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1.  WPROWADZENIE 



       Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest skierowany do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. Nadrzędnym jego celem jest kreowanie i uporządkowanie świata wartości ucznia 

oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. Poprzez Program Wychowawczo-

Profilaktyczny chcemy wesprzeć rodzinę w działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju  

naszych uczniów, wychowawców w planowaniu pracy wychowawczej. 

 Program jest „umową społeczną” między szkołą, rodzicami a uczniami, mającą na  

celu zintegrowanie działań wychowawczych. Oczekujemy, że efektem realizacji programu 

będzie rozwój i doskonalenie umiejętności życiowych uczniów, do których między innymi 

należą: umiejętność dokonywania właściwych wyborów, rozumienie siebie i innych, 

odpowiedzialność za swoje życie, nabycie umiejętności interpersonalnych, zmniejszenie 

liczby uczniów sięgających po środki uzależniające. 

Profilaktyka, będąca częścią działań Programu Wychowawczo -Profilaktycznego, jest 

kompleksową interwencją kompensującą niedostatki wychowania i swoje działania 

koncentruje na: 

 wspomaganiu uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

 ograniczaniu i likwidowaniu czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój 

i dezorganizują zdrowy styl życia; 

 inicjowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu. 

 

2.  PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – art.72 

 Konwencja o Prawach Dziecka – art. 3, art. 19, art. 33. 

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982 r. 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. 

 Ustawa o Systemie Oświaty  – art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40. 

http://www.polskieustawy.com/act_index.php?logic=&dzur=1997&dzup=483&SearchExp=&SearchExp2=
http://www.polskieustawy.com/act_index.php?logic=&dzur=1996&dzup=55&SearchExp=&SearchExp2=
http://www.polskieustawy.com/act_index.php?logic=&dzur=1996&dzup=55&SearchExp=&SearchExp2=


 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu 

 i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 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 2018 r., poz. 214 

 Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją  

w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,  alkoholizmem.  

 Statut Szkoły. 

 

3. MISJA SZKOŁY: 

Szkoła nasza promuje system wartości respektujący: dobro, prawdę i poszanowanie 

dla drugiego człowieka, przywiązanie do historii i tradycji narodowych. Przygotowuje i 

zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Zadaniem 

szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Kształcenie i wychowanie sprzyja 

rozwijaniu obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw uczniów. Pomaga wszystkim 

uczniom rozwijać osobowość, talenty i uzdolnienia. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo 

fizyczne, emocjonalne i dobrą atmosferę.  

 

4. WIZJA SZKOŁY:  

W szkole naszej chcemy:   

 wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak: 

 samodzielność 

 uczciwość 

 odpowiedzialność 

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17002177&ver=-1&jedn=-1
http://www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_209.php


 ciekawość świata 

 tolerancja 

 poszanowanie godności innych ludzi 

 poszanowanie prawa 

 obowiązkowość i punktualność 

 kreatywność 

 

5. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY: 

 Samodzielny - daje sobie radę w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający        

go świat, siebie i innych ludzi. 

 Twórczy - stara się rozwiązywać napotkane problemy; naukę traktuje jak coś 

naturalnego. Ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się      

je rozwijać. 

 Uczciwy - mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa. 

 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. 

 Ciekawy świata - zdobywa wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł. 

Dostrzega złożoność świata. Jest aktywny umysłowo. 

 Tolerancyjny - rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś 

dobrego i zrozumieć go. 

 Szanuje godność innych - jest zawsze uczciwy w  stosunku do innych osób, nie 

stosuje przemocy, nie poniża słabszych. 

 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. 

 Obowiązkowy i punktualny - dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia. 

Szanuje czas swój i innych.    

 
 

6.  CELE  OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO: 

 wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka; 

 zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie 

zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 



 kształtowanie 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; 

 kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym; 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych        

z najważniejszych wartości w życiu; 

 wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli; 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów; 

 kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji; 

 wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole; 

 przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich; 

 kształtowanie postaw patriotycznych; 

 kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych; 

 przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych; 

 doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza 

szkołą; 

 wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

ryzykownych i konfliktowych; 

 eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia. 

 

 7.CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 

Obszar I Adaptacja uczniów klas pierwszych do warunków szkolnych 

Obszar II Rozwój intelektualny ucznia   

Obszar III Zachowania agresywne  

Obszar IV Nałogi i uzależnienia  

Obszar V Promocja zdrowego stylu życia  

Obszar VI Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

Obszar VII Czytelnictwo 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH 



Obszar I: ADAPTACJA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH DO WARUNKÓW      

SZKOLNYCH 

Cel: Przyjazna adaptacja dziecka w szkole. 

