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 Podstawy prawne Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego. 
 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art.72. 

 Konwencja o prawach Dziecka – art.3, art.19, art.33.. 
 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60).  

 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)  art.26 ustawy. 

 Rozporządzenie MEN z 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 11, poz. 209 z późniejszymi  zmianami), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz 
poz. 28 i 875 z późniejszymi zmianami), 

  Rozporządzenie MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w 
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 
profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.( DZ. U. z 2015r. poz.1249). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeci wdziałaniu 
alkoholizmowi (z późniejszymi  zmianami). 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych (z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z dnia 3 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami ) 

 Statut Zespołu Szkół w Nowym Dworze 
 
 

Rozdział 1. Misja, wizja szkoły i model absolwenta 

Wizja szkoły 

Zespół Szkół jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, szacunku i wzajemnej współpracy 

uczniów, rodziców i pracowników szkoły.  

Wszystkie działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne podporządkowane są realizacji 

nadrzędnego przesłania, jakim jest: 

„Szkoła przyjazna, otwarta, wspierająca rozwój każdego ucznia, przygotowująca do 

funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie”  

Misja szkoły 

 
1. Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania 

wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-  
wychowawczo -profilaktycznych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i 
zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do 
pełnego rozwoju ich osobowości.  

2. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery 
procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień  i 
umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych artystycznych,  rozbudzanie chęci 



i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia 
dumy z osiąganych wyników. 

3. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji  
i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, 
poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, 
uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności.  

4. Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania. Rodzice są partnerami szkoły. 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze:  

1. Jest przygotowany do dalszego kształcenia, posiada ogólną wiedzę i kluczowe umiejętności, niezbędne 
do podejmowania wezwań w przyszłości,  

2. Akceptuje siebie mając świadomość mocnych i słabych stron. Potrafi dokonywać samooceny i 
kontroluje swoje emocje. 

3. Dostrzega potrzeby swoje i innych ludzi , rozumie uczucia i sytuację innych osób, nawiązuje przyjaźnie. 
4. Przyjmuje pomoc jako objaw koleżeństwa i stara się ją odwzajemnić. 
5. Jest odpowiedzialny, podejmując działania  przewiduje ich konsekwencje, jest uczciwy w swoim 

postępowaniu, zna zagrożenia w tym związane z korzystaniem z technologii informacyjno -
komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych; 

6. Rozumie potrzebę krytycznego podejścia do spotykanych wzorców, ma szacunek do prawdy i zdolność 
do samodzielnego myślenia: 

7.  Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości , poznaje historię, kulturę, tradycje  
swojego regionu, Ojczyzny i Europy  oraz wartości chrześcijańskie,  troszczy się o utrzymanie i 
pomnażanie tego dziedzictwa. 

8. Docenia wartość lokalnej tradycji ma poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej (mała i wielka 
ojczyzna), uczestniczy w integrowaniu środowiska lokalnego,  dąży do budowania więzi między 
pokoleniami. 

9. Jest aktywny i twórczy – posiada zainteresowania, wykazuje się samodzielnością, ciekawością  świata,  
korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę, ma szacunek do pracy i nauki, 
przejawia aktywność społeczną.  

10.  Jest tolerancyjny- pozytywnie nastawiony wobec innych, wrażliwy na krzywdę samotnych, cierpiących, 
niepełnosprawnych, szanuje inne rasy i nacje oraz różne poglądy:  

11.  Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i jej piękno, ocenia walory zdrowotne, turystyczne, ekologiczne 
natury, szanuje człowieka i środowisko naturalne oraz konieczność jego ochrony.  

 

Rozdział 2. Zadania Wychowawcze: 

  

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;  

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu; 

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;  

4) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu;  



5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz  

relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców, w tym wzmacnianie 

więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

 

 Rozdział 3. Profilaktyka w szkole 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje 
równolegle trzy obszary działania: �  

 wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej 
zaradności); �  

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i 
dezorganizują zdrowy styl życia; �  

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 
oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.  

Działalność profilaktyczna w szkole prowadzona jest na  trzech poziomach: 

Działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub profilaktyka uniwersalna) 

kierowane są do tych wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub 

zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich w 

umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne zdrowie i 

życie. 

 Działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub profilaktyka selektywna) kierowane są 

do osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a jej celem 

jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.  

Działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub profilaktyka skoncentrowana na 

jednostce) kierowane są do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy 

rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając do swojego naturalnego 

środowiska potrzebują wsparcia, które pomoże im w readaptacji i uchroni przed nawrotem trudności. 

 

 Rozdział 4. Założenia programu wychowawczo -profilaktycznego. 

1. Podmiot oddziaływań: 

 Podmiotem oddziaływań są uczniowie naszej szkoły, ich rodzice, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły. Program uwzględnia  potrzeby rozwojowe oraz specyfikę okresów rozwojowych 

dzieci i młodzieży. Rodzice, stanowiący niejako podmiot wspomagający wychowanie i profilaktykę w 

szkole. Współtworzą program poprzez wskazywanie najistotniejszych problemów oraz uczestniczą w 

nim, podnosząc swoje umiejętności rodzicielskie i wychowawcze, współpracując z gronem 

pedagogicznym w imię szeroko pojmowanego dobra dziecka.  



 Nauczyciele i wychowawcy są realizatorami programu oraz jego podmiotem oddziaływań. 

Stale podnoszą swoje kompetencje wychowawcze i interpersonalne poprzez uczestniczenie w 

szkoleniach i kursach oraz mają kontakt z najnowszą wiedzą z dziedziny psychoprofilaktyki. Inni 

pracowniczy szkoły wspierają realizację programu profilaktycznego i jednocześnie uczestniczą jako 

adresaci działań. 

2. Diagnoza potrzeb środowiska szkolnego: 

 Podstawę do podejmowania działalności  profilaktycznych, stanowi opracowywana w każdym 

roku szkolnym diagnoza  w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących 

oraz czynników ryzyka. Dotyczących uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników szkoły. Opracowując diagnozę szkoła współpracuje z jednostkami samorządu 

terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i  

powiatowymi stacjami sanitarno -epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami. 

Czynniki zagrożenia występujące na terenie szkoły. 

 Według uczniów Według nauczycieli Według rodziców 

1. Palenie e-papierosów (2,9) 1.Negatywny wpływ grupy 
rówieśniczej (3,6) 

Palenie papierosów (2,3) 

2. Palenie papierosów (2.8) 
 

Brak przyjaciół (2,5) Zły stan zdrowia (2,0) 

3. Cyberprzemoc (2,7) Przemoc psychiczna (2,5) Brak świadomości skutków 
zdrowotnych i społecznych  
używania substancji 
psychoaktywnych (1,9) 

4. Nieprzestrzeganie zasad i 
regulaminów w szkole (2,5) 

Brak świadomości skutków 
zdrowotnych i społecznych  
używania substancji 
psychoaktywnych (2,5) 

Brak  świadomości i 
konsekwencji prawnych 
używania substancji 
psychoaktywnych (1,9) 

5. Brak przyjaciół (2.4) Brak  świadomości i 
konsekwencji prawnych 
używania substancji 
psychoaktywnych (2,4) 

Przemoc psychiczna (1.8) 

6. Nadmierne wymagania (2,4) Nieprzestrzeganie zasad i 
regulaminów w szkole (2,3) 

Trudne relacje uczeń - 
nauczyciel (1,8) 

