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„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,  

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem, 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, 

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być 

 nie tylko z drugimi, 

ale i dla drugich” 

                                                                                

Jan Paweł II  

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWĄ PRAWNĄ  Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego są 

następujące dokumenty: 

 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 
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• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 

ze zm.). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 

ze zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 

1082). 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 852 ze zm.). 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 2020 r. poz. 1449). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021/2022. 

•  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb 

pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym 

dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19. 

• Statut Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu 

 

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. 
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WYCHOWANIE  

 

          Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni 

dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

 

PROFILAKTYKA   

 

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu 

niepożądanych zjawisk i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz 

promowanie zjawisk alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować. 

system działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku 

wychowania. Realizowana jest  podczas działalności edukacyjnej szkoły. 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań 

wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie 

profilaktyki domowej.  

Realizacja  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego 

założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia  

i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. 

Program  przeznaczony  jest  do  realizacji  przez  wychowawców  klas  podczas  

godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, 

pedagogiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, 

w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym. 

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy 

integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość 

młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się 

wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.  

 

MISJA SZKOŁY: 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie 

umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. 

Pragniemy wychować człowieka kreatywnego, potrafiącego porozumiewać się w języku 

ojczystym, otwartego na świat, znającego języki nowożytne, szanującego odrębność innych 

narodów z zachowaniem własnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego, znającego własną 

historię, rozumiejącego znaczenie życia w społeczności lokalnej, umiejącego korzystać ze 

źródeł informacji, chroniącego przyrodę.  

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo 
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uczniów, nauczycieli i rodziców. Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe 

na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. 

 

WIZJA SZKOŁY:  

 

Dążymy do tego, by nasi uczniowie:  

• mieli warunki do wszechstronnego rozwoju; 

• byli przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia; 

• umieli korzystać z różnorodnych źródeł informacji; 

• posiadali dobre umiejętności komunikacyjne w języku ojczystym i obcym; 

• umieli dokonywać uzasadnionych i słusznych wyborów; 

• dbali o zdrowie własne i innych oraz o środowisko naturalne; 

• wzrastali w poczuciu i poszanowaniu indywidualności każdego człowieka; 

• znali i stosowali podstawowe normy współżycia społecznego; 

• doskonalili umiejętność posługiwania się technologiami informatycznymi; 

• przyjmowali odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej 

nauki; 

• umieli współpracować z innymi; 

• potrafili sprecyzować i rozwijać swoje zainteresowania; 

• wzrastali w umiłowaniu Ojczyzny; 

• szanowali kulturę i tradycje narodowe z równoczesnym poszanowaniem wartości 

ogólnoludzkich. 

 

 MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY: 

 

 Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu jest przygotowanie 

uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania 

samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący 

szkołę, posiada następujące cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,  

• prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami 

zakaźnymi (np. COVID-19), 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

• jest tolerancyjny, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i 

technologie informatyczne, 

• jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 
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• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,  

• zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej 

epidemią COVID-19 oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z 

długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego), 

• rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a 

podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. 

stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych), 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• jest odporny na niepowodzenia, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

• ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać. 

 

 

CELE OGÓLNE 
 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

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

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

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

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

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób 

z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów 

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych 

oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról 

społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia 

COVID-19), 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

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

poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających 

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

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

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

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 
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2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

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

zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

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

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych, 

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

lokalną, 

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

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i 

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

wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej 

pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 

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

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w 

życiu społecznym, 

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

światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

11) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych 

jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność 

zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej 

człowieka i jej negatywnych skutków. 

  

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy 

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

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

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

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 



 8 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także 

suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego 

typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

3) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie 

profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej 

młodzieży, 

4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji 

kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego 

człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

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

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w 

konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

8) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i 

wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

9) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego, 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do 

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

pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i 

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
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psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych 

na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji 

psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

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

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z 

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

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

obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 

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

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

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

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

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

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

ryzyko zachowań ryzykownych, 

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

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które 

nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia, 

4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub 

obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec 

wszystkich uczniów szkoły. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane 

na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 
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• odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie 

społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

• utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na 

czas epidemii COVID-19,                        

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

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

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

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i 

narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

• uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w 

najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 
1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
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• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

• stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem 

Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

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

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy 

uczniom przeżywającym trudności psychiczne, 

• stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania 

systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

• inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych 

relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i 

efektywność udzielanego wsparcia, 

• stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” 

obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami 

reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów, 

• dostosowuje na miarę możliwości ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań 

uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach 

sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, 

z zachowaniem zasad sanitarnych, 

• dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami 

formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę 

możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby 

odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych 

relacji z uczniami i klasami, 

• czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia 

psychicznego uczniów (zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, 

proste zabawy integracyjne), 

• czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z 

pedagogiem oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu 

szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 



 12 

• czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły– pedagog i inni 

specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i 

bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, 

wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć 

wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

• inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, pedagogów, 

którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego 

przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny, 

• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Rada pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję 

psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od 

bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

• dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do 

zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji 

psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania, 

• dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie 

i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji 

do zmieniających się warunków nauki, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w 

porozumieniu z Radą Rodziców, 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w 

sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją, 

• uczestniczy w realizacji i ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

3. Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, innymi 

specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

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

uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi 

negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

• przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, 

obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 
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• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków 

długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian 

związanych z epidemią COVID-19, 

• zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w 

nauce na swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, 

zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym 

zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii 

COVID-19, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej 

dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu 

klasowego i potrzeby uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i 

obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole 

wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,  

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
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• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, 

rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

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

dzieci i młodzieży, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji 

wychowawczych. 

5. Zespół wychowawców: 

• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

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

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę 

pozytywnego dyscyplinowania uczniów, 

• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i 

profilaktycznej szkoły, 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

6. Pedagog szkolny: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
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• wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji 

problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im 

wsparcia,  

• rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na 

zaobserwowane problemy uczniów, 

• aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego 

wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w 

identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, 

integracyjnych, profilaktycznych, 

• wspiera nauczycieli, wychowawców, którym trudno jest wspierać uczniów w 

związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, 

przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny. 

• promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami 

społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia. 

7. Rodzice: 

• współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

8. Samorząd uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  
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• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

Określenie czynników ryzyka oraz czynników chroniących. 

Przeprowadzona diagnoza środowiska szkolnego i rozpoznanie środowiska lokalnego 

pozwoliła na wyróżnienie czynników ryzyka i czynników chroniących.  

Czynniki ryzyka to indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy 

środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie obniża 

ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zmniejsza jego odporność na działanie 

czynników ryzyka.  

W działaniach profilaktycznych będziemy minimalizować wpływ czynników ryzyka: 

• niewłaściwy wpływ środowiska rówieśniczego, 

• niewystarczające poczucie więzi z najbliższym środowiskiem, 

• dysfunkcje rodziny, 

• niekonsekwencja lub brak dyscypliny wychowawczej rodziców,  

• przemoc rówieśnicza, w tym cyberprzemoc,  

• odrzucenie przez grupę rówieśników,  

• niepowodzenia szkolne i związany z tym faktem brak wiary we siły, 

• predyspozycje osobowościowe, intelektualne uczniów, 

• brak zainteresowań lub brak możliwości ich rozwijania, 

• niewłaściwie zorganizowany czas wolny, 

• aktualna sytuacja epidemiologiczna, zagrożenie koronawirusem. 

 

Czynniki chroniące to indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy 

środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których  występowanie 

wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na 

działanie czynników ryzyka. Profilaktyka w naszej szkole będzie koncentrować się na 

wzmacnianiu czynników chroniących. 

W związku z tym będziemy:  

• wspomagać rodzinę w pełnieniu funkcji wychowawczych, opiekuńczych, 

wzmacniać więź emocjonalną z rodzicami, 

• umożliwiać rozwój zainteresowań (alternatywne formy spędzania wolnego 

czasu) 

• wzmacniać więź ze szkołą i z nauczycielami poprzez indywidualne podejście do 

ucznia, 

• zapobiegać niepowodzeniom szkolnym, 

• stwarzać możliwość do przeżywania sukcesu, 

• umożliwiać uczniom przynależenie do pozytywnych grup rówieśniczych, 
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• określać czytelne wartości, normy i zasady, 

• zapewniać osiąganie sukcesów na miarę możliwości, 

• zapewniać warunki motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, 

• dostarczać wiedzy na temat współczesnych zagrożeń, w tym profilaktyka 

COVID 19 (Dystans- Dezynfekcja- Maseczka), 

• egzekwować przestrzegania regulaminów, natychmiast reagować na złe 

zachowania, szybko rozwiązywać konflikty. 