 

ZADANIA 

 

FORMY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Wspieranie dziecka 
oraz jego rodziny 

w nowej sytuacji 
 

-częste rozmowy z rodzicami i 

uczniami 
-zorganizowanie spotkania z 

pedagogiem i psychologiem  z  

dyrekcją szkoły 
-przeprowadzenie lekcji otwartej dla 

rodziców  

 

nauczyciele klas I, 
psycholog, pedagog, 

nauczyciele świetlicy 

 

Budowanie pomostu 

pomiędzy 

doświadczeniami 

przedszkolnymi i 

szkolnymi 

 

-dominacja na lekcjach w tym okresie  

zabaw, gier i sytuacji zadaniowych 
-minimalizowanie negatywnych 

przeżyć dziecka, związanych z 

pierwszymi dniami pobytu dziecka w 

szkole  

 

nauczyciele klas I 

Stworzenie dzieciom 

poczucia bezpieczeństwa 

 

-żywy i opiekuńczy stosunek 

nauczyciela do uczniów wszystkich 

razem i każdego z osobna. 

-otoczenie pierwszoklasistów 

specjalną troską i uwagą w czasie 

przerw międzylekcyjnych 
-wycieczka po szkole: zapoznanie ze 

szkolnymi pomieszczeniami: klasy, 

sekretariat, gabinety dyrektora i 

wicedyrektora, biblioteka, świetlica, 

sala gimnastyczna, gabinet 

pielęgniarki, gabinet pedagoga, 

psychologa, logopedy.  
-uwrażliwianie uczniów klas starszych 

na potrzebę zapewniania 

bezpieczeństwa uczniom klas I 

 

nauczyciele klas I, 

nauczyciele świetlicy 

Wyrabianie u uczniów 

poczucia obowiązku i 

odpowiedzialności  
 

- systematyczne przypominanie 

uczniom obowiązujących w szkole i 

na lekcjach reguł i zasad 

 

nauczyciele  

 

 

Obszar II : ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA 

 
Cel: Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka 

ZADANIA 

 

FORMY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 



Praca z uczniem 

zdolnym 

 

-stworzenie i wdrożenie szkolnego 

systemu wspierania uzdolnień  

-możliwość indywidualnego toku 

nauczania i programu nauczania  

-przygotowanie do konkursów, 

olimpiad przedmiotowych  
-prowadzenie kół zainteresowań  
-różnicowanie zadań na lekcji  
-uczniowie jako asystenci  

-konsultacje indywidualne  
-dodatkowe zajęcia z uczniem 

zdolnym 
 

nauczyciele  

Praca z uczniem 

mającym trudności w 

nauce 
 

-prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych  

-organizowanie pomocy koleżeńskiej  
-odrabianie zadań domowych w 

świetlicy szkolnej  
-dodatkowe zajęcia wspomagające 

rozwój ucznia w ramach projektów  
-indywidualna opieka pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy, 

nauczyciela wspomagającego 

 

nauczyciele, 

psycholog, pedagog, 

logopeda, nauczyciel 

wspierający, 

nauczyciele świetlicy 

Praca z uczniem 

niepełnosprawnym 

-współpraca z pedagogiem, 

psychologiem i PPP  

-integracja międzyklasowa  
-udział uczniów w zajęciach 

rewalidacyjnych, logopedycznych 
 

nauczyciele, 

psycholog, pedagog, 

logopeda, inni 

spcjaliści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar III: ZACHOWANIA AGRESYWNE 

Cel: Ograniczenie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów 

 



ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

Przeciwdziałanie agresji 

i przemocy. 

 

- organizowanie spotkań z udziałem 

psychologa i pedagoga z PPP dla 

uczniów i rodziców  

 

- organizowanie zajęć na temat agresji, 

jej przyczyn, skutków i sposobów 

reagowania na nią  

 

- kształtowanie umiejętności 

kontrolowania własnej złości i 

agresywnych zachowań 
 

- zapoznanie uczniów i rodziców ze 

skutkami karnymi stosowania 

przemocy 

 

- konsekwentne stosowanie kar za 

zachowania agresywne  

 

- zapobieganie zachowaniom 

niebezpiecznym w czasie imprez 

okolicznościowych oraz wycieczek 

szkolnych  

 

- organizowanie zajęć promujących 

postawę asertywną  

 

- zorganizowanie Dnia bez przemocy 

  

 

