziców w przypadku powtarzających się zachowań 

niepożądanych ucznia. 

3. Przekazywanie rodzicom materiałów edukacyjnych 

na temat problemów dzieci i młodzieży oraz sposobów 

postępowania zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Wychowawcy 

Specjaliści 

 

 

Specjaliści  

Cały rok 

według 

potrzeb 

Cały rok 

według 

potrzeb 

Cały rok 

według 

potrzeb 
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5. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia, w tym 

zdrowia 

psychicznego, 

zapobieganie 

uzależnieniom 

1. Zna zasady zdrowego stylu 

życia: 

a) zna i przestrzega zasad 

bezpieczeństwa zw. z 

pandemią COVID-19  

b) wie jak prawidłowo i 

zdrowo się odżywiać 

c) ma świadomość roli 

aktywności fizycznej w 

zdrowym życiu człowieka  

 

 

 

 

 

 

Rodzice, nauczyciele 

 

 

2.Wie jak dbać o zdrowie 

1. Przeprowadzenie godziny do dyspozycji 

wychowawcy na temat „Bezpiecznie w szkole - zasady 

funkcjonowania w szkole zw. z pandemią COVID - 19” 

2.  Poszerzenie wiedzy na temat objawów, 

rozprzestrzeniania się, zapobiegania chorobom 

zakaźnym, w tym COVID 19, stosowanych szczepień” 

1. Realizacja treści wychowawczo - profilaktycznych 

dotyczących zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej, na 

przyrodzie, biologii, wychowaniu fizycznym, edukacji 

dla bezpieczeństwa, godzinach do dyspozycji 

wychowawcy. 

2. Organizowanie imprez rekreacyjnych i zawodów 

sportowych. 

3. Realizacja Programów dla szkół: (Mleko, Owoce  

i warzywa w szkole, Czyste Powietrze, Bieg po zdrowie 

itd.). 

4. Poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli  

i wychowawców na temat objawów, rozprzestrzeniania 

się, zapobiegania, zasięgu koronawirusów, w tym 

COVID 19, stosowanych szczepień, testów 

1. Przeprowadzenie godziny do dyspozycji 

wychowawcy „Jak dbać o zdrowie psychiczne” 

2. Przeprowadzenie zajęć na temat sposobów radzenia 

Wychowawcy  

 

Wychowawcy  

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog  

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

Wrzesień 

 

 

Cały rok 

według 

potrzeb 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 
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psychiczne: 

a) zna swoje zasoby, mocne 

strony oraz słabości,  

b) wie jak radzić sobie w 

trudnych sytuacjach  

c) umie podejmować decyzje, 

które gwarantują utrzymanie 

zdrowia fizycznego i 

psychicznego 

d) zna konsekwencje 

zdrowotne palenia 

papierosów, e-papierosów  

 

 

Rodzice i nauczyciele: 

a)posiadają aktualne i 

rzetelne informacje na temat: 

- wspierania kondycji 

psychicznej uczniów  

- substancji psychoaktywnych 

i pierwszych objawów 

sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach w klasach IV - 

VIII 

3. Udzielanie opieki i wsparcia psychologiczno - 

pedagogicznego uczniom w sytuacjach kryzysowych. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

5. Realizacja wybranych zagadnień programów 

profilaktycznych wyznaczonych przez Sanepid. 

6. Udzielanie bieżącej pomocy uczniom w trudnej 

sytuacji życiowej, materialnej. 

 

 

 

 

1. Przygotowanie dla rodziców i nauczycieli materiałów 

edukacyjnych na temat wzmacniania kondycji 

psychicznej uczniów 

2. Dostarczanie informacji rodzicom o ofercie pomocy 

specjalistycznej dla uczniów i ich rodzin w przypadku 

używania środków i substancji powodujących 

uzależnienie (profilaktyka wskazująca i selektywna) 

pedagog  

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog  

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog  

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog  

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy,  

specjaliści 

Cały rok 

Cały rok 

 

Cały rok 

Cały rok  

 

Cały rok  

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 
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używania substancji 

psychoaktywnych  

 

  

Przewidywane osiągnięcia uczniów w wyniku działań profilaktyczno-wychowawczych 

1. Uczeń potrafi funkcjonować w nowej grupie i efektywnie w niej działać, czyli ma poczucie przynależności do klasy, współdziała  

w grupie rówieśniczej i czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy, dostosowuje się do norm i przestrzega je.  

2. Uczeń posiada nawyki dobrego zachowania i efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi, czyli postępuje 

według przyjętych zasad dobrego zachowania, szanuje siebie, młodszych, rówieśników i dorosłych, zna i stosuje zwroty grzecznościowe, 

zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować. 

3. Uczeń ma poczucie własnej wartości, wykazuje wiarę we własne możliwości i potrafi zachować się w sytuacjach trudnych, czyli 

dostrzega swoje mocne i słabe strony,  zna swoje prawa i obowiązki, wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami i problemami, 

odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach konfliktowych,  potrafi zaprezentować siebie w grupie 

4. Uczeń rozumie siebie i dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym, czyli akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa, 

jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, doświadcza uczuć i potrafi je nazwać,  potrafi nazwać i ocenić własne zachowania, 

określa, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje, rozumie i wyraża potrzebę rozszerzania swoich 

zainteresowań, ma poczucie swoich korzeni –rodzina, środowisko, szkoła. 

5. Uczeń zna normy i zasady życia społecznego i według nich postępuje, czyli potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje 

międzyludzkie,  posiada ugruntowaną wiedzę o tym jak radzić sobie z trudnościami w kontaktach międzyludzkich,  jest świadomy swojej 

niepowtarzalności, dostrzega i akceptuje niepowtarzalność innych,  podejmuje próby rozwiązywania konfliktów i problemów, potrafi 

wyrażać swoje opinie i sądy, nie naruszając godności drugiej osoby, przyjmuje postawy asertywne 

6. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, jest kreatywny i efektywnie angażuje się w pomoc na rzecz innych.  

7. Uczeń dąży do określenia swojej tożsamości, czyli rozumie znaczenie : hierarchii wartości”, stara się poznać i rozumieć hierarchię 

wartości innych ludzi,  próbuje odkrywać sens i cel własnego życia,  wzbogaca swoją osobowość, ma poczucie własnej godności  

i szanuje godność drugiego człowieka, potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń i miłość.  

8. Uczeń umie radzić sobie w sytuacji przemocy, stresu, zagrożenia. 

9. Uczeń potrafi być  asertywnym. 
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10. Uczeń umie prowadzić zdrowy styl życia  

11. Uczeń potrafi bezpiecznie i higienicznie spędzać czas w szkole i poza nią. 

12. Uczeń zna konsekwencje zażywania narkotyków, picia, palenia, wpływu używek na własne zdrowie. 

13. Uczeń zdaje sobie sprawę z wpływu Internetu i telewizji na stan swojego zdrowia.  

14. Uczeń potrafi przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w czasie epidemii koronawirusa COVID19 

15. Uczeń potrafi gospodarować środkami finansowymi oraz zna sposoby oszczędzania. 

16. Uczeń wie, co należy robić, aby chronić klimat i środowisko. 

17. Uczeń zna konsekwencje swoich czynów. 

 

 

Podsumowanie, ewaluacja i analiza skuteczności planu zostanie przeprowadzona w czerwcu. Podczas ewaluacji zostaną wykorzystane 

metody zbierania informacji: analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad, ankiety.  

 

 

 

 