7.  Brak  świadomości i 
konsekwencji prawnych 
używania substancji 
psychoaktywnych (2,4) 

Poczucie osamotnienia (2,3)  

8. Niska samoocena (2,3)   

 

Kontakt osobisty z czynnikiem zagrożenia  

 Według uczniów Według nauczycieli Według rodziców 
1. Brak przyjaciół (2.3) Niska odporność na stres (2,3) Choroba w rodzinie (1,8) 

2. Niska odporność na stres (2,0) Trudności z radzeniem sobie z Brak  świadomości i 



Nadmierne wymagania (2,0) 
Nieprzestrzeganie zasad i 
regulaminów w szkole (2,0) 

emocjami (2,1) 
Uleganie wpływom i presji 
innych (2,1) 
 

konsekwencji prawnych 
używania substancji 
psychoaktywnych (1,8) 

3. Palenie papierosów (1,9) 
Zły stan zdrowia (1,9) 

Niski poczucie własnej wartości 
(2,0) 
Brak  świadomości i 
konsekwencji prawnych 
używania substancji 
psychoaktywnych (2,0) 

Palenie papierosów (1,7) 

4. Trudne relacje uczeń -nauczyciel 
(1,8) 
 Nieprzyjazna atmosfera w 
szkole (1,8) 
Uleganie wpływom i presji 
innych (1,8) 
Niska motywacja do nauki (1,8) 
Brak zainteresowań (1,8) 
Trudności w nawiązywaniu i 
utrzymywaniu kontaktów z 
rówieśnikami (1,8)  

Nieprzyjemna atmosfera w 
szkole (1,9) 
Negatywny wpływ grupy 
rówieśniczej (1,9) 

Brak świadomości 
skutków zdrowotnych i 
społecznych zażywania 
substancji 
psychoaktywnych (1,7) 

 

Najwyżej oceniane czynniki chroniące przed zagrożeniami 

 Według uczniów Według nauczycieli Według rodziców 
1. Pełna rodzina (4,6) Dobre relacje między uczniem a 

nauczycielem (4,7) 
Pełna rodzina (4,6) 

2. Dobre relacje rodzinne (4,5) Pełna rodzina (4,6) 
Dobre relacje rodzinne (4,6) 
Pełna abstynencja od środków 
psychoaktywnych (4,6) 
Dobre relacje między uczniami 
(4,6) 

Poczucie bezpieczeństwa i 
wsparcia (4,6) 

3. Poczucie bezpieczeństwa i 
wsparcia (4,4) 

Świadomość szkodliwości picia 
alkoholu i palenia papierosów 
(4,5) 
Nieuleganie grupie rówieśniczej 
(4,5) 

Dbałość o stan zdrowia i 
zdrowy styl życia (4,6) 

4.  Posiadanie przyjaciół (4,2) 
Brak nałogów i innych 
dysfunkcji w rodzinie (4,2) 
Stabilność materialna (4,2) 

Poczucie bezpieczeństwa i 
wsparcia (4,5) 
Dobre samopoczucie w szkole 
(4,5) 

Pełna abstynencja od 
środków 
psychoaktywnych (4,4) 
Adekwatna samoocena i 
poczucie wartości (4,4) 

5.  Dobre relacje między uczniami 
(4,1) 

 Motywacja do nauki (4,4) 

 

Najniżej oceniane czynniki chroniące 

 Według uczniów Według nauczycieli Według rodziców 

1. Aktywny udział w życiu szkoły Dostępność i umiejętność Świadomość prawna w 



(3,1) korzystania z pomocy 
instytucjonalnej (3,5) 

zakresie substancji 
psychoaktywnych (3,9) 

2. Dobra atmosfera w szkole (3,1) Wytyczanie celów i 
samorealizacja (3,9) 

Adekwatna samoocena 
(3,9) 

3. Umiejętność konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów (3,1) 

Świadomość prawna w zakresie 
substancji psychoaktywnych 
(3,9) 

Umiejętność 
konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów 
(4,0) 

4.  Umiejętność współdziałania w 
grupie i budowanie relacji (3,1) 

Motywacja do nauki (3,9) Adekwatne wymagania 
(4,0) 

5.  Adekwatne wymagania (3,1) Umiejętność konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów (3,1) 

Stabilność Materialna 
(4,0) 

 Pełna abstynencja od substancji 
nielegalnych (3,4) 

  

 

 Rozdział 5. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 Szkolny Program  Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany jest poprzez działania  wychowawcze, 

edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne prowadzone  wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, 

treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach 

uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.  

Działania wychowawcze polegają 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 podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

 2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie 

postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do 

życia i witalności; 

 3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

 4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w 

tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

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 i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2, 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 i wychowanków;  

3) kształtowanie u uczniów i wychowanków 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 i substancji, o których mowa w § 1 

ust. 2, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej; 

 6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i 

substancji, o których mowa w § 1 ust. 2,  

 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 i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2;  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji, o  których mowa w § 1 ust. 2;  

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 obejmuje 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,  

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 i substancji, przez uczniów i 

wychowanków, 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;  

Rozdział 6. Cele programu 

Cele główne: 

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów w radzeniu sobie z trudnościami, jakie 

zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu 

2. Ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i 

dezorganizują jego zdrowy styl życia  

3. Inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 

ucznia i jego zdrowemu życiu. 

Cele szczegółowe programu 

1. Systematyczna diagnoza zachowań ryzykownych i czynników chroniących. 
2. Uświadomienie i kształtowanie wartości służących osobowemu rozwojowi uczniów. 
3. Kształtowanie wrażliwości moralnej oraz potrzeby poznawania samego siebie.  
4. Uświadomienie wartości związanych z ogólnoludzkim dziedzictwem kulturowym  
5. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, jego umiejętności psychospołecznych.  
6. Przekazywanie pozytywnych sposobów samopoznania, samorealizacji, radzenia sobie ze stresem. 

problemami życia codziennego, umiejętności poszukiwania pomocy.  
7. Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju  
8. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji 
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom - wolność wyboru, radzenia sobie z presją mediów i rówieśników 

(rozumienie mechanizmów nacisku społecznego); 
10.  Udzielanie właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z grup ryzyka.  
11.  Informowanie o dostępnych formach i sposobach pomocy specjalistycznej, udzielanie wsparcia w 

stanach kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży.   
12.  Rozwijanie kompetencji nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego w zakresie promocji 

zdrowia. 
13.  Kształtowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, poczucia własnej wartości, poczucia 

wpływu na swoje życie, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętności zachowania się 
w sytuacjach trudnych. 

14.  Rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i 
potrzebie ich rozwiązywania.  

15.  Budzenie zainteresowań środowiskiem lokalnym (mała ojczyzna) własnym krajem (wielka 
ojczyzna), Europą i światem, pogłębiając poczucie przynależności do wspólnoty ludzkiej.  

16.  Kształtowanie i propagowanie  poprawnego i pięknego języka ojczystego,  
17.  Pozytywna współpraca z rodzicami dzieci w zakresie poradnictwa dotyczącego potrzeb 

rozwojowych, zagrożeń i sposobów im zapobiegania.  
18.   Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców oraz nauczycieli w środowisku szkolnym. 

 

Rozdział 7. Zadania szkolnego programu Wychowawczo- Profilaktycznego. 
 

