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I. WSTĘP 
Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój,  a uczeń 

akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.  

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej  

i duchowej. Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami  

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe 

życie. 

Profilaktyka winna 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. 

Program Profilaktyczno - Wychowawczy szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska 

lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, 

panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, 

komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa               

i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami 

wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy 

oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Założeniem programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem prawa 

do przekonań religijnych, światopoglądowych oraz wolności sumienia. Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom powszechny dostęp do nauki     



   
 

   
 

i wychowania, ochronę przed przemocą, a także kierować się zawsze dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z 

zachowaniem poszanowania godności osobistej. 

Za wychowanie dzieci odpowiadają rodzice, szkoła wspomaga ich w działaniach wychowawczych. Zaś rodzice wspierają szkołę w działaniach 

profilaktycznych, których kierunki określa polityka oświatowa. Zgodnie z działaniami prowadzonymi w tym kierunku, priorytetem w roku 

szkolnym 2021/2022 jest: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości 

o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 

dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym 

uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Wszystkie osoby pracujące w szkole zajmują się wychowaniem dzieci, jednak pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci są rodzice, 

od których szkoła oczekuje aktywnej współpracy. 

 



   
 

   
 

 

 

II. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU  

 

Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

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

120, poz. 526). 

• 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). 

• 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 Podstawowej w Starej Wsi 

Ponadto wykorzystano: 

• Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

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

w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

 

 

III. MISJA SZKOŁY 
 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWY UCZNIA. 

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. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów 

w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie 

wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i 

kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją 



   
 

   
 

szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz 

troska o bezpieczeństwo 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. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym 

wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”). 

.  

IV. MODEL ABSOLWENTA 
 

Poprzez oddziaływania dydaktyczne, wychowawczo - profilaktyczne i środowiskowe chcemy dążyć, aby absolwent opuszczający mury 

naszej placówki był: PRZYGOTOWANY DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE. 

 

NASZ UCZEŃ JEST ODPOWIEDZIALNY I PRACOWITY: 

• stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia   i gotów jest ponosić konsekwencje swoich 

czynów, 

• cieszy się z sukcesów; akceptuje porażki, 

• napotykając na problem stara się go rozwiązać,  

• jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej,  

• potrafi świadomie dążyć do wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych umiejętności,  

• działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności,  

• samodzielnie ocenia zachowania swoje i innych, przewidując konsekwencje działań,  



   
 

   
 

• szanuje czas swój i innych korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie 

informatyczne. 

 

NASZ UCZEŃ JEST WRAŻLIWY:  

• dostrzega problemy osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w swoim otoczeniu  

• zna zasady moralne i zdaje sobie sprawę ze swoich powinności moralnych. 

 

NASZ UCZEŃ JEST ODWAŻNY 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy.  

• Jest asertywny W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU LUB ŻYCIU 

 

NASZ UCZEŃ JEST KOMUNIKATYWNY:  

• chętnie i skutecznie nawiązuje współpracę z innymi ludźmi, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

• w grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.  

 

NASZ UCZEŃ JEST ROZWAŻNY- DOKONUJE WŁAŚCIWYCH WYBORÓW: 

• potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje i oceniać ich przydatność,  

• rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku,  

• potrafi planować swoje działania,  

• zna zagrożenia występujące w jego środowisku, 

• potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym,  



   
 

   
 

• postępuje zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia,  

• świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków masowego przekazu (telewizji, komputera, prasy itp.).  

• jest asertywny, tzn , umie mówić   ,, nie’ ’w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.  

 

NASZ UCZEŃ JEST OSOBĄ PRZESTRZEGAJĄCĄ NORMY SPOŁECZNE: 

• stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu,  

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki, rozróżniając dobro od zł 

• wie, że należy dobrze postępować,  

• zna i przestrzega zasady prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach życiowych,  

• jest tolerancyjny, 

• podejmuje decyzje, rozwiązuje konflikty, negocjuje.  

 

NASZ UCZEŃ JEST OSOBĄ ZNAJĄCĄ PROBLEMY OTACZAJĄCEGO ŚWIATA   I LUDZI: 

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19), 

• prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

• 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 bahawioralnych), 

 



   
 

   
 

NASZ UCZEŃ JEST TOLERANCYJNY:  

• nawiązuje kontakty z innymi ludźmi,  

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

• współdziała z innymi i akceptuje ich odmienność,  

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

• zna podstawowe wartości; miłość, dobro, piękno...  