  

Wartości cenione przez społeczność szkolną:  

 

• prawda,  

• zdrowie,  

• rodzina,  

• przyjaźń,  

• miłość 

• dobro,  

• tolerancja,  

• wytrwałość, 

• wiara, 

• pracowitość, 

• bezpieczeństwo.  

 

ANALIZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY (diagnoza) 

Program opracowany został na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno- 

wychowawczej w szkole dokonanej przy użyciu następujących narzędzi: 

• ankieta skierowana do rodziców na temat bezpieczeństwa dzieci i oczekiwań 

rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych, 

• ankieta dla uczniów na temat poczucia bezpieczeństwa w środowisku szkolnym, 

• indywidualne rozmowy z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, uczniami, 

• analiza opinii o uczniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 

• analiza dokumentów szkolnych ( dzienniki klasowe, dziennik pedagoga, wyniki 

klasyfikacji i promocji uczniów) 

• obserwacja uczniów podczas pobytu  w szkole. 

Celem diagnozy było zbadanie: 

• stopnia poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i wyróżnienie obszarów 

zagrożeń, 

• relacji panujących pomiędzy uczniami, 

• stosunku uczniów do zachowań ryzykownych oraz innych zachowań 

nieakceptowanych społecznie, 

• sposobów spędzania przez uczniów czasu wolnego, 
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• poziomu motywacji uczniów do osiągania wyników na miarę swoich możliwości   i 

ewentualnych przyczyn zaniżonej motywacji, 

• oczekiwań rodziców względem szkoły. 

 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zidentyfikowano problemy w następujących 

obszarach: 

• często problem w komunikacji interpersonalnej w relacji uczeń- uczeń (m.in. wyzwiska, 

wyśmiewanie się) 

• w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym 

zachowania agresywne uczniów i przemoc słowna (m.in. bicie, straszenie,  

poszturchiwanie, przezywanie, zabieranie rzeczy), 

• brak umiejętności właściwego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, 

• problem z motywacją do osiągania wyników stosownych do osobistych możliwości, 

• niedostateczna wiedza uczniów na temat zagadnień związanych z cyberprzemocą i   

korzystaniem z mediów społecznościowych oraz na temat środków psychoaktywnych, 

• brak umiejętności wychowawczych i właściwych reakcji rodzicielskich w niektórych 

rodzinach uczniów, 

• potrzeba dostarczenia wiedzy rodzicom na temat narkotyków, dopalaczy oraz 

cyberprzemocy, 

• potrzeba przeszkolenia uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Rekomendacje:  

• Kontynuowanie działań wychowawczo-profilaktycznych, które zapewniają uczniom 

poczucie bezpieczeństwa w szkole- egzekwowanie od uczniów zachowań zgodnych ze 

Statutem szkoły oraz szczególne zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów 

zaleceń związanych z zaleceniami sanitarnymi według wytycznych MEN, MZ i GIS, 

• włączenie w każdej klasie w tematykę godzin wychowawczych zagadnień związanych 

z zagrożeniami w sytuacji pandemii koronawirusa,  jak również troski o własne zdrowie 

oraz odpowiedzialności wobec innych osób, 

• włączenie w tematykę godzin wychowawczych i spotkań z rodzicami tematów 

związanych ze zdrowiem psychicznym- radzeniem sobie ze stresem, emocjami, 

wskazywanie miejsc, gdzie można znaleźć pomoc, poczuciem  

własnej wartości i samoakceptacji, 

• dalsza współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczna, poprzez 

realizowanie programów przez nią rekomendowanych oraz z pielęgniarką szkolną, w 

tym przeszkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

• rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań i hobby, umożliwianie uczniom prezentacji 

własnych umiejętności, 

• zadbanie przez wychowawców, wszystkich nauczycieli, pedagoga szkolnego o dobre 

samopoczucie uczniów w grupie klasowej: pogłębienie w klasach działań 

reintegrujących,  zwrócenie uwagi na uczniów wykluczonych lub mających problem z 

nawiązaniem relacji z rówieśnikami, 
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• kontynuowanie pracy mającej na celu wyrabianie nawyku prawidłowego i 

bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki cyberprzemocy, w tym poradnictwo dla rodziców, 

• kontynuowanie działalności informacyjnej w szkole polegającej na dostarczaniu 

rzetelnych i aktualnych informacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem 

substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów i oraz rodziców/ opiekunów, 

