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1. Wprowadzenie  
 
Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na 
osiągnięcie pełnej dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 
 
Profilaktyka to zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk  
i procesów , określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk 
alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować. To system 
działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku 
wychowania. Realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły. 
 
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 
wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na 
potrzeby drugiego człowieka. 
 
           Szkolny Program Wychowawczo -Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb 
rozwojowych uczniów i 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 szeroko rozumianego sukcesu. 
  
            Program będzie realizowany przez wychowawców klas w czasie lekcji 
wychowawczych we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, 
pedagogiem , psychologiem, 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 należy ich rozdzielać , ponieważ wychowanie musi 
posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. 

 
 
2 . Podstawy prawne Szkolnego Programu Profilaktycznego 
 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08 2015 roku w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 
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działalności wychowawczej, edukacyjnej , informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałaniu narkomanii. 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art.72 

• Konwencja o Prawach Dziecka -art.3,art.19,art.33 

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

• Karta Nauczyciela art.6 

• Ustawy i rozporządzenia MEN z dnia 14.12 2016r. Prawo Oświatowe oraz 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

• Narodowy Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Statut Szkoły 
 
 

3. Model absolwenta szkoły : 
 

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

• Twórczy -stara się rozwiązywać problemy; naukę traktuje jako coś naturalnego, 
oczywistego, niezbędnego i bardzo potrzebnego w życiu. Ma określone 
zainteresowania, którym poświęca 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 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 szczery, lojalny w stosunku do innych, nie 
stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych, nie dokucza młodszym. 

• 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- nie spóźnia się na zajęcia, dotrzymuje terminów, 
sprawnie planuje swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych. 
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4. Wizja szkoły : 
 
W naszej szkole chcemy wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak: 
 

• samodzielność 

• uczciwość 

• odpowiedzialność 

• ciekawość świata 

• tolerancja 

• rzetelność 

• poszanowanie godności innych ludzi 

• poszanowanie prawa 

• obowiązkowość , punktualność 

• altruizm 

• empatia 
     

5. Główne cele programu wychowawczo – profilaktycznego : 

• wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka 

• zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie 
zdrowego trybu 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, 
witalności 

• kształtowanie otwartości w życiu społecznym 

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do 
najważniejszych wartości w życiu                                 

• wzmacnianiu 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 umiejętności życiowych w szczególności 
samokontroli , radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 
własnych emocji 

• kształtowanie postaw prozdrowotnych 

• wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole 

• przygotowanie uczniów do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz 
obywatelskich 

• kształtowanie postaw patriotycznych, postaw i nawyków proekologicznych 
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• przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych, w tym 
także wyboru dalszej szkoły oraz zawodu 

• doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole  
i poza nią 

• wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
ryzykownych i konfliktowych 

• eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez 
uzależnienia . 
 

6. Obszary działań Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
 
Obszar I :  Kształtowanie postaw, kultura, wartości, normy, wzory zachowań 
 
Obszar II : Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 
Obszar III : Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 
 
                                                                

7 . Zadania profilaktyczne 
 
                                                        Nauczycieli 
 

• Zwracanie podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca tzw. 
Podwyższonego ryzyka: schody, łazienki itp. 

• Punktualne rozpoczynanie dyżurów przed lekcjami, uczniowie nie pozostają 
bez opieki nauczyciela w klasie, jak również podczas przerw wszyscy 
uczniowie opuszczają klasę , wychodzą na korytarz , klasy są zamknięte 

• Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich 
wychowanków przez nauczycieli dyżurujących jak i pozostałych nauczycieli  
i pracowników szkoły 

• Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych, zwracanie uwagi 
na przejawy agresji, niszczenia mienia 

• Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie 
umiejętności odmawiania i negocjacji 

• Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

• Dążenie do dalszej poprawy bezpieczeństwa w szkole, reagowanie na akty 
agresji i przemocy oraz konsekwentne egzekwowanie prawa szkolnego. 
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Wychowawców klasowych 
 

• Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych 
- uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do 
konkretnej osoby w szkole do wychowawcy, dyrektora 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 papierosów, 
picia alkoholu, używania narkotyków, dopalaczy, rozwijania umiejętności 
interpersonalnych 

• Organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce 
 

• Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowanie pożądanego systemu 
wartości 

• Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę 
klasy, szkoły i otoczenia 

• Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu 
ich dzieci 
 

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 
 

Rodziców 
 

• Każdy rodzic czuwa nad tym , aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę 
osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny 

• W celu zapobieganiu niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują 
regularny kontakt z wychowawcą klasy 

• Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę 
mających na celu doskonalenie metod wychowawczych 



 
 

7 
 

• Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze powinni 
kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia 
obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby 
rozwiązywania problemów 

 
 
 

8. Metody i formy realizacji  
 
Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:  

• Zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy 

• Zajęć z wychowawcą 

• Lekcji Wychowania do życia w rodzinie 
 

 

• Zajęć prowadzonych przez katechetów , psychologa , pielęgniarki szkolnej 

• W ramach edukacji pedagogicznej ( pedagogizacja rodziców) 

• Zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych 

• Intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole  
i w domu , imprez organizowanych na terenie szkoły (np. zbieranie zakrętek) 
oraz imprez charytatywnych poza szkołą (WOŚP) 

 
 
 
                 Formy pracy  
 
               - oddziaływanie werbalne ( rozmowy, pogadanki, wykład ) 
               - dyskusje tematyczne ( dzielenie się doświadczeniem ), wskazanie postaw,  
                 wzorców pozytywnych 
               - zajęcia grupowe, zespołowe. 
 
 

9. Ewaluacja 
 

• Badania ankietowe wśród uczniów , nauczycieli, rodziców (wg potrzeb) 

• Nadzór Dyrektora lub zastępcy Szkoły podstawowej 

• Sprawozdania z działalności nauczycieli oraz wychowawców realizujących 
plany wychowawcze. 
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Klasy I-VIII 
 
 

 
Obszar działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie:  
Kształtowania postaw , Kultura- wartości, normy, wzory zachowań 
 

Zadania 
wychowawczo- 
profilaktyczne 

 
Sposób realizacji 

 
Termin 

 
Odpowiedzialni 

 
Rozwój osobowości ucznia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planowanie własnego 
rozwoju i podejmowanie 
decyzji edukacyjno-
zawodowych 

 
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 realizowania działań 
wynikających  z zainteresowań, 
-rozwijanie zdolności twórczego myślenia, 
-kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi 
indywidualnych talentów i uzdolnień, 
-pomoc w radzeniu sobie z własnymi 
niedoskonałościami, 
-kształtowanie hierarchii wartości, 
-praca z uczniem zdolnym, 
-praca z uczniem o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych. 
4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 
 
 
 
 
 
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu 
Doradztwa Edukacyjno –Zawodowego 
1.Poznawanie własnych zasobów, m.in. 
zainteresowania, 
zdolności i uzdolnienia, mocne i słabe strony 
jako potencjalne obszary do rozwoju, 

 
Cały okres 
trwania 
programu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja, 
nauczyciele 
przedmiotów, 
wychowawcy 
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ograniczeń, kompetencji( wiedzy, umiejętności i 
postaw), wartości, predyspozycji zawodowych 
stanu zdrowia. 
2.Poznanie świata zawodów i rynku pracy, m.in. 
poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz 
przetwarzanie informacji o zawodach i rynku 
pracy. 
3.Zapoznanie z rynkiem edukacyjnym i 
uczeniem się przez całe  życie (poznanie 
systemu edukacji i innych form uczenia się 
,przetwarzanie informacji o formach i 
placówkach kształcenia). 
4.Planowanie ścieżek edukacyjnych i 
zawodowych z przygotowaniem do zdobywania 
doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad 
nim . Podejmowanie działań mających na celu 
zmian decyzji dotyczących edukacji i pracy, 
korzystanie z całożyciowego poradnictwa 
kariery. 
5.Realizacja tematyki zawodoznawczej na 
lekcjach i godzinach wychowawczych (klasy 0-VI 
). 
6.Udział uczniów w obowiązkowych zajęciach z 
Doradztwa Zawodowego (kl.VII-VIII ). 
7.Spotkania z przedstawicielami różnych 
zawodów wg potrzeb. 
8.Wycieczki edukacyjne. 
9.Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi 
( organizowanie wyjazdów na dni otwarte 
szkoły), Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną,  Powiatowym Urzędem Pracy. 
10.Udostępnianie uczniom materiałów 
dotyczących zadań edukacyjno-zawodowych. 
 