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 

NASZ UCZEŃ JEST AKTYWNY:  

• interesuje się otaczającym go światem,  

• stara się poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę,  

• jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 

• ma swoje zainteresowania jako twórca i odbiorca sztuki,  

• lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach,  

• poszukuje swojego miejsca w świecie i jest świadomy swoje przynależności narodowej,  

• korzysta z przysługujących mu praw oraz wypełnia obywatelskie obowiązki.  

 

NASZ UCZEŃ JEST ZWIĄZANY Z DUŻĄ I MAŁĄ OJCZYZNĄ:  

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

• jest zainteresowany rozwojem kulturalnym i gospodarczym swojej okolicy,  

• zdaje sobie sprawę z przynależności do swego regionu, do Polski i zarazem Zjednoczonej Europy 



   
 

   
 

Inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły). 

 

 

V.CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE SZKOŁY 

 

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 prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19), 



   
 

   
 

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

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

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

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta, 

2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3. współpraca 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 (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz 

postępowania w tego typu przypadkach, 

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  



   
 

   
 

3. doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów 

depresji u dzieci i starszej młodzieży, 

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

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

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

własnych emocji, 

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

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

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

8. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

9. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 

wieku rozwojowego, 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na 



   
 

   
 

funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji 

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

podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

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

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

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

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

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

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

5. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i 

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

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 



   
 

   
 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, 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. 

Działania te obejmują w szczególności: 

1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 



   
 

   
 

3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

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

rozpoznawania objawów depresji,  

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

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

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

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

nowych substancji psychoaktywnych. 

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

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej po zdalnym nauczaniu 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie po zdalnym nauczaniu 

• 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, 

•  Wyrabianie umiejętności sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

• Kształcenie umiejętności dbania o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia wsparcia, pomocy w najbliższym środowisku 

(rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE: 



   
 

   
 

I. CELE ZASADNICZE: 

• Dobrowolne podejmowanie trudności w nauce.  

• Wyrabianie cech ułatwiających naukę, funkcjonowanie w szkole, tj, cierpliwość, pilność, obowiązkowość, samodyscyplinę, szczególnie 

w okresie zdalnego nauczania. 

• Umiejętność racjonalnego wykorzystania czasu wolnego połączonego z aktywnym wypoczynkiem. 

• Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez włączanie się w różnorodne akcje typu “Narodowe czytanie” (w tym roku: 

Moralność Pani Dulskiej).  

• Włączanie się w akcje charytatywne przez wolontariat 

• Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się organizacją różnorodnych akcji, wydarzeń na rzecz 

pomocy.  

 

II. DYSCYPLINA: 

• Obowiązkowość – stałość w wypełnianiu obowiązków (uczęszczanie na zajęcia, wykonywanie zadań, punktualność). 

• Dbałość o zdrowie i higienę - wg nowej podstawy programowej, tj. kształtowanie sprawności fizycznej i edukacja zdrowotna.   

• Wdrażanie do aktywności fizycznej oraz atrakcyjnego spędzania wolnego czasu 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1. 

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, m.in. przez: 

1.1. Budowanie pozytywnych relacji społecznych. 

1.2. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i wychowanków oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.  



   
 

   
 

1.3. Uspołecznianie szkoły i placówki i integrowanie środowiska szkoły i placówki, w tym uczniów i wychowanków z niepełno sprawnościami, 

przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych. 

1.4. Rozwijanie potencjału szkół i placówek w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów i wychowanków, w tym ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

1.5. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców. 

1.6. Zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole i placówce. 

1.7. Zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym.  

1.8. Rozpowszechnianie działań z profilaktyki uzależnień na poszczególnych etapach kształcenia. 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2. 

Zapobieganie problemom i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, m. in. przez: 

2.1. Profilaktykę agresji i przemocy, w tym ,, Cyberprzemocy”. 

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktykę uzależnienia od gier 

komputerowych, Internetu, hazardu. 

2.3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności 

w środowisku nowych mediów. 

2.4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach  

zarobkowych, a także przemocą w rodzinie. 