• budowanie pozytywnego klimatu wychowawczego w klasach wzmacnianie zachowań 

pozytywnych, wzmacnianie dobrych relacji uczeń-nauczyciel- rodzic, 

• kontynuowanie konsekwentnego reagowania na przejawy agresji fizycznej i słownej 

wśród uczniów, 

• udział szkoły w akcjach charytatywnych ogólnopolskich, gminnych, zachęcanie 

uczniów do aktywnego udziału w wolontariacie oraz w akcjach proekologicznych, 

• intensyfikowanie działań wychowawczo - profilaktycznych mających na celu 

podniesienie motywacji do nauki oraz umożliwienie uczniom odnoszenia sukcesu w 

różnych dziedzinach życia szkoły.  

EWALUACJA 

1. Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców (wg potrzeb). 

2. Sprawozdania z działalności pedagoga szkolnego, nauczycieli oraz wychowawców 

realizujących programy profilaktyczne. 

3. Badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach Samorządu 

Uczniowskiego.  

4. Wyniki obserwacji.  

 

Zespół opracowujący Program Wychowawczo- Profilaktyczny: 

                                                                Ewa Neumann- Bernaciak - koordynator zespołu 

                                                                Alicja Skuzjus 

                                                                Grażyna Smarz   

                                                                Kamila Smolińska  

                                                                Dorota Narewska 

                                                                Grażyna Wasiak 

                                                           Monika Bartycha- Danielewska 
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH 

 

Zadania 

 

Cele szczegółowe 

 

Sposoby realizacji 

 

Osoba odpowiedzialna 

 
Kształtowanie 

poczucia 

tożsamości 

narodowej, 

przynależności 

do społeczności 

szkolnej, lokalnej 

i regionalnej 

Uczeń: 

➢ zna  symbole narodowe, 

flagę, godło oraz słowa 

hymnu narodowego, 

➢ rozumie znaczenie 

symboli narodowych, 

➢ potrafi okazać należny 

szacunek dla symboli 

narodowych, wie w 

jakiej postawie śpiewa 

się hymn narodowy,  

➢ zna najbliższą okolicę, 

stolicę i inne miasta, 

➢ zna sylwetki słynnych 

Polaków oraz patrona 

szkoły 

 

 

➢ organizacja i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze 

szkolnym i państwowym, akademie z okazji świąt narodowych, 

➢ nabycie przez całą społeczność szkolną umiejętności śpiewania 

wszystkich zwrotek hymnu „Pieśń Legionów Polskich” Józefa 

Wybickiego oraz hymnu szkoły, 

➢ umieszczanie w kronice szkolnej wydarzeń związanych ze 

świętami szkolnymi oraz środowiskowymi, 

➢ konkurs wiedzy o patronie szkoły; różne formy 

współzawodnictwa ( albumy, prezentacje multimedialne, quizy) 

➢ ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

➢ lekcje wychowawcze i historii na temat patriotyzmu, historii i 

tradycji naszego narodu, regionu, 

➢ wycieczki krajoznawcze i do miejsc pamięci. 

 

 

➢ wychowawcy 

klas, 

➢ nauczyciel 

muzyki, 

➢ nauczyciel historii 

 

Kształtowanie 

zachowań 

prozdrowotnych 

oraz postawy 

asertywności, 

zapobiegającej 

wchodzeniu w 

zachowania 

ryzykowne, 

związane z 

Uczeń: 

➢ rozumie zagrożenia i 

skutki związane z 

używaniem  środków 

odurzających 

(papierosy, alkohol, 

narkotyki, dopalacze), 

➢ rozumie zasadność 

umiejętnego 

odmawiania 

 

➢ zajęcia w ramach programów: 

• „Czyste powietrze wokół nas”-  oddziały przedszkolne, 

• „Nie pal przy mnie, proszę”- klasy I –III, 

• „Bieg po zdrowie”- klasa IV,  

• „Ja i moje zęby”, kl. III , 

• Akademia Bezpiecznego Puchatka kl. I- III, 

• Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka, 

  