 
Troska o zdrowie 
psychiczne uczniów 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna na terenie 
szkoły 

 
1.Zapobieganie zaburzeniom zdrowia 
psychicznego poprzez realizację programu 
,,Spójrzmy inaczej” na lekcjach wychowawczych 
i zajęć Wychowania do życia w rodzinie. 
 
 
 
Bloki tematyczne zawarte w programie: 
-postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć 
-uczestnictwo w grupie 
-rozwiązywanie problemów 
-dbanie o zdrowie ( z uwzględnieniem tematyki 
uzależnień). 
 
1.Indywidualne rozmowy psychologa z uczniami. 
2.Grupowe spotkania z uczniami, wynikające z 
planów wychowawców klas . 

 

 
Cały okres 
trwania 
programu 
 
 
 
 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Psycholog, 
wychowawcy 
klas, rodzice 
 
 
 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
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Wyposażenie ucznia w 
umiejętności niezbędne do 
współdziałania w zespole 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia 

 społecznego poprzez: 
- promowanie zasad bezpiecznego i 
kulturalnego 

 zachowania się, 
- poszanowanie praw i potrzeb innych. 

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych 
i 
społecznych poprzez: 

- wdrażanie do empatii, 
- współpraca w zespołach- realizacja 
projektów, 

- kształtowanie umiejętności efektywnego 
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. 
 

  
Współdziałanie uczniów w 
zespole klasowym 
 
 
 

 
1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły 
(Statut, 
regulaminy, procedury). 
2.Wdrażanie do kulturalnego i odpowiedniego 
zachowania się w szkole i poza nią. 
3.Kształtowanie u uczniów postaw związanych 
z akceptacją drugiego człowieka. 
4. Dostrzeganie osób niepełnosprawnych, w 
podeszłym wieku, samotnych, potrzebujących. 
5. Kształtowanie postaw ograniczonego 
zaufania do osób nieznajomych. 
6. Wdrażanie do współpracy jako formy 
zapobiegania zachowaniom agresywnym. 

7. 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. 
 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
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Edukacja kulturalna, 
dziedzictwo kulturowe w 
regionie. 
 

 
1 .Edukacja czytelnicza i medialna. 
2. Edukacja teatralna; 
- korzystanie z repertuaru teatrów, kin, 
muzeów i innych ośrodków kultury; 
- atrakcyjność mojej miejscowości i jej okolic; 
- poznanie obiektów objętych ochroną 
przyrodniczą, historyczną i krajobrazową; 
- rozwijanie postaw patriotycznych związanych 
z tożsamością kultury regionalnej; 
- uczenie właściwego zachowanie się wobec 
symboli narodowych. 
3. Udział uczniów w konkursach 
organizowanych przez Kazimierski Dom 
Kultury, Bibliotekę Publiczną. 

 
 
 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 

 
Kształtowanie postaw 
patriotycznych 

 

 
1.Budzenie miłości do Ojczyzny i poczucia 
wspólnoty narodowej. 
2.Zapoznanie uczniów z historią miasta i 
rejonu, znaczenie jego herbu, zabytkami, 
kulturą, itp. 
3.Uczestnictwo w akademiach 
zorganizowanych z okazji 11.11, 3.05oraz 
innych apelach przygotowanych przez uczniów. 
4.Kształtowanie tożsamości narodowej przy 
jednoczesnym otwarciu na wartości kultury 
innych krajów. 

5. Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu 
szkoły. 

 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 

 
Kształtowanie postaw i 
nawyków 
proekologicznych. 
 

 

 
   1.Kształtowanie  umiejętności     obserwowania 
przyrody w różnych porach roku. 
   2. Zajęcia na lekcjach przyrody. 

 3.Uczestnictw w konkursach związanych z  
     tematyką    ekologiczną. 
4. Działania ekologiczne: 
„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. 

 
 
 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 

 
Zapobieganie 
samowolnemu 
opuszczaniu zajęć 
lekcyjnych. 

 

 
  1.Systematyczna kontrola obowiązku 
szkolnego. 

2.Diagnozowanie przyczyn nieobecności ucznia 
w szkole. 
3.Uświadamianie rodzicom skutków 
nieuzasadnionej nieobecności dziecka w 
szkole. 

  4.Nagradzanie uczniów systematycznie 
realizujących   obowiązek szkolny. 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
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5.Podejmowanie współpracy z instytucjami 
wspierającymi szkołę w zapewnieniu realizacji 
obowiązku szkolnego przez uczniów. 
 
 
 
 
 

 
Likwidacja deficytów 
rozwojowych w 
szczególności u dzieci ze 
specyficznymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdalne nauczanie 

 
 
 1.Określenie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych 
     i    edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych  uczniów. 
  2. Organizacja zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych, 

zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, 
logopedycznych. 
3. Indywidualne rozmowy z pedagogiem , 
psychologiem. 

  4. Współpraca z PPP. 
 
 
1.Motywowanie uczniów do wywiązywania się 
nauczania  z obowiązków szkolnych w sytuacji 
nauczania zdalnego czy hybrydowego . 
2.Określanie wymagań i oczekiwań wobec 
uczniów, motywowanie do systematycznej i 
sumiennej pracy. Wspieranie zwłaszcza uczniów 
z problemami w nauce. 
3.Współpraca z rodzicami w zakresie 
egzekwowania od ucznia pracy w formie zdalnej 
.Wspieranie rodziców uczniów z 
niepowodzeniami szkolnymi w tego typu 
nauczaniu ( kontakt osobisty z rodzicem przez 
dziennik elektroniczny). 
 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
Nauczyciele 
,psycholog 

 
Pomoc materialna 
dzieciom z rodzin 
ubogich  

 

 
1.Współpraca z  M-GOPS. 
2. Pozyskanie sponsorów. 

 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 

 
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. 
Konsultacje dla  rodziców organizowane przez 
pedagoga i psychologa w szkole. 

3.Zapoznanie rodziców z Powszechną 
Deklaracją Praw 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
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Człowieka, Statutem Szkoły i regulaminami, 
programami. 
 
4.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. 
 
5. 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.Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie 

 
2.Zachowanie właściwej atmosfery w rodzinie , 
stosunek do osób bliskich :rodziców 
,rodzeństwa, dziadków. 
 
3.Wyrażanie uczuć szacunku, wdzięczności, 
miłości. 
 
4.Przekazywanie systemów wartości 
związanych z rodziną. 
 
5.Spotkania  rodziców ze specjalistami, 
Dyrekcją i wychowawcami. 
 
6.Spotkania z wychowawcami na 
wywiadówkach 
 i indywidualne konsultacje. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obszar działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie: Edukacja zdrowotna 

 

 
Zdrowy styl życia 
 
 
 
 
 
 

 
1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego 
stylu życia na godzinach wychowawczych i 
lekcjach przedmiotowych. 
2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, 
racjonalnym odżywianiu się. 

-przygotowywanie na lekcjach sałatek, 
surówek, deserów. 