2.5. Wyrabianie postaw asertywnych u uczniów. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3. 

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, m. in przez: 



   
 

   
 

3.1. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób. 

3.2. Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień w szkole         

oraz realizowanie zadań w związku z Narodowa Strategią Onkologiczną. 

3.3. Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów. 

 

SZCZEGÓŁOWE CELE PROFILAKTYCZNE: 

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny jest spójny ze Statutem Szkoły, szkolnym zestawem programów nauczania, WZO           i 

procedurami szkolnymi. Celem części programu wychowawczo - profilaktycznego obejmującego działania profilaktyczne jest wyposażenie 

dziecka w wiedzę i umiejętności prawidłowych zachowań wobec współczesnych zagrożeń. 

 

Osiąganie zamierzonych celów: 

• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów.  

• Przekazywanie informacji o konsekwencjach palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych. 

• Rozwijanie psychospołecznych umiejętności życiowych uczniów, umożliwiających radzenie sobie z problemami życia codziennego, 

samorealizacją.  

• Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia.  

• Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz motywowania w podejmowaniu w środowisku różnych form aktywności zaspokajających 

potrzeby psychiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe. 

 

VI. PODSTAWOWE ZADANIA SZKOŁY 
 



   
 

   
 

WYCHOWANIE 

  
Pierwsze ogólne zadanie szkoły jako środowiska wychowującego to wprowadzanie dziecka stopniowo w świat wiedzy, dbając o jego 

harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny oraz zapobieganie złu poprzez działania profilaktyczne. 

 

Działalność wychowawczo - profilaktyczna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności            

u uczniów, wychowanków, rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia; 

• poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji a także suplementów diet i leków w 

celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

•  rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków, 

• kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażanie własnej emocji, 

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

trudnych, zagrażających prawidłowemu   rozwojowi i zdrowemu życiu, 

• prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środków i substancji, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

• doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji, norm rozwojowych          

i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, 

• dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń   

i rozwiązywania problemów związanych   z używaniem środków i substancji, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich 

rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki, 



   
 

   
 

• dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych   i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków i substancji, 

• udzielanie informacji rodzicom, opiekunom i wychowankom o możliwości skorzystania z pomocy różnych instytucji w sytuacjach 

trudnych życiowo,  

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

konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 

• 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.  

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 



   
 

   
 

• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

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

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli 

w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

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

szkoły, 

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

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

uczniów, 

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

zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, 

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

pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”), 



   
 

   
 

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

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

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

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

kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”),  

• czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu 

Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne 

rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”, 

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

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

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

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

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

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

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



   
 

   
 

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

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

1. 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 (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”), 

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

wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki, 

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

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

przestępczością, a także depresją, 

• uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 



   
 

   
 

• uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Nauczyciele: 

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

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

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

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

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

także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

• przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

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

nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19, 

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

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 



   
 

   
 

Wychowawcy klas: 

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

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

w okresie epidemii COVID-19, 

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

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

psychoaktywnych, 

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

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

potrzeby uczniów, 

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

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

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

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

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

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

uczniami o specjalnych potrzebach, 



   
 

   
 

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

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

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

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

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

• podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 

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, 

• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 



   
 

   
 

Pedagog szkolny/psycholog: 

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

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

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

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

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

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

rodzicom uczniów, 

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

profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

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

depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,  

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

skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

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

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

profilaktycznych, 



   
 

   
 

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

sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu 

Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”). 

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

skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. 

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. 

Samorząd Uczniowski: 



   
 

   
 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

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

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu 

  

PROFILAKTYKA 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA W NASZEJ SZKOLE OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

•  realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych               

w ramach Polityka Oświatowa Państwa w roku szkolnym 2021/2022 



   
 

   
 

• przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

• kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów i wychowanków, a także norm 

przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

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

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

• wyrabianie postaw asertywności,  

• prowadzenie lekcji, pogadanek z zakresu profilaktyki zgodnie z harmonogramem. 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ WZMOCNIENIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE:   

• opierają się na aktualnej i rzetelnej wiedzy z zakresu wychowania i profilaktyki. 

• opierają się na rzetelnej diagnozie problemów, potrzeb   występujących   szkole   i   odnoszą się do środowiska szkolnego.     

• stanowią integralną część programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.  