1. Stworzenie przyjaznego klimatu w szkole – dobra komunikacja, osobowe relacje pomiędzy 
nauczycielami i uczniami, poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, udzielenie 



emocjonalnego wsparcia uczniom, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach, indywidualizacja 
działań edukacyjnych 

2. Nauczyciele stanowiący pozytywne wzorce. 
3. Wypracowanie spójnej polityki szkoły wobec zachowań niepożądanych oraz konsekwentne jej 

wdrażanie – jasne określenie wymagań co do zachowań uczniów oraz reakcja szkoły na zachowania 
nieprawidłowe, informowanie o tym uczniów i ich rodziców. 

4. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań 
wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez szkołę.  

5. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 
6. Wychowanie do wartości i kształtowanie tradycyjnej hierarchii wartości,  
7. Rozwijanie i wsparcie działalności wolontariatu.  
8. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków ich rodziców więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną. 
9. Kształtowanie umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z presją mediów i rówieśników 

(rozumienie mechanizmów nacisku społecznego); 
10.  Pomoc uczniom z trudnościami rozwojowymi i dydaktyczno-wychowawczymi.  
11.  Wczesne rozpoznanie uczniów z grup ryzyka rozwojowego, wstępna diagnoza na terenie szkoły i 

kierowanie ich na badania specjalistyczne w celu przeprowadzenie pełnej diagnozy.  
12.  Udzielanie pomocy rodzicom w zakresie badań przeprowadzanych przez poradnię psychologiczno -

pedagogiczną i inne poradnie specjalistyczne.  
13.  Udostępnienie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą – placówki 

służby zdrowia i organizacji pozarządowych. 
14.  Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych.  

 

Zadania poszczególnych podmiotów w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Zadania dyrektora szkoły: 

1. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o 
kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,  

2. Wspieranie finansowo i organizacyjnie działań wychowawczych i profilaktycznych w środowisku 
szkolnym. 

3. Stwarzanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie 
uczniom podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.  

4. Kontrolowanie  wypełnianego przez uczniów obowiązku szkolnego  
5. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli. 
6. Dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.  

 

Zadania nauczycieli. 

1. Podejmowanie tematyki dotyczącej realizacji celów i zadań Programu Wychowawczo 
Profilaktycznego na zajęciach edukacyjnych. 

2. Reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci i młodzieży 
3. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego  uczniów, 
4. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów, 
5. Odpowiadanie za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu na terenie szkoły.  
6. Świadczenie pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem; 
7. Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji , 

palenia papierosów i innych problemów wychowawczych. 



8. Obserwacja uczniów w naturalnych sytuacjach, wymiana informacji z innymi pracownikami szkoły i  
pracownikami innych służb 

9. Doskonalenie zawodowe pod katem podnoszenia umiejętności wychowawczych i zawodowych 
 

Zadania wychowawcy klasy. 

 
1. Prowadzenie diagnozy swoich wychowanków , poznając warunki życia i nauki swoich 

wychowanków. 
2. Prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,  
3. Dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad 

powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i  
przygotowując uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  

4. Uczy pozytywnego myślenia poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,  
5. Realizuje  w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego  

szkoły, 
6. Koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie; 
7. Przekazuje uczniom informacje mających na celu uświadomienie im możliwości zwrócenia się z 

problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły.  
8. Właściwie współpraca z rodzicami uczniów. 
9. Realizacje programy wychowawczo -profilaktycznego  dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, 

rozwijania umiejętności społecznych i relacji  interpersonalnych. 
10.  Organizacje pomocy koleżeńską w klasie.  
11.  Doskonali się zawodowe pod katem podnoszenia swoich umiejętności wychowawczych. 

 

Zadania pedagoga szkolnego 

1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów  w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 
mocnych stron uczniów. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych w szkole. 

3. Wspieranie działań informacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych nauczycieli. 
4. Niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, rodzicom, nauczycielom. 
5. Podejmowanie działań mających przeciwdziałanie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu 

uczniów ( ścisłej współpracy z Policją, Sądem dla nieletnich). 
6. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu różnych form pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej dla uczniów i rodziców. 
7. Uczestniczenie w działaniach Lokalnego Zespołu Interdyscypli narnego powołanego do 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowy Dwór oraz w grupach roboczych 
udzielających wsparcia ofiarom przemocy. 

8. Poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w 
zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,  

9. Doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki; 
 

Zadania rodziców 

1. Kształcenie nawyków kultury osobistej dzieci oraz sumiennego realizowania obowiązku szkolnego.  
2. Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,  



3. Dbanie o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.  
4. Utrzymywanie regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z pedagogiem 

szkolnym bądź dyrektorem (zastępcą) szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom. 
5. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod 

wychowawczych. 
6. Współpraca ze szkołą w eliminowaniu niepożądanych zachowań swoich dzieci i skutecznego 

rozwiązywania problemów. 

 
Rozdział 8.  Sposoby realizacji zadań 

 
1. Diagnozowanie problemów: stała obserwacja dzieci oraz ich rodzin, konsultacje z fachowcami, tj. 

psychologiem, socjoterapeutką, logopedą, specjalistą od uzależnień, asystentem rodziny oraz 
sprawdzanie efektów podjętych działań. 

2. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z rodzicami. 
3. Promocja zdrowia. 
4. Wychowanie do wartości i kształtowanie tradycyjnej hierarchii wartości. 
5. Rejestrowanie negatywnych i aspołecznych zachowań, konsekwentne reagowanie na tego typu 

zachowania, systematyczne rozmowy, podejmowanie interwencji z włączeniem rodziców, uczenie 
wrażliwości społecznej. 

6. Realizacja: programów profilaktycznych, zajęć z wychowania do życia w rodzinie, zajęć 
socjoterapeutycznych. 

7. Realizacja zagadnień z zakresu wychowania i profilaktyki w ramach godzin z wychowawcą, zajęć 
edukacyjnych i zajęć z pedagogiem szkolnym.  

8. Organizacja imprez szkolnych promujących zdrowy styl życia.  
9. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnych oraz 

rodziców - szkolenia dotyczące budowania dobrych, wspierających, opartych na dialogu i szacunku 
relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym,  

10.  Rozpoznawania zagrożenia i właściwego reagowania w sytuacji kryzysu psychicznego ucznia,  
11.  Przeciwdziałania uzależnieniom, rozpoznawanie i udzielania pomocy w sytuacji podejrzenia stosowania 

przemocy wobec dziecka, reagowania w sytuacjach kryzysowych; 
12.  Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej poświęconych oddziaływaniu mediów - pozwalające 

młodym odbiorcom krytycznie oceniać destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z 
własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu;  

13.  Demaskowanie rzeczywistych intencji reklam i zawartych w nich manipulacji, rozbijanie błędnych 
przekonań na temat siebie i świata. 

 

Rozdział 9. Strategie stosowane w realizacji programu wychowawczo - 

profilaktycznego  

1. Strategie informacyjne ( np. spotkanie ze specjalistami, prezentacja filmu, praca w oparciu o tekst, 
gazetki, ulotki, kursy internetowe. 

2. Strategie edukacyjne ( realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych, drama, burza mózgów, 
dyskusja, debata, symulacja różnych sytuacji, gry i zabawy dydaktyczne, praca w małych grupach, apele 
i  uroczystości szkolne).  

3. Strategie działań alternatywnych( koła zainteresowań, projekty edukacyjne,  działania Izby Regionalnej,  
festyny, rajdy rowerowe, harcerstwo, zajęcia i  zawody sportowe itp. ).  