- współpraca z organizacjami 

wspierającymi proces wychowawczy 

 

dyrekcja, pedagog  
 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog  
 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog  

 

 

wychowawcy 
 

 

 

 nauczyciele 
 

 

 nauczyciele 
 

 

 

 

wychowawcy, pedagog  
 

 

pedagog, samorząd 

uczniowski 
 

dyrekcja, pedagog 
nauczyciele, psycholog 

 

Wyeliminowanie agresji 

słownej 

 

 
 

 

  

 

-szybkie reagowanie na przejawy 

agresji słownej, 

 

-odnotowywanie w zeszytach uwag 

tego typu zachowań i informowanie 

wychowawców, rodziców,  

 

- w przypadku wystąpienia agresji 

postępowanie zgodne ze strategiami 

przewidzianymi na takie sytuacje; 
 

 

 

nauczyciele, 

pracownicy szkoły 
 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

 

 

 

Wspieranie nabywania 

 

- propagowanie wiedzy o społecznych 

 

 

nauczyciele, pedagog, 



umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych, ryzykownych  

i konfliktowych 

mechanizmach wywierania wpływu i 

konstruktywnych sposobach radzenia 

sobie z nimi (negocjacje, mediacje, 

asertywna komunikacja własnych 

potrzeb, sztuka odmawiania i 

dyskusja). 

- kształtowanie umiejętności proszenia 

o pomoc i rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach, 

które udzielają wsparcia młodzieży i 

rodzicom. 

psycholog 
 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

Obszar IV: NAŁOGI I UZALEŻNIENIA 

Cel: Zapobieganie nałogom i uzależnieniom wśród uczniów  

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

Ukazywanie 

negatywnego wpływu 

przemocy i 

wulgaryzmów w 

środkach przekazu i 

grach komputerowych 

na postawy społeczne 

uczniów 

 

 

- uświadomienie rodzicom potrzeby 

kontrolowania tego, co dziecko czyta, 

ogląda, w jakie gry komputerowe gra 

 

- ukazywanie negatywnego wpływu 

uzależnień od telewizji i komputera 

 

 

- kształtowanie wiedzy na temat 

zagrożeń płynących z nadmiernego 

korzystania z mediów 

 

- uświadamianie uczniom iż w 

internecie nie są anonimowi, 

prelekcje dotyczące cyberprzemocy 
 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 
 

wychowawcy, 

nauczyciele, 
pedagog, psycholog 

 

specjaliści, psycholog, 

pedagog 

 

Prowadzenie 

systematycznych działań 

informacyjnych 

dotyczących zagrożeń 

związanych z sięganiem 

po środki uzależniające 

(narkotyki, dopalacze 

 

 

- dostarczanie wiedzy o 

konsekwencjach stosowania używek 

 

 

 

- organizowanie zajęć edukacyjnych 

oraz prelekcji na temat zagrożeń 

wynikających ze szkodliwości 

zażywania narkotyków, dopalaczy, 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

specjaliści  
 

wychowawcy, 
pedagog, psycholog, 

specjaliści 

 



papierosy, alkohol) 

 

alkoholu oraz papierosów  
 

 

 

Kształtowanie postaw 

asertywnych 

 

- doskonalenie technik asertywnych – 

umiejętność mówienia NIE 
 

- uczenie podejmowania decyzji ze 

szczególnym uwzględnieniem 

umiejętności odmawiania  
 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

 

 

 

 

Obszar V: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

Cel: Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.  

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Przekazanie wiedzy o 

zdrowym odżywianiu 

się 

- realizowanie na zajęciach lekcyjnych 

tematyki związanej ze racjonalnym 

odżywianiem się  

 

 

- przygotowywanie surówek i sałatek na 

zajęciach lekcyjnych  
 

- Uczestnictwo w programach 

edukacyjnych i zdrowotnych: „Szklanka 

mleka” , „Owoce w szkole” 
 

wychowawcy, 

nauczyciele 
pedagog, psycholog 

pielęgniarka szkolna 
 

nauczyciele 
 

 

wychowawcy,  
 

 

 

 

Promocja szkolnych i 

pozaszkolnych form 

spędzania czasu 

wolnego 

 

 

 

- prowadzenie kół zainteresowań 

 

- organizowanie wycieczek szkolnych 
 

- zachęcanie do aktywnego spędzania 

czasu wolnego 

 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele 
 

nauczyciele, 
pedagog, psycholog 

 

 

 



 

Wyrabianie 

nawyków 

prawidłowego 
czyszczenia zębów i 
okresowa fluoryzacja 

 