• są realizowane przez całą społeczność szkoły i placówki, przy współpracy z instytucjami i podmiotami, wspierającymi działania szkoły 

lub placówki w środowisku lokalnym.  

• określają procedury postępowania w różnych sytuacjach zawarte w „BEZPIECZNA SZKOŁA” 

• realizacja skutecznych działań z zakresu wzmacniania bezpieczeństwa w szkole i placówce wymaga systematycznego monitorowania, 

porównywania założonych celów z osiągniętymi efektami, na różnych jego etapach, i podejmowania koniecznych modyfikacji.  

 

VII. WARTOŚCI PREFEROWANE PRZEZ SZKOŁĘ 
  



   
 

   
 

Celem pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków 

do pełnej realizacji potencjalnych możliwości, wyboru wartości, kształtowania wrażliwości społecznej oraz umiejętności współżycia i 

współdziałania w grupie. Wartości wychowawcze preferowane przez szkołę koncentrują się wokół trzech obszarów:  

 

I. POZNAWANIE SAMEGO SIEBIE 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 
 

• Rozwijanie podmiotowej tożsamości dziecka. 

• Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości. 

• Poznawanie swoich mocnych stron, dostrzeganie i docenianie własnych sukcesów i kształtowanie pozytywnego myślenia   o samym 

sobie.  

• Rozwijanie wiary we własne możliwości. 

• Rozwijanie różnych form własnej aktywności.  

• Ukazywanie możliwości radzenia sobie z własnymi emocjami. 

• Wyrabianie postaw   asertywnych.  

• Rozwijanie poczucia samodzielności i niezależności - umiejętności opierania się naciskom grupy. 

• Rozwijanie wytrwałości w pokonywaniu napotykanych trudności.  

• Rozwijanie inicjatywy, samodzielności, wytrwałości i odpowiedzialności w wykonywaniu podejmowanych zadań. 

• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych.  

• Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

• Rozwijanie wyobraźni i postaw twórczych.  



   
 

   
 

• Budzenie wrażliwości estetycznej.  

• Dążenie do rozwoju indywidualnych zainteresowań artystycznych.  

• Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w odbiorze życia kulturalnego poprzez poszukiwanie najwłaściwszych książek oraz kształcących 

programów radiowych i telewizyjnych.  

• Zachęcanie do troski o własne zdrowie, sprawność fizyczną i dobrą kondycję psychiczną. 

• Propagowanie postaw i zachowań zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej i dbałości o zdrowie.  

 

II. STOSUNEK DO OTACZAJĄCEGO ŚWIATA.  

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 
 

• Pomoc słabszym, chorym, starszym, niepełnosprawnym. 

• Rozwijanie szacunku dla tradycji i bohaterów narodowych. 

• Rozwijanie wrażliwości zarówno na wartości uniwersalne, jak i odrębność własnego narodu. 

• Rozwijanie tolerancji dla odmienności kultury innych narodów.  

• Zachęcanie do częstego kontaktu z przyrodą.  

• Uwrażliwienie na piękno przyrody.  

• Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego. 

• Budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska.  

• Inspirowanie działań ekologicznych.  

• Upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.  

 



   
 

   
 

Aby młody człowiek wzrastał osobowo szkoła winna odsłaniać przed nim wartości i pomagać urzeczywistniać je.                                      

O   miejsce dla podstawowych wartości w granicach szkolnych murów musi się starać całe społeczeństwo.  

W przypadku prawidłowo podejmowanych działań wychowawczych, uczeń wraz z wiekiem, podejmuje kontrolę nad rozwojem po żądanych  

cech, należących do wszystkich sfer jego osobowości.  

Rodzice pełnią rolę zasadniczą i wiodącą w procesie wychowania dziecka. Zaś zadaniem szkoły jest wspieranie rodziców w ich oddziaływaniach 

wychowawczych.  

Wychowanie w szkole powinno mieć na uwadze całego ucznia, we wszystkich sferach jego osobowości, traktując go w miarę możliwości 

integralnie. 

 

 

VIII. POWINNOSCI WYCHOWAWCZE BĘDACE WYMIAREM PRACY EDUKACYJNEJ 

KAŻDEGO NAUCZYCIELA 

 
1. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia (intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, estetyczny, moralny, duchowy).  

2. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.  