4. Strategie edukacji rówieśniczej (samorząd uczniowski, harcerstwo, wolontariat )  
5. Strategia kształtowania umiejętności życiowych (warsztaty dla dzieci i młodzieży, psychodrama, zajęcia 

metodami aktywnymi, przedstawienia, spotkania indywidualne z specjalistami).  



6. Strategia kształtowania umiejętności wychowawczych (warsztaty dla wychowawców i rodziców, kursy 
on-lain, konsultacje ze specjalistami ). 

7. Strategie o charakterze wczesnej interwencji: 
-       interwencja w środowisku domowym ucznia,  
-       interwencja w środowisku szkolnym ucznia,  
-       pomoc psychologiczno – pedagogiczna (specjalista), 
-       terapia indywidualna, grupowa, terapia rodzin ( współpraca ze specjalistami). 

 

Rozdział 10. Formy realizacji programu wychowawczo -

profilaktycznego: 

1) zajęcia edukacyjne, 
2) godziny z wychowawcą, 
3) zajęcia sportowe, 
4) zajęcia pozalekcyjne, 
5) zajęcia socjoterapeutyczne 
6) terapia pedagogiczna 
7) uroczystości klasowe i szkolne, 
8) konkursy, wycieczki, biwaki, ogniska 
9) zajęcia indywidualne i grupowe z pedagogiem, logopedą, trenerem.  
10) spotkania grup roboczych, 
11) posiedzenia Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.  
12) projekty edukacyjne 
13) samorządność uczniowska i harcerstwo 
14) zajęcia otwarte dla rodziców 
15) warsztaty dla nauczycieli i rodziców 
16) szkolenia rady pedagogicznej 

 

Rozdział 11. Metody realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego: 

1) ankiety, 
2) rozmowy, 
3) dyskusje, 
4) obserwacje,  
5) działania praktyczne. 
6) warsztaty i szkolenia 
7) telefon zaufania 
8) gazetki i opracowane ulotki informacyjne 
9) spotkania indywidualne mediacyjne 
10) projekty 
11) prelekcje i prezentacje 
12) strona internetowa szkoły 

 
 

Rozdział 12. Kryteria efektywności podejmowanych działań 

1. Wszyscy  uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 



2. Wszyscy pracownicy szkoły realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności 
nauczyciele przedmiotowi i wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji 
klasowych planów pracy wychowawczo - profilaktycznej i programów nauczania. 

3. Rodzice uczniów naszej szkoły współtworzą Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny, 
opiniują i akceptują ten program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.  

4. Szkoła, wspomagając rodziców w  wychowaniu, uwzględnia stopień dojrzałości dziecka.  
5. Szkoła rozpoznaje i diagnozuje czynniki ryzyka i czynniki chroniące oraz zachowania ryzykowne 

dzieci i młodzieży, podejmuje stosowne działania, 
6. Zespoły:  wychowawczo- profilaktyczny, wychowawcze klas 0-III, i klas IV- VII,  przyrodniczo - 

matematyczny,  humanistyczny,  aktywnie pracują, dokonują ewaluacji działań sporządzając 
sprawozdania ze swojej pracy do półrocznych i końcowo -rocznych sprawozdań pracy szkoły. 

7. Zmniejszeniu uległy zachowania agresywne uczniów (wprowadzono arkusz obserwacji zachowań 
agresywnych), 

8. Polepszyła się współpraca rodziców ze szkołą  (zwiększenie udział rodziców w spotkaniach z 
wychowawcami, nastąpił wzrost inicjatyw ze strony rodziców i włączanie się do prac na rzecz 
szkoły).   

9. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb środowiska szkolnego.  
10.  Szkoła współpracuje z instytucjami wspomagającymi wychowanie i profilaktykę (Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna, Policja, Straż Pożarna), 
11.  Szkoła stosuje system nagradzania i karania uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły i obowiązującymi 

regulaminami, 
12.  Zmniejszyła się ilość ocen nagannych i nieodpowiednich. 

 

Rozdział 13.  

1. Treści i działania o charakterze  wychowawczo – profilaktycznym dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych. 

Działania i zadania o charakterze 
wychowawczo - profilaktycznym. 

Sposoby realizacji zadań 

Zróbmy to razem – wzajemne 
poznawanie się. Wzmacnianie 
kompetencji społeczno-emocjonalnych. 

- Przedstawienie dzieciom zasad zgodnego współżycia 
w szkole poprzez wprowadzenie kodeksu dobrych 
zachowań. 
- Rozwijanie umiejętności zrozumiałego wyrażania 
swoich emocji oraz rozumienia emocji wyrażanych 
przez inne osoby. 
- Przeprowadzenie zajęć omawiających tematykę 
praw dziecka. 
- Kształtowanie umiejętności pomocy potrzebującym 
oraz wrażliwości na cudzą krzywdę. 
- Wdrażanie dzieci do zgodnej i bezpiecznej zabawy z 
kolegami. 
- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
konfliktowych poprzez szukanie rozwiązań w postaci 
kompromisu. 
- Integrowanie dzieci poprzez wspólne gry i zabawy, a 
także udział w uroczystościach szkolnych. 

Chcemy być kulturalni - kształtowanie 
umiejętności kulturalnego zachowania w 
różnych sytuacjach. 

- Dostarczanie dzieciom wzorów właściwego 
zachowania; w tym: utrwalanie nawyków kulturalnego 
zachowania w miejscach publicznych oraz w trakcie 
ważnych uroczystości bądź przedsięwzięć 
kulturalnych. 



- Wykształcenie nawyku stosowania zwrotów 
grzecznościowych. 
- Uwrażliwienie na potrzeby innych, m.in. osób 
starszych, rodziców, młodszych kolegów. 
- Uczenie przestrzegania zasad dotyczących porządku i 
poszanowania zieleni w bliższym i dalszym otoczeniu; 
kształcenie do poszanowania wartości życia w zgodzie 
z naturą. 
- Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się 
przy stole. 
- Zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami 
„savoir-vivre’u”. 

Ładnie mówimy - profilaktyka 
logopedyczna realizowana ze wsparciem 
logopedy (Wychowanie komunikacyjne). 

- Stymulowanie procesu nabywania przez dziecko 
sprawności, od których zależy prawidłowy rozwój 
kompetencji językowej i komunikacyjnej. 
-  Zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie 
rozwoju mowy dziecka, między innymi poprzez 
wykształcenie umiejętności: prawidłowego sposobu 
połykania, odpowiedniego toru oddechowego oraz 
gospodarowania powietrzem. 
- Doskonalenie mowy dziecka oraz zapobieganie 
dysharmoniom rozwojowym dzięki usprawnianiu 
pracy narządów artykulacyjnych, rozwijaniu i 
uwrażliwianiu percepcji słuchowej, wykonywaniu 
ćwiczeń ortofonicznych, fonacyjnych, rytmicznych i 
dykcyjnych. 
- Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego oraz 
wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dzieci.  

Chcemy być bezpieczni - zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i 
poza nią.  

- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań 
sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na 
drodze i w szkole.  
- Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, 
zabaw i imprez. 
- Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im 
towarzyszyć w drodze do szkoły i domu (spotkanie z 
policjantem i strażakiem – pogadanki). 
- Systematyczne uwrażliwienie dzieci na sytuacje 
stwarzające zagrożenie oraz budowanie wiedzy na 
temat ich konsekwencji. 
- Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących 
ze świata zwierząt i ludzi. 
- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia (kurs pierwszej pomocy). 
- Uwzględnienie profilaktyki uzależnień i zachowań 
ryzykownych: wskazywanie na negatywne skutki 
związane ze spożywaniem określonych substancji.  