- fluoryzacja 
 

pielęgniarka szkolna 

 

Wdrażanie do 
przestrzegania 

higieny osobistej 

 

- pogadanki z dziećmi na temat: 
 dojrzewania płciowego 

 problemów okresu dojrzewania 
 higieny osobistej 
 dostosowania stroju do 

okoliczności  

- dbałość o swój wygląd i estetykę  
(spotkania i rozmowy z pielęgniarką 

szkolną, wychowawcą, nauczycielem 

podczas zajęć wychowania do życia w 

rodzinie) 
 

 

nauczyciele, 
pedagog, psycholog 

pielęgniarka szkolna 
 

 

 

 

Obszar VI: WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE: 

Cel: Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz 

obywatelskich 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Budzenie miłości do 

ojczyzny i poczucia 

wspólnoty narodowej 

 

-udział w apelach z okazji rocznic i 

świąt państwowych  

-udział w uroczystościach 

organizowanych przez miasto  

-organizowanie wyjść do teatru, 

muzeum 

-poznawanie symboli narodowych, ich 

historii i znaczenia, okazywanie im 

szacunku (przypominanie o 

odpowiednim zachowaniu w czasie 

uroczystości szkolnych) 

-poznawanie historii miasta i regionu 

-udział w konkursach związanych z 

miastem rodzinnym  

nauczyciele, 
wychowawcy 
 



Pielęgnowanie i 

tworzenie tradycji szkoły 

 

 - udział i współtworzenie imprez i 

uroczystości szkolnych według 

harmonogramu , konkurs o puchar 

Dyrektora Szkoły 

nauczyciele, 
pedagog, psycholog 

 

 

 

Znajomość życia i 

działalności patrona 

szkoły Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, 

ukazywanie postaw i 

wartości 

-Organizacja konkursów literacko-

poetyckich, plastycznych związanych 

z patronem szkoły  

 

nauczyciele 
 

 

 

Obszar VII: CZYTELNICTWO 

Cel: Kształtowanie świadomości czytelniczej u uczniów klas I-VIII 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Popularyzacja książek i 

czasopism dla dzieci i 

młodzieży 

 

 

-gabloty szkolne prezentujące 

wiadomości dotyczące autorów i treści 

książek /lektur 

- organizacja zajęć związanych z 

promocją czytelnictwa 

 

- konkursy czytelnicze, zajęcia            

z wychowawcą, inscenizacje 

- współpraca z wychowawcami klas     

i nauczycielami języka polskiego 

(Dzień Patrona, konkursy 

recytatorskie, wybór lektur) 

- pasowanie na czytelnika klas I 

- bieżące informowanie 

wychowawców o ilości przeczytanych 

przez dzieci książek 

wychowawcy, 

nauczyciele poloniści, 

nauczyciele biblioteki  

 

wychowawcy, 

nauczyciele poloniści, 

nauczyciele biblioteki  
 

wychowawcy, 

nauczyciele poloniści 

 

nauczyciele biblioteki 
 

 

 

 

nauczyciele biblioteki, 

wychowawcy 
 

nauczyciele biblioteki 
 

 

 

 

 



Kształcenie umiejętności 

korzystania ze zbiorów 

biblioteki szkolnej           

i innych bibliotek 

- Koło Biblioteczne-włączanie 

uczniów do pracy biblioteki 
 

- prowadzenie lekcji bibliotecznych w 

kl. I-VIII mających na celu 

propagowanie czytania książek (w 

wersji papierowej i elektronicznej), 

zapoznanie z regulaminem czytelni 
 

- pogadanki dotyczące budowy 

książki, karty katalogowej, strony 

tytułowej, encyklopedii słowników, 

katalogów alfabetycznych                    

i rzeczowych,  

 

nauczyciele biblioteki 
 

 

 

 

8. ZADANIA PROFILAKTYCZNE  

Zadania profilaktyczne nauczycieli: 

 Zwracanie podczas dyżurów - szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego 

ryzyka: ubikacje, schody, itp. 

 Punktualne rozpoczynanie dyżurów przed lekcjami, uczniowie w czasie zajęć nie 

pozostają bez opieki nauczyciela w klasie. 

 Informowanie na bieżąco wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego o 

niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli 

dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły. 

 Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na 

przejawy agresji, palenie papierosów czy niszczenia mienia. 

 Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności 

odmawiania i negocjacji. 

 Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 Dbanie o bezpieczeństwo w szkole, reagowanie na akty agresji i przemocy oraz 

konsekwentne egzekwowanie regulaminu szkolnego. 