3. Wspomaganie dziecka w zdobywaniu wiedzy o sobie, swoich uczuciach, zaletach i odmiennościach.  

4. Znajomość uczniów, ich możliwości, sytuacji materialnej i warunków domowych.  

 

IX. POWINNOŚCI NAUCZYCIELA - DYDAKTYKA WŁAŚCIWA DLA POSZCZEGÓLNYCH 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. 
 

1. W ZAKRESIE DYDAKTYKI  

 



   
 

   
 

1.Traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego 

zrozumienia świata, ludzi i siebie.  

2.Zapewnienie poznania wymaganych pojęć   i zdobycia rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuacje nauki na następnym etapie 

kształcenia. 

  

2. W ZAKRESIE UMIEJĘTNOSCI  
 

1. Kształtowanie poprawnego i swobodnego wypowiadania się ucznia, pisania i czytania ze zrozumieniem.   

3. Rozwijanie zdolności postrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, i 

przestrzennych.  

4. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.  

5. Wspieranie poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.  

6. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.  

7. Rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczna w życiu codziennym.  

 

 

3.W ZAKRESIE WYCHOWANIA  
 

1. Współpraca z wychowawcą klasowym w celu koordynowania działań wychowawczych wobec ucznia.  

2. Wspieranie rozwoju osobowościowego ucznia.  

3. Wdrażanie do efektywnego działania w zespole i w społeczeństwie.  

4. Kształtowanie nawyku planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się.  

5. Kształtowanie postaw patriotycznych.  



   
 

   
 

6. Kształtowanie poczucia sprawiedliwości, tolerancji, wrażliwości na krzywdę i piękno.  

 

X. POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY  

 
1. Rozpoznanie środowiska rodzinnego; diagnozowanie potrzeb ucznia. 

2. Organizowanie życia klasy.  

3. Wspomaganie zespołu uczniowskiego, inspirowanie i kierowanie realizacja podjętych działań.  

4. Kierowanie zespołem pedagogicznym pracującym z klasą.  

5. Realizacja zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych (w tym profilaktycznych).  

6. Tworzenie sytuacji wychowawczych rozwijających umiejętności psychospołeczne istotne w kontakcie z rówieśnikami i rodzicami.  

7. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej współistnienia i współdziałania w grupie.  

8. Pomoc w rozwijaniu poczucia własnej wartości i kontroli nad własnym życiem.  

9. Kształtowanie umiejętności sprawnego porozumiewania się, konstruktywnego wyrażania ocen, sadów w różnych sytuacjach społecznych.  

10. Kreowanie sytuacji pozwalających podejmować właściwe decyzje w zgodzie z określonymi wartościami i uczuciami.  

11. Kształtowanie postaw etyczno-moralnych.  

12. Kształtowanie kultury bycia.  

13. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.  

14. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, osiągnięć uczniów.  

15. Organizacja zebrań klasowych.  

16. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.  

 

 DOKUMENTACJA PRACY WYCHOWAWCY: 



   
 

   
 

 
1. Czynności podejmowane przez wychowawcę znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej przez niego dokumentacji, na która składają   się:  

1)  plan pracy wychowawczo – profilaktycznej,  

2)  Dziennik Elektroniczny 

3) dokumentacja z PP - P 

2. Plan pracy przygotowuje wychowawca wspólnie z uczniami, biorąc pod uwagę:  

- Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny,  

- oczekiwania i propozycje uczniów i rodziców, 

- wnioski z pracy w poprzednim roku szkolnym, 

- możliwość współpracy z rodzicami, pedagogiem, higienistką szkolną, nauczycielami oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji.  

3.Każdy z wychowawców klas I – VIII samodzielnie tworzy szczegółowy plan pracy wychowawczo - profilaktycznej ujmujący ogólny cel 

wychowawczo - profilaktyczny oraz cele szczegółowe. 

 

XI. FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ               

W SYTUACJACH TRUDNYCH. 

 
1.Pomoc wychowawcy klasy.  

2.Współpraca z pedagogiem szkolnym.  

3.Współpraca z dyrektorem szkoły.  

4.Kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów i udzielanie dzieciom pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

5.Docelowa pomoc finansowa dzieciom pozostających w trudnych sytuacjach życiowych, losowych. 

6.Współpraca z Policją i kuratorami sądowymi.  



   
 

   
 

7.Współpraca z Miejską Komisją   ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w razie potrzeby).  