Stop Agresji - ograniczenie zachowań 
agresywnych i przemocy w szkole. 

- Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i 
przemoc oraz jak sobie z nimi radzić. 
- Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i 
przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.  
- Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, 



wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. 
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz 
troski za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.  
- Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań 
prospołecznych. 
- Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i 
sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród 
dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy 
indywidualne. 

Szanujemy zdrowie swoje i innych - 
rozszerzenie działań na rzecz 
propagowania zdrowego trybu życia – 
Zdrowy styl życia. 

- Kształtowanie właściwych umiejętności, 
przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych. 
- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania 
wolnego czasu zarówno wśród dzieci jak i wśród 
rodziców. 
- Uświadomienie konieczności zachowania ergonomii i 
higieny pracy (np. w postaci dbania o ciszę). 
- Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i 
skutków nieprawidłowego odżywiania. 
- Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę 
osobistą. 
- Pogłębianie wiedzy dzieci na temat profilaktyki 
zdrowotnej (np. szczepienia ochronne) oraz związków 
między zdrowiem a chorobą. 
- Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu 
żywienia. 
- Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (np. cukrzyca).  

Przedszkole bez nałogów -  
profilaktyka uzależnień  

- Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz 
umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych. 
- Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz 
diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka. 
- Działania profilaktyczne zmierzające do 
przeciwdziałania problemowi narkomanii, lekomanii, 
uzależnieniu od komputera, gier, telewizji oraz 
telefonu komórkowego. 
- Działania profilaktyczne zmierzające do 
przeciwdziałania problemowi palenia papierosów i 
picia alkoholu; w tym: wzmacnianie norm przeciwnych 
używaniu substancji uzależniających/ 
- Kształtowanie potrzeby samorozwoju oraz 
budowanie satysfakcji życiowej poprzez rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień jako alternatywy dla 
zachowań ryzykownych. 
- Poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat 
profilaktyki uzależnień. 

W grupie rozwijam się – tworzenie 
kreatywnych warunków rozwoju dziecka. 

- Zakładanie na terenie oddziałów przedszkolnych 
kącików zainteresowań. 
- Rozwój kreatywności poprzez regularne czytanie 
dzieciom bajek i opowiadań 
- Tworzenie gier edukacyjnych. 



- Zachęcanie do improwizacji – teatrzyki. 

Jestem samodzielny – wdrażanie do 
samodzielności w szkole i poza nią. 

-  Organizowanie konkursów dla dzieci i zachęta do 
samodzielnego uczestnictwa w nich. 
- Budowanie satysfakcji z samodzielnie osiąganych 
sukcesów. 
- Ukazywanie, jak wielką wartością jest umiejętność 
samodzielnego pokonywania trudności.  

Jestem Polakiem i Europejczykiem – 
kształtowanie postaw obywatelskich i 
patriotycznych. 

- Zapoznanie dzieci z hymnem Polski i Unii 
Europejskiej. 
- Przybliżanie polskiej historii. 
- Zapoznanie z postaciami kluczowymi dla polskiej 
historii i niepodległości. 
- Poszerzanie wiedzy o Polsce i Europie. 

Szanujemy Ziemię – edukacja 
proekologiczna.  

- Wdrażanie wiedzy na temat segregacji i 
przetwarzania odpadów. 
- Zachęcanie do utrzymania porządku i czystości w 
salach i na placu szkolnym. 
- Zbieranie śmieci w najbliższym otoczeniu szkoły.  

Nasza mała ojczyzna – edukacja 
regionalna. 

- Zapoznanie dzieci z eksponatami zebranymi w 
szkolnej Izbie Regionalnej. 
- Poszerzanie wiedzy o lokalnych zwyczajach i 
tradycjach. 
- Słuchanie muzyki ludowej. 
- Kultywowanie tradycji np. poprzez prace ręczne 
(pisanki, itp.).  

Mój dom, moja rodzina  - pomoc 
rodzicom i nauczycielom w 
rozwiązywaniu problemów.  

- Wzmacnianie więzi rodziców z dziećmi. 
- Zajęcia dla rodziców, których celem będzie 
przekazanie wiedzy o właściwym rozwiązywaniu 
sytuacji problemowych. 
- Ukazanie właściwego modelu rodziny jako 
środowiska służącego rozwojowi dziecka. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. -Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z dzieckiem, 
konsultacje z rodzicami, w razie konieczności 
wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”. 
- Współpraca z Sądem Rejonowym, GOPS, 
Komisariatem Policji, Lokalnym  Zespołem 
Interdyscyplinarnym. 
- Realizacja programu profilaktycznego "Chronimy 
Dzieci". 

 

2. Treści i zadania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas  I- III. 

 

Działania i zadania wychowawczo - 
profilaktyczne 

Działania i  sposoby realizacji zadań 

Wzajemne poznanie się. 1. Zabawy integrujące  zespół klasowy. 
2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.  
3. wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie 
dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy dla 
uczniów wysokiego ryzyka 



Zdrowie – edukacja prozdrowotna 1. Dbałości o zdrowie własne i innych, 
2. Nawyki sprzyjające zdrowemu stylowi życia;  
3.  Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania 
się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; 4. Przygotowanie 
do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia 
w aspekcie fizycznym i psychicznym;  ;  
5. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu,  
6. Umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 
zwycięstwa i porażki. 
7.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych. 
8.Realizacja programów prozdrowotnych np. "Nie pal przy 
mnie proszę". 
9.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu 
substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez 
pogadanki 

Relacje – kształtowanie postaw 
społecznych 

1. Kształtowanie podstawowych umiejętności 
komunikacyjnych;  
2. Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków 
na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;  
3. Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących 
reguł; 
4.  Kształtowanie umiejętności nawiązywania i 
podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich 
potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 
obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;  
5. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania 
zachowania własnego i innych ludzi;  
6. zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami 
wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, 
rodziny i kraju; 
7. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań 
mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, 
umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 
8. Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów i 
zawieranie przyjaźni;  
9. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych 
(umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych emocji;  
umiejętność odczytywania nastrojów i emocji innych osób 
(poprzez ich „mowę ciała”), kontrolowanie gniewu,  empatia; 
umiejętność radzenia sobie ze stresem (rozładowania 
napięcia), umiejętność rozwiązywania konfliktów;  
umiejętność dobrego komunikowania się z innymi; 

Kultura – wartości, normy, wzory 
zachowań 

1. Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się 
w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 
wypowiadania się;  
2. Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 
wychowawczych, odróżniania dobra od zła; 
3.  Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 
poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej 



przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, 
szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym 
środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz 
wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;  
4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z 
dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z 
wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych 
należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 
wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;  
5. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, 
niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, 
poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 
respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji;  
6. Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz 
pracy zespołowej, wspomaganie działań służących 
kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;  
7. Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych 
wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku 
dla pracy ludzi różnych zawodów;  
8. Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 
identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;  
9. Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 
symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z 
rodziną, szkołą i społecznością lokalną;  
10. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w 
różnych formach ekspresji;  
11.Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, 
podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 
kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 
odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;  
12. Kształtowanie świadomości odmienności osób 
niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw 

Bezpieczeństwo – profilaktyka 
zachowań ryzykownych 
(problemowych) 

1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w 
różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego 
zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz 
sytuacjach nadzwyczajnych; 
2. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie 
świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na 
zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie 
ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i 
multimediów; 
3.Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z 
narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania 
zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;  
4. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków 



komunikacji, zapobiegania sytuacjom problemowym;  
5.  Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku 
wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy 

Tworzenie warunków rozwoju 
indywidualnych  zainteresowań. 
 