 
Cały okres 
trwania pro - 
Gramu 
 
 
 
 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów, 
pielęgniarka 
szkolna 
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-udział uczniów klas młodszych w corocznej 
ogólnopolskiej akcji ,,Śniadanie daje moc”- 
przygotowywanie kanapek. 
- udział uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
oraz uczniów klas czwartych i piątych w 
programie  ,,Szklanka mleka” 
3.Fluoryzacja zębów- program profilaktyczny z 
NFZ. 

4.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na 
lekcjach 
wychowania fizycznego. 

5.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia- 
konkurs na „Najładniejszą klasę”, 
6.Organizacja konkursów wiedzy, 
plastycznych dotyczących promocji zdrowia. 
7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i 
wychowawców w zakresie profilaktyki 
uzależnień. 
8.Coroczna akcja ,,Między nami kobietkami”-
udział dziewczynek 
 z klas V-VIII w prelekcji związanej z 
zachowaniem higieny w okresie dojrzewania. 
9.Ochrona zdrowia swojego i innych w 
sytuacji pandemiiCovid-19. 
Motywowanie i egzekwowanie wśród 
uczniów samodyscypliny w zakresie 
przestrzegania obostrzeń występujących w 
szkole - częstego mycia rąk po przyjściu do 
szkoły ,przed jedzeniem, po przyjściu z placu 
zabaw czy spaceru , ochrona podczas kichania 
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i 
ust a także obowiązkowym  noszeniem 
maseczek w autobusie szkolnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele 
,pielęgniarka 
szkolna 

 
Wzbogacanie wiedzy 
dotyczącej zdrowego i 
higienicznego trybu życia 
oraz zagrożeń dla 
zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Promowanie aktywnych i atrakcyjnych form 
zagospodarowania czasu wolnego. 
2.Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego 
odżywiania. 
3.Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego 
stylu życia – higieny pracy, nauki i odpoczynku, 
odżywiania się, profilaktyki chorób. 
4. Uświadamianie skutków zagrożeń 
cywilizacyjnych. 
5. Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej 
konstruktywnych metod radzenia sobie ze 
stresem. 
6. Troska o zdrowie swoje oraz innych 
rówieśników i dorosłych. 
 7. Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. 
 
 
 
 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
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Dbanie o właściwy rozwój 
fizyczny i kondycję ucznia 

 
 
 
 
 
1.Objęcie specjalistyczną opieką pielęgniarską 
dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi, 
2. Organizowanie szkolnych imprez 
sportowych, 
3.Organizowanie wycieczek pieszych i 
autokarowych, zielonych szkół i lekcji w terenie 
4.Organizowanie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych 

 
 
 
 
 
Cały okres 
trwania 
programu 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
 
 
 
 

 
Promowanie 
racjonalnego odżywiania 

 
1.Zapewnienie uczniom możliwości korzystania 
z posiłków w stołówce szkolnej. 
 
2.Pozyskiwanie środków na dofinansowanie 
obiadów dla uczniów z rodzin najuboższych. 
 
3.Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej 

racjonalnego żywienia – analiza piramidy 

pokarmowej, układanie jadłospisu podczas 

lekcji przyrody, liczenie kalorii. 

 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
 
 
 
 
 

 
Obszar działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie: Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań 
ryzykownych 
 
 

 
Propagowanie wiedzy 
podnoszącej efektywność 
działań profilaktycznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Wdrażanie uczniów do przestrzegania 
podstawowych zasad bezpiecznego 
zachowania  się w szkole : podczas lekcji, 
przerw śródlekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, 
w drodze do i ze szkoły. 
2.Uczenie prawidłowych zachowań w razie 
pożaru, burzy, kradzieży, wypadku. 
Przypomnienie uczniom nr alarmowych. 
3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas 
korzystania z urządzeń elektrycznych w szkole 
i w domu. 
4.Przypomnienie regulaminu uczniom 
dojeżdżającym do szkoły autobusem 
szkolnym. 
5. Zapoznanie uczniów z regulaminami 
korzystania z Sali gimnastycznej, basenu, 
placu zabaw, boiska. 