8.Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  

9.Udział dzieci w zajęciach świetlicy opiekuńczo - wychowawczej.  

1.9.Udział dzieci w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę oraz tych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

XII. NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.  
 

Uczeń Szkoły Podstawowej w Starej Wsi: 

 
Wywiązuje się ze swoich obowiązków, a w szczególności:  

1. Zachowuje się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.  

2. Postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności. 

3. Dba o honor i tradycję szkoły podstawowej.  

4. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.  

5. Dba o piękno mowy ojczystej.  

6. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, nie wszczyna bójek i w nich nie uczestniczy.  

7. Systematycznie uczęszcza do szkoły, uczestniczy we wszystkich zajęciach edukacyjnych, systematycznie się 

do nich przygotowuje. 



   
 

   
 

8. Wykorzystuje w pełni czas przeznaczony na naukę oraz rzetelnie pracuje nad wykorzystaniem i poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, 

osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. 

9. Jest odpowiedzialny za własne życie, zdrowie i rozwój.  

10.Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu.  

11.Okazuje szacunek innym osobom.  

12.Nie pali papierosów, nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa, nie używa wulgarnych słów. 

13.Solidnie wypełnia dyżury klasowe.  

14.Nie niszczy mienia szkolnego; sprzętu, pomocy, kwiatów.  

15.Okazuje szacunek uczniom, nauczycielom i innym osobom dorosłym.  

16.Potrafi odpowiednio zachować się wobec młodszych i słabszych.  

17.O złym zachowaniu informuje dorosłych.  

 

 

XIII. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZE SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

1. Oferta szkoleń dla nauczycieli i innych 

pracowników. 

 

Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych poza szkołą. 

 

2. Organizowanie wewnątrzszkolnego 

 

Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej na terenie szkoły. 



   
 

   
 

doskonalenia zawodowego. 

 

3 Rozpowszechnianie literatury dotyczącej 

profilaktyki uzależnień.   

 

Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień. 

 

XIV. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW I ICH ROLA W DZIAŁANIACH 

PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 

1. Informowanie rodziców o pracach szkoły. 

 

− Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły (w tym PZO), Programem Wychowawczo –        

Profilaktycznym. 

− Organizacja Dni   Drzwi Otwartych dla klas   ósmych w ramach Wewnątrzszkolnego 

Doradztwa Zawodowego. 

 

 

2. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu 

dziecka w szkole.  

3. Zapoznanie rodziców z formami pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej dziecku 

 

− Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach rodzicielskich. 

− Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą. 

− Indywidualne spotkania rodziców z pedagogiem. 

− Indywidualne rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły. 

− Informacje dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów. 

 

4. Współpraca z rodzicami. 

 

− Pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych, 



   
 

   
 

− Systematyczna współpraca z Radą Rodziców.  

 

− Realizacja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”- rodzice klas pierwszych edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 

5. Pedagogizacja rodziców.  

6.Włączenie rodziców do działań na rzecz 

szkoły. 

 

Spotkania ze specjalistami zajmującymi się profilaktyką. 

− Spotkania z pedagogiem, policjantem oraz innym pracownikiem instytucji wspierających 

działalność szkoły. 

XV. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UCZNIÓW 

Szkoła współpracuje z rodzicami w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych. 

 

1. ZBIOROWE FORMY WSPÓŁPRACY: 
 

• Spotkania, tzw. wywiadówki (dotyczą przekazania informacji o osiągnięciach uczniów w nauce i zachowaniu. 

• Spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców (dotyczące problemów wychowania i profilaktyki). 

• Spotkania rodziców z dyrektorem szkoły. 

 

2. INDYWIDUALNE FORMY WSPÓŁPRACY   
 

• Konsultacje rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, dyrektorem. 

• Korespondencje (za pomocą listów i pism informujących). 

• Rozmowy telefoniczne. 

 

EFEKTY DZIAŁAŃ 



   
 

   
 

 

Efekty naszych działań, czyli to co chcemy osiągnąć, to:  

 

1. Umiejętność panowania nad emocjami.  

2.Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.  

3.Poprawa w relacjach uczeń– uczeń, uczeń– osoba dorosła.  

4.Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole.  

5.Wolnośćod nałogów.  

6.Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.  

7.Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny przez uczniów.  

8.Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy.  