1.Prowadzenie zajęć: koło plastyczno - artystyczne, 
 koło ekologiczno  -Klub przyjaciół Pszczół "Murarka", chór 
szkolny, zajęcia muzyczno – artystyczne, 
2.Indywidualna praca z uczniem zdolnym przygotowanie go do 
konkursu, olimpiady.  
3. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju  
konkursach. 
4. Audycje Filharmonii i Opery Białostockiej  
5.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych i filmowych 

Wyrównywanie braków szans 
edukacyjnych 

Objęcie dzieci pomocą psychologiczno - pedagogiczną. 
1. Zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, 
korekcyjno- kompensacyjne 
2.Wsparcie indywidualne 
3. Poradnictwo  i instruktaż rodzicom 
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i 
innymi poradniami  specjalistycznymi 

Poznanie reguł zachowania w  
miejscach publicznych. 
 

1. Wycieczki do kina, teatru, muzeum, zakładów pracy, 
instytucji użyteczności publicznej, miejsc pamięci narodowej 
itp. 

Przeciwdziałanie agresji i  przemocy 
utrudniające życie we współczesnym 
świecie. 
 

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i panowania 
nad emocjami. 
2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowania  
niepożądanych zachowań. 

Bezpieczeństwo na co dzień. 
 

1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami. 
2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących 
bezpieczeństwa. 
3.Realizacja programu „ Bezpieczny Uczeń ” przy współpracy z 
Policją, Strażą Pożarną i Strażą Graniczną 
4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami 
pierwszej pomocy.  
5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach. 

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. Samodzielnie korzystają z szatni, stołówki szkolnej.  

Tolerancja dla inności. Prawa 
dziecka.  

1. Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o 
Prawach Dziecka. 
2. Poznanie obowiązków i praw ucznia. 
3.  Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się 
zwrócić  z prośbą o pomoc. 
4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku 
dla drugiego człowieka. 

Dbałość o dobry klimat w szkole. 1. Badanie dobrego samopoczucia ucznia w szkole. 



2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników. 
3. Współpraca  Samorządu Uczniowskiego z młodszymi 
kolegami (np. akcje czytelnicze). 

Kształtowanie postaw  obywatelsko – 
patriotycznych. 
 

1. Kultywowanie  tradycji związanych z najbliższą okolicą, 
krajem (miejsca pamięci, bohaterowie narodowi). 
2. Poznawanie  symboli narodowych i europejskich. 
3. Uczestniczenie w uroczystościach o charakterze szkolnym i  
państwowym - wprowadzanie w  ceremoniał szkolny. 

Propagowanie zdrowego stylu życia. 
 

1. Kontynuacja projektów propagujących  zdrowe życie i 
żywienie. 
2. Spartakiada - zawody sportowa dla uczniów klas I-III. 
3. Program „Szklanka mleka” i  "Owoce w szkole” 
4. Realizacja programu „Fluoryzacja zębów” kl. I-III 
5. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych 
rozwijających mechanizmy samokontroli oparte na 
wartościach. 

Edukacja regionalna Kultywowanie tradycji regionalnych i czerpanie pozytywnych 
wzorców z historii regionu w ramach działań Szkolnej Izby 
Regionalnej:  
1.konkursy  i wystawy,  
2.spotkania z ciekawymi ludźmi 
3. wykorzystywanie zasobów izby na lekcjach 
3. konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza.  

Edukacja proekologiczna 1. Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz 
ochrony przyrody w swoim środowisku; 
 2. Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, 
rozumowania przyczynowo-skutkowego;  
3.  Uświadomienie wpływu przyrody ożywionej i nieożywionej 
na życie ludzi, zwierząt i roślin; 
4. Realizacja projektów ekologicznych,  
5. Akcje:  Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi 
6. Konkursy wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, recykling,   
7.Zbiórka makulatury i elektro-śmieci itp. 
8. Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie szkolnym, pielęgnacja 
roślin, prace porządkowe, kompostownik,  
 

Przeciwdziałania uzależnieniom 1. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu 
substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych.  
-Szkolny Dzień Antynikotynowy  
-"Dzień bez papierosa" - 
-konkursy i pogadanki. 

Przeciwdziałanie cyberprzemocy 
(min.  triolling, hejt, fakenews) 

1. Zajęcia dotyczące zagadnień związanych z niewłaściwym 
korzystaniem ze środków masowego przekazu 
2. Uświadamianie rodzicom konieczności kontrolowania czasu 
spędzanego przez ich dzieci przed "ekranem" 
3. Zagrożenia w sieci i sposoby radzenia sobie z problemami 
niekontrolowanego dostępu do destrukcyjnych treści, np. 
promujących pornografię i dewiacje, przemoc, czy kłamstwa i 



nienawiść w Internecie. 
4. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z presją 
mediów i rówieśników (rozumienie mechanizmów nacisku 
społecznego.) 
5. Spotkania dla rodziców i nauczycieli z zaproszonymi 
specjalistami 

Eliminowanie napięć psychicznych 
spowodowanych  
niepowodzeniami szkolnymi oraz 
trudnościami w kontaktach z 
rówieśnikami. 
 

1. Indywidualne rozmowy z pedagogiem, wychowawcami - 
poradnictwo dotyczące potrzeb rozwojowych dzieci  i ich 
wsparcia 
2.. Motywowanie rodziców do współpracy z PP-P i innymi 
instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i funkcjonowanie 
rodziny. 
3.Mediacje i poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań. 

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 poprzez spotkania 
ze specjalistami. 
3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 4.Konsultacje 
dla rodziców. 
5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie 
rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń 
(zaproszeni specjaliści). 
6. Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka,  
Statutem Szkoły, WSO, PSO 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. 

Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie. 

1. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z 
rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury 
„Niebieskiej karty”. 
2. Współpraca z Sądem Rejonowym, GOPS, Komisariatem 
Policji, Lokalnym  Zespołem Interdyscyplinarnym. 
3. Realizacja programu profilaktycznego "Chronimy Dzieci" 

 
 

3. Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII. 

 

Zadania o charakterze 
wychowawczo-profilaktycznym  

Sposoby realizacji zadań  

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 i samokontroli: 
-  kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i 
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 prezentacji swoich zainteresowań, 
-rozwijanie zdolności twórczego myślenia, 
-kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi  
indywidualnych talentów i uzdolnień, 
-pomoc w radzeniu sobie z własnymi  
niedoskonałościami, 
-kształtowanie właściwej hierarchii wartości, 
-praca z uczniem zdolnym, 
-  praca z uczniem o specyficznych potrzebach  
edukacyjnych;  
4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 

Wyposażenie ucznia w umiejętności 
niezbędne do współżycia  
społecznego i  współpracy w zespole. 
 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia  
społecznego poprzez: 
-promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego  
zachowania się, 
-poszanowanie praw i potrzeb innych oraz akceptacji i 
szacunku dla drugiego człowieka, 
2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i  społecznych 
poprzez: 
-wdrażanie do empatii, 
-współpraca w zespołach, 
-realizacja projektów, 
-kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w 
sytuacjach trudnych, konfliktowych,  ryzykownych, 
3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez: 
-kształtowanie umiejętności nieagresywnego  
rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji 
problemowej, 
-rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych 
- nauka kontroli gniewu. 