 

 

 

 

 



Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych: 

 Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych - 

uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej 

osoby w szkole: wychowawca, pedagog, psycholog, nauczyciel, dyrektor szkoły. 

 Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze 

dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych,  

w miejscach publicznych  

 Współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie 

problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne. 

 Realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia 

alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych. 

 Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce. 

 Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, 

szkoły i otoczenia. 

 Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich 

dzieci. 

 Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu 

wartości. 

 

Zadania profilaktyczne pedagoga,  psychologa, logopedy, nauczyciela wspomagającego: 

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

 Organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, specjalistów, 

lekarza. 

 Pedagogizacja rodziców. 

 Prowadzenie zajęć relaksacyjnych, treningi interpersonalne, zajęcia 

psychoedukacyjne. 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych. 

 Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im 

wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych. 

 

 

 

 

 

Zadania profilaktyczne pielęgniarki szkolnej: 



 Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i ich rodziców. 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, promowanie tolerancji dla 

sprawnych inaczej oraz propagowanie zachowań sprzyjających ich 

bezpieczeństwu. 

 Uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia. 

 Wdrażanie elementów profilaktyki prozdrowotnej na radach pedagogicznych                

i zebraniach szkolnych z rodzicami. 

 Informowanie o akcjach, konkursach i innych formach działań na rzecz zdrowia. 
 

Zadania profilaktyczne rodziców: 

 Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę 

osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny. 

 W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny 

kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem, psychologiem 

szkolnym bądź dyrektorem.   

 Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających 

na celu doskonalenie metod wychowawczych. 

 Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni 

kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia 

obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania 

problemów. 

 

9. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach: 

 zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy 

 zajęć z wychowawcą 

 zajęć wychowania do życia w rodzinie 

 zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej 

 zajęć świetlicowych 

 zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

 intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole i ich domach 

 w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców) 

 imprez organizowanych na terenie szkoły 

 imprez charytatywnych 

Formy pracy:  



 oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki, wykład) 

 dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców) 

pozytywnych 

 zajęcia indywidualne lub grupowe. 

 

10. 0CZEKIWANE EFEKTY 

 Dobra atmosfera w szkole sprzyjająca nauce i wychowaniu. 

 Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo uczniów w szkole. 

 Pozytywne relacje między uczniami. 

 Wzajemna pomoc i wsparcie między uczniami w pokonywaniu trudności. 

 Wzrost liczby uczniów korzystających z aktywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

 Fachowa wiedza i umiejętności interpersonalne wychowawców i nauczycieli. 

 Wspólne inicjatywy wychowawcze i profilaktyczne rodziców i nauczycieli 

wspierające prawidłowy rozwój uczniów. 

 Dobra i stała współpraca szkoły z Policją, Strażą Miejską. 

 Pomoc instytucji samorządowych i organizacji wspierających rozwój dzieci i 

młodzieży w działaniach wychowawczych i profilaktycznych szkoły. 

 

11. EWALUACJA 

Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego pozwoli ocenić jego 

skuteczność i osiągnięte efekty wychowawcze. Na podstawie wskaźników ilościowych  

i jakościowych, podanych niżej, działania wychowawcze szkoły będą udoskonalane. 

Narzędziem ewaluacyjnym, które pozwoli określić skuteczność programu będą ankiety 

opracowane i skierowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Wyniki i analiza ankiet 

pozwolą określić dalsze działania szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania w przyszłych 

latach. 

 

 

 

 

Wskaźniki ilościowe: 

 Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych. 



 Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych, 

terapeutycznych, socjoterapeutycznych. 

 Liczba uczniów z problemami wychowawczymi. 

 Liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów. 

 Liczba uczniów biorących udział w zawodach sportowych oraz miejsca, które zajęli. 

 Ilość uczniów, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły z oceną wzorową oraz 

bardzo dobrą z zachowania. 

 

Wskaźniki jakościowe: 

 Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 Integracja zespołu klasowego. 

 Samopoczucie uczniów w klasie i w szkole. 

 Przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach. 

 Postępy w zachowaniu i uczeniu się. 

 Współpraca z rodzicami uczniów. 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 Świadomość przynależności do określonego narodu. 

 Świadomość obowiązków obywatelskich. 

 Znajomość podstawowych norm życia społecznego. 

 Znajomość podstawowych zagrożeń związanych z uzależnieniami. 

 Umiejętność dokonywania wyborów. 

 Dbałość o zdrowie. 

 

 

 

 

 