 

XVI. STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM 

 
W Szkole Podstawowej w Starej Wsi odbywają się systematycznie uroczystości i imprez będące wynikiem oczekiwań 

wszystkich zainteresowanych stron (uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska pozaszkolnego), wg. Kalendarza Imprez i Uroczystości 

Szkolnych przygotowywany na każdy rok szkolny. 

 

 

XVII. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJĄCE TALENTY, ZAINTERESOWANIA, 

POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE, ORGANIZATORSKIE ORAZ ZAJĘCIA Z 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. 
 

W szkole funkcjonują:  



   
 

   
 

 

• Zajęcia z uczniami zdolnymi  

• Zajęcia artystyczne 

• Zajęcia sportowe 

• Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  

• Zespoły korekcyjno-kompensacyjne  

• Zajęcia logopedyczne  

• PCK.  

• Caritas 

Ponadto organizowane są wycieczki klasowe i szkolne. 

 

 

XVIII. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 

2021/2022 

Obszar rozwoju intelektualnego: 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. W roku szkolnym 2021/2022 przyjęto standard: 70% uczniów uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań i innych formach 

aktywności. 

3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie. 

4.  Kontynuacja monitorowania obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych. Przyjęto standard: 90% uczniów systematycznie realizuje 

obowiązek szkolny. 



   
 

   
 

 

Obszar rozwoju społecznego:  

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie 2 godzin zajęć integracyjnych w klasach I. 

2. Reintegracja w klasach wyższych. Przeprowadzenie 2 godzin zajęć. 

3. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2021/2022 przyjęto standard: powyżej 90% uczniów przestrzega 

szkolnych norm i zasad. 

            - Uczniowie znają przepisy ruchu drogowego i mają świadomość grożących niebezpieczeństw 

- Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

-W naszej szkole działa koło wolontariatu i w miarę możliwości organizuje akcje pomocy innym 

 

Obszar rozwoju fizycznego: 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

4. 100% uczniów zna reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19. 

5. 100% uczniów zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki 

chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej. 

 

Obszar rozwoju emocjonalnego: 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 



   
 

   
 

2. Przeprowadzenie cyklu zajęć (2 liczba godzin) psychoedukacyjnych w klasach (wskazanie w których) na temat umiejętności samooceny i 

rozpoznawania swoich predyspozycji. 

3. Przeprowadzenie cyklu zajęć (2 liczba godzin) kształcących umiejętność rozpoznawania własnych emocji. 

4. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony. 

5.  98% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  

 

Obszar rozwoju duchowego: 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Do końca września 2021r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz 

regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2021/2022 90% uczniów w swoich zachowaniach kieruje 

się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości. 

 

 

 

XVIII. EWALUACJA I MONITORING SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - 

PROFILAKTYCZNEGO. 
 
Program wychowawczo - profilaktyczny poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i będzie weryfikowany według potrzeb – ma charakter 

otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego.  

 



   
 

   
 

1.Cele ewaluacji i monitoringu:  

1) Korygowanie programu i podwyższanie jego jakości (słabe i mocne strony programu, czynniki sprzyjające i utrudniające realizacje   

programu, zachowania i postawy uczniów wobec przyjętego w szkole systemu wartości, systematyczne usprawnianie procesu realizacji 

programu).  

2) Bieżące monitorowanie stopnia realizacji założonych celów zawartych w programie. 

3) informowanie zainteresowanych o wynikach programu.  

4) Włączanie w realizację programu jak największej liczby rodziców.  

5) Sprawniejsze zarządzanie szkołą i optymalizacja wykorzystania środków finansowych.  

6) Promocja szkoły. 

 

2.Diagnoza: 

 
1)  Oszacowanie przejawów funkcjonowania uczniów w szkole.  

2) Dokonywanie corocznej diagnozy środowiska wychowawczego i działań profilaktyki szkoły  

3) Badania ankietowe wśród rodziców, uczniów, nauczycieli, pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy klas. 

4) Dane uzyskiwane w wyniku obserwacji. 

5) Wywiady z uczniami, rodzicami, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi. 

6) Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego, świetlicy, wychowawców klas. 

 

3.Metody zbierania danych do ewaluacji: 

  
1) Obserwacja (wychowawcy klas).  



   
 

   
 

2) Rozmowy z uczniami, rodzicami.  