Przygotowanie do podejmowania i 
pełnienia ról społecznych i 
obywatelskich. 
 

Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 
środowiska szkolnego i lokalnego, 
1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, WSO, 
PSO, regulaminy, procedury). 
2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu, 
stymulowanie postaw prospołecznych poprzez 
-zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,  
-poszanowanie mienia szkoły, 
-tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły. 
-stosowanie się do ceremoniału szkolnego 
-3.Rozwijanie samorządności uczniowskiej 



4. Rozwijanie wolontariatu młodzieżowego 

Edukacja regionalna Kultywowanie tradycji regionalnych i czerpanie pozytywnych 
wzorców z historii regionu w ramach działań Szkolnej Izby 
Regionalnej:  
1.konkursy  i wystawy,  
2.spotkania z ciekawymi ludźmi 
3. wykorzystywanie zasobów izby na lekcjach przedmiotowych 
3. Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza. 

Kształtowanie postaw patriotycznych Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania 
do historii i tradycji narodowych, 
1.Zapoznanie uczniów z historią miejscowości i regionu, 
znaczenie jego herbu, zabytkami, kulturą, sztuka  itp.  
2.Uczestnictwo w obchodach  świąt narodowych 
3.Przygotowywanie przez  uczniów akademii, apeli, 
uroczystości. 
4.Kształtowanie tożsamości narodowej przy  
jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów. 
5. Wykonanie okazjonalnych gazetek w klasach i na holu 
szkoły. 

Kształtowanie postaw i nawyków  
ekologicznych. 
 

Kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w 
tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego 
rozwoju, 
1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, chemii, fizyki, 
godzinach wychowawczych. 
2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką 
ekologiczną.  
3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, „Dzień wody”, 
Dzień Ziemi. 
4. Realizacja projektów przyrodniczo-ekologicznych. 
5. Motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska np. 
recykling.   
6.Zbiórka makulatury i elektro-śmieci np. akcja "Moje miasto 
bez elektro-śmieci" itp. 
7. Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie szkolnym, pielęgnacja 
roślin, prace porządkowe, kompostownik, 
8. Rozwijanie działalności Klubu Przyjaciół Pszczół "Murarka".  

Zapobieganie absencji i wagarom  1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.  
2. Omówienie konsekwencji takich zachowań z uczniami. 
3. informowanie rodziców i współpraca z rodzicami.  
4. W razie konieczności informowanie Sądu Rodzinnego.  

Likwidacja deficytów rozwojowych, 
w szczególności u dzieci ze 
specyficznymi potrzebami  
edukacyjnym. 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć 
korekcyjno  - kompensacyjnych, logopedycznych,  
2. Indywidualne zajęcia  rozmowy  z pedagogiem szkolnym. 
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. 

Pomoc materialna dzieciom z rodzin 
o niskim statusie materialnym. 

1.Współpraca z GOPS. 
2. Pozyskanie sponsorów.  
3. Wyjazdy kolonijne i wakacyjne 

Pomoc rodzicom, nauczycielom w 1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i 



rozwiązywaniu problemów  
wychowawczych. 
 

poza nią. 
2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 
3.Konsultacje dla rodziców. 
4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, 
Statutem Szkoły, WSO i PSO i regulaminami, programami 
szkolnymi. 
5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i  
wychowawców w zakresie profilaktyki używania  
niebezpiecznych środków i substancji psychoaktywnych,  
6. Rozwijanie umiejętności wychowawczych w tym 
poznawanie norm rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych 
oraz zdrowia psychicznego wieku  
rozwojowego poprzez uczestnictwo  formach doskonalenia: 
kursach, szkoleniach. 
7. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom,  
nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych  
sposobów prowadzenia działań wychowawczych i  
profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami. 

Integrowanie działań 
wychowawczych szkoły i rodziny. 

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami w ramach zebrań i 
indywidualnych  konsultacji.  
2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę  
uroczystościach i imprezach szkolnych. 
 

Zdrowy styl życia. 1.Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego trybu życia na 
godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.  
2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym 
odżywianiu się. 
3.Udział szkoły w programie: „Szkoła Promująca  
Zdrowie”, ”Trzymaj formę” 
4.Fluoryzacja zębów - program profilaktyczny. 
5.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach 
wychowania fizycznego. 
6.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia 
- konkurs np. na „Najładniejszą klasę”. 
7. Realizacja programów „Wiem co jem”, "Bieg po zdrowie", 
"Pierwotna profilaktyka Wad Cewy Nerwowej" 
8.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych  
dotyczących promocji zdrowia. 
9.Doskonalenie kompetencji rodziców, nauczycieli  
i wychowawców w zakresie edukacji prozdrowotnej i 
profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i  kursów. 

Profilaktyka zagrożeń.  1.Środki i substancje psychoaktywne: 
-diagnoza środowiska ucznia, 
-wyposażenie  rodziców i nauczycieli w  
wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania  
pomocy, w sytuacji sięgania po substancje psychoaktywne 
(alkohol, nikotynę, 
 narkotyki, dopalacze) 
-konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,  
- gazetki ścienne, 



-bieżące informowanie rodziców o niepokojących zmianach  w 
zachowaniu dziecka 
2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowania  
dyskryminacyjne: 
- 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, 
-przeprowadzenie zajęć warsztatowych np. „Nie dla agresji”, 
„Stop przemocy w szkole”, 
- obchody "Dnia Bez Przemocy" 
-realizacja programu przeciwdziałania przemocy  i 
wykorzystania  "Chronimy Dzieci" 
- stała współpraca z pracowników szkoły w zakresie 
zaobserwowanych  negatywnych zachowań uczniów 
- reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,  
-spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące  
odpowiedzialności nieletnich (edukacja prawna). 
3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec 
zagrożeń cywilizacyjnych poprzez: 
-propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń  
cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby itp.) 
-  jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy. 
 4. Cyberzagrożenia  
 -Zagrożenia w sieci i sposoby radzenia sobie z problemami 
niekontrolowanego dostępu do destrukcyjnych treści, np. 
promujących pornografię i dewiacje, przemoc, czy kłamstwa i 
nienawiść w Internecie. 
- Nauka dokonywania świadomych i odpowiedzialnych 
wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w 
internecie, krytycznej analizy dostępnych informacji. 
- Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z presją mediów 
i rówieśników (rozumienie mechanizmów nacisku 
społecznego). 
- Poznawanie mechanizmów uzależnienia i sposobów ochrony 
przed nim. 
-Kształtowanie nawiązywania i utrzymywania opartych na 
wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.  
-Spotkania dla młodzieży,  rodziców i nauczycieli z 
zaproszonymi specjalistami. 

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 w zakresie  
problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach. 
4. Realizacja programu „Chronimy dzieci”( projekt edukacyjny  



Fundacji „Dzieci Niczyje”). 

 
4. Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas II-III 

Gimnazjum. 