➢ pedagog szkolny, 

➢ pielęgniarka 

szkolna, 

➢ n-l biologii, 

➢ wychowawcy 
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przyjmowaniem 

środków 

psychoaktywnych 

podejmowania 

zachowań ryzykownych 

polegających na 

przyjmowaniu 

dopalaczy oraz innych 

substancji 

psychoaktywnych, w 

tym lekarstw, 

➢ wie, w jaki sposób 

przeciwstawić się grupie 

rówieśniczej, 

➢ potrafi zastosować 

techniki zachowań 

asertywnych 

➢ pogadanki w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy- 

spotkania z pielęgniarką, policjantem, rozmowy na temat 

właściwego zachowania w dobie pandemii koronawirusa oraz 

skutków przyjmowania środków uzależniających, dopalaczy i 

sposobów odmawiania 

Kształtowanie 

umiejętności 

komunikowania 

się z 

rówieśnikami 

oraz dorosłymi w 

życiu, tworzenie 

klimatu dialogu i 

efektywnej 

współpracy 

Uczeń: 

➢ zna sposoby 

akceptowalnego 

sposobu wyrażania 

swoich uczuć i emocji, 

➢ wie, że uzyska w szkole 

pomoc, kiedy jest mu 

trudno, 

➢ wie, jak konstruktywnie 

rozwiązywać sytuacje 

sporne i konfliktowe, 

➢ potrafi nazywać emocje, 

które towarzyszą mu 

podczas sytuacji 

trudnych i 

konfliktowych, 

➢ zna swoje mocne i słabe 

strony 

 

➢ zajęcia na początku roku w kasach reintegrujące grupę, 

organizacja wspólnych imprez klasowych i szkolnych: urodziny, 

Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, 

Walentynki, 

➢ rozmowy wspierające z uczniami, 

➢ udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (sportowe, 

wolontariat, czytelnicze, przedmiotowe), 

➢ uczestniczenie w ramach godzin wychowawczych w zajęciach 

„Trzymam emocje na wodzy”, 

➢ zajęcia poświęcone świadomemu wyrażaniu emocji w ramach 

zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, 

➢ wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie 

pozytywnej samooceny, 

➢ omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów, 

➢ warsztaty z psychologiem.  

 

 

 

➢ nauczyciele 

przedmiotów, 

➢ pedagog szkolny, 

psycholog z PPP, 

➢ nauczyciele 

świetlicy, 

biblioteki, 

➢ wychowawcy 

Organizacja 

czasu wolnego 

oraz kreowanie 

Uczeń:  

➢ pogadanki w ramach zajęć edukacyjnych o zdrowym stylu życia, 

aktywnych sposobach spędzania czasu wolnego, 

 

➢ wychowawcy, 
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zdrowego stylu 

życia, w tym 

ochrona uczniów 

przed 

uzależnieniem od 

cyberprzestrzeni. 

➢ wie, jak można 

kreatywnie spędzać 

czas, 

➢ potrafi dopasować 

sposób spędzania czasu 

wolnego do swoich 

zainteresowań, 

➢ zna zagrożenia związane 

z niewłaściwym 

korzystaniem z 

Internetu, 

➢ spędza czas wolny w 

sposób aktywny  

i kontrolowany 

nabywając umiejętności 

prozdrowotnych  

integrując się z 

pozytywną grupą 

rówieśniczą 

➢ organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy 

i działania dotyczące zdrowego stylu życia, 

➢ organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, wspólnych 

ognisk, 

➢ realizacja programu „Trzymaj formę” – klasy V-VI, , 

➢ zajęcia z pedagogiem dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom 

od cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze środków 

masowego przekazu, „Owce w sieci” i 3..2..1.. Internet- kl. I- VI, 

„Stop cyberprzemocy” w kl. VII- i VIII,  

➢ organizacja „Dnia bezpiecznego Internetu” 

 

 

 

➢ nauczyciele 

informatyki,  

➢ pielęgniarka, 

➢ pedagog 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia, w tym 

zapobieganie 

zaburzeniom 

odżywiania 

Uczeń: 

➢ wie, jak zdrowo się 

odżywiać, 

➢ potrafi skomponować 

zdrowy posiłek, 

➢ rozumie, w jaki sposób 

zachować zdrowy 

wygląd, przestrzegając 

zasad dietetyki, 

➢ uczestniczy w zajęciach 

pozwalających na 

zdrowy i wysportowany 

wygląd, 

➢ potrafi udzielić 

pierwszej pomocy 

 

➢ pogadanki z pielęgniarką, praca z piramidą zdrowia, 

korzystanie z materiałów EFSA nt. bezpiecznej żywności, 

➢ układanie jadłospisu, 

➢ sporządzanie zdrowych posiłków w ramach zajęć edukacyjnych 

(sałatki owocowe, kanapki itp.) 