  6.Środki i substancje psychoaktywne: 
- diagnoza środowiska ucznia, 

-wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli 
w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
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Eliminowanie z życia 
szkoły agresji 

szukania pomocy- w szczególności 
narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna , 
- gazetki ścienne, 
- na bieżąco informowanie 
rodziców/prawnych opiekunów o widocznej 
zmianie w zachowaniu dziecka, o swych 
podejrzeniach. 

7. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie 
dyskryminacyjne, cyberprzemoc: 
- systematyczna edukacja uczniów w zakresie 
radzenia 
sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w 
zakresie ochrony przed agresją, przemocą, 
- zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm 

obowiązujących w szkole- pogadanki, lekcje 
wychowawcze, 
 
 
 
 
- stała współpraca z pracownikami szkoły w 
zakresie 
zaobserwowanych negatywnych zachowań 
uczniów- 

reagowanie na wszystkie niepożądane 
zachowania ucznia (wpis do dziennika), 
-spotkania z przedstawicielami Policji 
dotyczące 
odpowiedzialności nieletnich. 

8. Ukształtowanie pożądanych społecznie 
postaw wobec 
zagrożeń cywilizacyjnych poprzez: 

- propagowanie wiadomości dotyczących 
zagrożeń 
cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)- jak 
sobie 

radzić i gdzie szukać pomocy, 
- omawianie zagrożeń związanych z 
korzystaniem z 

Internetu, ujawnienia danych osobowych. 
 

 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

 
1. Diagnoza środowiska: 
-  wczesne wykrywanie form przemocy wśród 
uczniów, 
- ochrona ofiar przemocy: rozmowy z 
uczniem, 

konsultacje z rodzicami, w razie konieczności 
wszczęcie 
procedury „Niebieskiej Karty”. 
2. Współpraca z instytucjami udzielającymi 
pomocy i 
wsparcia. 

 
Cały okres 
trwania 
programu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
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3 Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w 
zakresie problematyki przemocy, 
uczestnictwo w szkoleniach z zakresu 
diagnozowania przemocy w rodzinie, z 
zakresu procedury „Niebieskiej Karty”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kształtowanie 
pożądanych społecznie 
postaw wobec zagrożeń 
cywilizacyjnych 
 

 
Propagowanie wiadomości dotyczących 
zagrożeń cywilizacyjnych, w tym związanych z:  
- korzystania z Internetu,  
- nawiązywania znajomości przez Internet, 
- ujawniania swoich danych bądź danych 
innych osób,  
- przestrzegania praw autorskich publikacji. 
 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 

 
Doskonalenie 
umiejętności 
rozpoznawania zagrożeń 
związanych z 
korzystaniem z Internetu: 

 
1.Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z 
korzystaniem z Sieci. 
 
2.Propagowanie wiedzy na temat wpływu 
„niebezpiecznych” stron na psychikę i 
zachowanie. 
 
3.Propagowanie wiedzy na temat symptomów 
uzależnienia od Internetu, promowanie 
alternatywnych źródeł spędzania czasu 
wolnego. 
 
4.Zapoznanie ze wskazówkami bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 
 
5.Propagowanie korzyści płynących z 
prawidłowego korzystania  
z Internetu. 
 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 

 
Eliminowanie 
cyberprzemocy 

 
1.Propagowanie wiedzy na temat form 
cyberprzemocy. 
2.Kształtowanie umiejętności zrozumienia 
emocji ofiary cyberprzemocy, uświadomienie 
konsekwencji przemocy w sieci dla ofiar i 
sprawców tego typu działań. 
3.Kształtowanie umiejętności proszenia o 
pomoc i rozpowszechnianie informacji o 
osobach, które udzielają wsparcia ofiarom 
cyberprzemocy. 
4.Kształtowanie pożądanych postaw i 
zachowań zmniejszających ryzyko bycia ofiarą 
cyberprzemocy. 

 
Cały okres 
trwania 
programu 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 

 

 