Zadania o charakterze 
wychowawczo-profilaktycznym  

Sposoby realizacji zadań  

Rozwój osobowości ucznia. 1. Wspomaganie umiejętności samopoznania, 
-  wdrażanie do autorefleksji 
2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli: 
-  kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i 
panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,  
- kształtowanie samooceny, 
3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału: 
- motywowanie do nauki szkolnej, 
- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów 
- stwarzanie warunków do realizowania działań  
wynikających z zainteresowań, indywidualnych talentów i 
uzdolnień, 
-rozwijanie zdolności twórczego myślenia, 
 -pomoc w radzeniu sobie z własnymi  
niedoskonałościami - praca nad sobą 
-  kształtowanie hierarchii wartości, 
- praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów  
-  praca z uczniem o specyficznych potrzebach  
edukacyjnych;  
4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 
5.Godność dziewczyny, godność chłopaka,   wzajemne relacje 
chłopak-dziewczyna 

Wyposażenie ucznia w umiejętności 
niezbędne do współdziałania w 
zespole. 
 

1. Doskonalenie 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 efektywnego zachowania się w 
sytuacjach trudnych, konfliktowych,  ryzykownych, 
3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez: 
- kształtowanie umiejętności nieagresywnego  
rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji  
problemowej, 
- kontrola gniewu 

Przygotowanie do podejmowania i 
pełnienia ról społecznych i 
obywatelskich. 
 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut,  
regulaminy, procedury, WSO, PSO). 
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 i wprowadzanie 
ceremoniału szkolnego. 
3. Rozwijanie samorządności uczniowskiej. 
4. Kontynuowanie działań wolontariatu. 
3. Szacunek do ludzi starszych, schorowanych, wykluczonych. 

Edukacja regionalna Kultywowanie tradycji regionalnych i czerpanie pozytywnych 
wzorców z historii regionu w ramach działań Szkolnej Izby 
Regionalnej:  
1.konkursy  i wystawy,  
2.spotkania z ciekawymi ludźmi 
3. wykorzystywanie zasobów izby na lekcjach przedmiotowych 

Kształtowanie postaw patriotycznych 1.Zapoznanie uczniów z historią miasta i rejonu,  
znaczenie jego herbu, zabytkami, kulturą, itp.  
2.Uczestnictwo w akademii, apelu przygotowanym  
przez  uczniów. 
3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy  
jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych  
krajów. 
4. Wykonanie okazjonalnych gazetek w klasach i na holu 
szkoły. 

Kształtowanie postaw i nawyków  
proekologicznych. 
 

1.Pogłębianie wiedzy na lekcjach biologii, chemii, fizyki. 
2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką  
ekologiczną.  
3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, „Dzień wody”.  
Dzień Ziemi 

Zapobieganie absencji i wagarom  1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.  
2. Omówienie konsekwencji takich zachowań. 

Likwidacja deficytów rozwojowych, 
w szczególności u dzieci ze 
specyficznymi potrzebami  
edukacyjnym. 

1.Organizacja zajęć wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej  
2. Indywidualne rozmowy  z pedagogiem szkolnym. 
3. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. 

Pomoc materialna dzieciom z rodzin 
o niskim statusie materialnym. 

1.Współpraca z GOPS. 
2. Pozyskanie sponsorów.  
3. wyjazdy kolonijne i wakacyjne 

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 , WSO, PSO. 
5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i  
wychowawców w zakresie profilaktyki używania  
niebezpiecznych środków i substancji,  
6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom,  
nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych  
sposobów prowadzenia działań wychowawczych i  



profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami. 

Integrowanie działań 
wychowawczych szkoły i rodziny. 

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami  i pedagogiem na 
zebraniach i indywidualne konsultacje.  
2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę  
uroczystościach i imprezach szkolnych. 

Zdrowy styl życia. 1.Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego trybu życia na 
godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.  
2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym  
odżywianiu się, ruchu na świeżym powietrzu. 
3.Udział szkoły w programach promujących zdrowie np. :   
”Trzymaj formę” 
5.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach  
wychowania fizycznego. 
6.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia 
np.  konkurs na „Najładniejszą klasę”. 
7. Realizacja programu własnego promującego „Modę na 
zdrowie” 
8.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych  
dotyczących promocji zdrowia. 
9.Doskonalenie kompetencji nauczycieli  
i wychowawców w zakresie profilaktyki  zdrowia i 
przeciwdziałania uzależnieniom w formie szkoleń i kursów. 

Profilaktyka zagrożeń.  1.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, 
- konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,  
-  gazetki ścienne, 
- bieżące informowanie rodziców  o widocznej zmianie w 
zachowaniu dziecka. 
2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne,  
- 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, 
- przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Nie dla agresji” oraz 
„Stop przemocy”, 
- stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie  
zaobserwowanych  negatywnych zachowań uczniów- 
prowadzenie arkusza obserwacji zachowań agresywnych,  
 - spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące  
odpowiedzialności nieletnich. 
3. 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. 
4. Cyberzagrozożenia  
- Nauka dokonywania świadomych i odpowiedzialnych 
wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w 
Internecie, 
-krytycznej analizy dostępnych informacji,radzenie sobie z 
presją mediów i rówieśników (rozumienie mechanizmów 
nacisku społecznego). 
- Poznawanie mechanizmów uzależnienia i sposobów ochrony 
przed nim. 
-Kształtowanie nawiązywania i utrzymywania opartych na 
wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.  
-Spotkania dla młodzieży,  rodziców i nauczycieli z 
zaproszonymi specjalistami 
5. Choroby XXI wieku - depresja, anoreksja i bulimia 

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 w zakresie  
problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach 

 

Rozdział 14. Ewaluacja  
Ewaluacja szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego zakłada sprawdzenie stopnia 

osiągnięcia spodziewanych efektów przy pomocy: 

1. Obserwacji dokonywanych przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, 
rodziców.  
2. Ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 3. Rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi.  
4. Dokumenty w teczkach indywidualnych. 
 5. Analiza wyników pracy zespołów: przedmiotowych, wychowawczo-profilaktycznego oraz zespołu 
do spraw ewaluacji- sprawozdania z pracy, raporty. 
 6. Roczne sprawozdanie z realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. 
7. Arkusze zachowań agresywnych uczniów i ich analiza.  
 

Spodziewane efekty:  

1.  Społeczność szkolna promuje zdrowy styl życia.  
2.  W szkole panuje przyjazna atmosfera. 
3. W szkole promowane są tradycyjne wartości. 
4.  Uczniowie utrzymują poprawne kontakty z koleżankami i kolegami z klasy oraz nauczycielami. 
5. W szkole uczniowie rozwijają swoje umiejętności społeczne i emocjonalne  oraz nawiązują  

przyjaźnie.  
6.  Nauczyciele stosują zasady dobrej komunikacji interpersonalnej.  



7.  Uczniowie znają i stosują zasady dobrej komunikacji interpersonalnej.  
8.  Nauczyciele podejmują doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie profilaktyki używania 

środków i substancji psychoaktywnych, poznawania potrzeb rozwojowych  
9. Nauczyciele współpracują z rodzicami w kwestiach wychowania, profilaktyki i edukacji. 
10. Uczniowie nie przejawiają postaw i zachowań agresywnych.  
11. Uczniowie nie używają środków odurzających i znają konsekwencje ich używania.  
12. Uczniowie znają rodzaje zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, komputera,  nadużywania 

telefonów komórkowych. 

 
Program został zatwierdzony do realizacji na Radzie Pedagogicznej,  po konsultacji z Radą Rodziców  

w dniu ........................  

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w składzie  

                                                                                                  

.............................................................. 

                                        

.............................................................. 

                                           

............................................................... 

 

.................................................................................... 

/podpis i pieczątka dyrektora szkoły/ 

 

 