➢ udział w „Programy w szkole”, 

➢ „Śniadanie daje moc”- organizacja w klasach, 

➢ projekcje filmów, prezentacje multimedialne, 

➢ organizacja Dnia Sportu i uczestniczenie w zajęciach 

sportowych, 

➢ organizacja szkolenia na temat udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 

 

 

 

➢ wychowawcy, 

➢ pielęgniarka, 

➢ nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 
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Kształtowanie 

postawy 

szacunku wobec 

środowiska 

naturalnego i 

postaw 

proekologicznych 

Uczeń: 

➢ rozumie dlaczego 

dbałość o przyrodę jest 

ważna również dla 

istnienia człowieka, 

➢ potrafi korzystać z 

uroków przyrody, 

dbając o jej piękno, 

➢ wie, jak podejmować 

działania, aby chronić 

otaczającą przyrodę, 

dbać o zwierzęta 

 

 

➢ wycieczki po okolicy, do lasu, dokarmianie ptaków i zwierząt, 

➢ realizacja programu EkoEksperymentarium, 

➢ udział w akcjach z okazji Dzień Ziemi, 

➢ „Przyszłość zaczyna się dziś”- akcje w bibliotece, 

➢ zbiórka nakrętek, baterii,  

➢ udział w akcji Sprzątanie Świata, 

➢ organizacja akcji charytatywnych na rzecz zwierząt 

 

➢ wychowawcy klas 

➢ pedagog 

➢ SU 

➢ n-l bibilotekarz 

 

Kształtowanie u 

uczniów 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów w 

sposób 

pozbawiony 

agresji 

Uczeń: 

➢ rozumie potrzebę 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

konfliktowych bez 

użycia przemocy 

fizycznej i słownej, 

➢ wie, w jaki sposób 

zapanować nad 

trudnymi emocjami, 

➢ zna konsekwencje, jakie 

będzie musiał ponieść w 

sytuacji używania 

przemocy, 

➢ zna i stosuje zwroty 

grzecznościowe , 

➢ wie do kogo zwrócić się 

o pomoc ze swoimi 

potrzebami i 

problemami 

 

 

 

➢ zapoznanie uczniów ze szkolnymi zasadami oceniania z 

zachowania, z prawami i obowiązkami uczniów, 

➢ zajęcia warsztatowe podczas godzin do dyspozycji 

wychowawcy, 

➢ obchody Dnia bez przemocy, 

➢ wykorzystanie na zajęciach bajek terapeutycznych i literatury 

dla dzieci do rozwijania umiejętności radzenia sobie z 

trudnościami, odczytywanie fragmentów książek, omawianie 

sytuacji bohaterów, zachęcanie do sięgania po odpowiednią 

literaturę, 

➢ spotkania z psychologiem, 

➢ pogadanka z klasami VII i VIII „Odpowiedzialność karna 

nieletnich” 

 

➢ wychowawcy, 

➢ pedagog, 

psycholog z PPP, 

➢ nauczyciel- 

bibliotekarz, 

➢ nauczyciele 

świetlicy, 

➢ pracownik policji 

do spaw 

nieletnich 
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Kontynuowanie 

 i wzmacnianie 

współpracy z 

rodzicami 

Szkoła: 

➢  integruje rodziców i 

angażuje ich do pracy na 

rzecz klasy, szkoły, 

➢ proponuje różne formy 

kontaktu ze szkołą 

oferując otwartość na 

dialog 

Uczniowie: 

➢ rozumieją potrzebę 

współpracy szkoły 

z rodzicami, 

➢ motywują rodziców do 

brania udziału w życiu 

klasy i szkoły, 

Rodzice:  

➢ rozumieją potrzebę 

współpracy ze szkołą 

jako czynnik niezbędny 

do właściwego rozwoju 

dziecka, 

➢ wiedzą w jaki sposób 

mogą angażować się w 

życie szkoły 

 

➢ organizacja imprez szkolnych i klasowych, 

➢ konsultacje z nauczycielami wg. opracowanego 

harmonogramu, 

➢ zebrania z rodzicami, prelekcje, pedagogizacja, 

➢ spotkania z psychologiem, 

➢  rozmowy indywidualne,  

➢ wsparcie specjalistyczne pedagoga szkolnego, 

➢ stały kontakt za pomocą e- dziennika Librus, wiadomość SMS, 

rozmowy telefoniczne. 

 

 

➢ dyrekcja, 

➢ wychowawcy, 

➢ pedagog, 

specjaliści z PPP, 

➢ nauczyciele, 

➢ Rada Rodziców 

 

 

 

 

 

 
 