3) Ewaluacja wewnętrzna.  

4) Wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców). 

5) Analiza dokumentów. 

6) Obserwacja i ocena zachowań. 

7) Sondaże, wywiady.  

8) Badanie opinii 

 

 
  



   
 

   
 

Załącznik nr1 
 

TREŚCI PROFILAKTYCZNE, CELE I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI 

 
 

Cel 1.  Profilaktyka uzależnień 

 

Zadania: 

• Dostarczenie informacji na temat wpływu substancji psychoaktywnych na psychikę i organizm człowieka. 

• Ukazanie skutków prawnych i moralnych używania środków odurzających (narkotyków, dopalaczy…) . 

• Wyrabianie postaw asertywnych. 

 

Treści 
Sposoby realizacji Realizatorzy 

Terminy 

realizacji 

Osiągnięcia 

uczniów 

Metody oceny 

skuteczności 

 

Klasy I-III, IV-VIII SP  

• klasyfikacja środków odurzających 

(alkohol, narkotyki, nikotyna, 

dopalacze, leki) 

• pogadanki  
i wykłady (dla 

klas VII i VIII   

• wychowawcy 

klas i nauczyciel 

biologii, 

• wg terminarza 

godzin wych. i 

programu 

• uczniowie 

zdobyli wiedzę 

na temat 

• wyniki 

sprawdzianu  



   
 

   
 

pogadanka 

inspektora 

PSSE   
w Brzozowie –  

• pogadanka 

pracownika 

poradni 

alkoholowej  

• ‘Znajdź 

właściwe 

rozwiązanie” -

program 

profilaktyczny 

dla klas IV- 

VIII  ,, Znajdź 

właściwe 

rozwiązanie 

•  ”         w 

klasach VII - 

VIII  

• „Nie pal przy 

mnie, proszę  ” 

- program dla 

klas I-III SP    

• „Bieg po 

zdrowie” 

program 

profilaktyczny 

dotyczący 

szkodliwości 

palenia tytoniu, 

klasy IV, 

pedagog 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

nauczania 

biologii, wg 

harmonogramu   

działań 

programów 

profilakt. 

pedagoga) 

 

 

 

 

 

wg ustaleń z 

wychowawcami 

środków 

uzależniających, 

ich działania 

oraz na temat 

aktów prawnych 

regulujących te 

problemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• uczniowie 

zdobyli wiedzę 

na temat 

środków 

nikotynowych 

ich działania 

oraz na temat 

aktów prawnych 

regulujących te 

      z biologii  

      dotyczące tego  

       problemu  

       olimpiady  

       o zdrowiu  

       prowadzone    

       przez PSSE i  

       inne akcje    

       prozdrowotne   

       (dokumentacja  

       pedagoga  

       szkolnego,  

       artykuły 

       z gazet) 

 

 

 

ankieta na temat 

zawarty w 

programie 

wypełniana na 

koniec zajęć i 



   
 

   
 

problemy 

 

warsztatów, 

• fazy używania narkotyków • referaty 

uczniów, 

dyskusja  

• filmy video  

• inscenizacje 

profilaktyczne  

• spektakle 

 z udziałem 

aktorów 

teatrów 

profilaktycz -

nych 

• nauczyciel 

biologii  

• pedagog, 

psycholog   

• wychowawcy  

• szkolenia 

organizowane 

np. przez Urząd 

Miejski  

• pozyskiwanie 

środków na 

spektakle 

teatralne z UM 

• zgodnie  
z programem 

nauczania 

biologii 

• umiejętność 

samodzielnego 

wyszukiwania 

informacji i 

korzystania z 

różnych źródeł 

(encyklopedia, 

Internet, film 

itp.) 

• analiza 

dokumentacji 

pedagogicznej 

• powody, dla których młodzież 

sięga po narkotyki 

• konkurs 

plastyczny 

• pedagogizacja 

rodziców 

(wykłady) 

• pogadanka                

z uczniami 

• nauczyciel 

plastyki 

• pedagog 

szkolny,  

• psycholog 

szkolny 

• nauczyciel 

wychowawca 

• na zebraniach 

      z rodzicami 

• cały rok 

• uczniowie 

potrafią podać 

w jakich 

okolicznościach 

młodzież sięga 

po narkotyki 

• analiza 

dziennika 

pedagoga 

• analiza zeszytu 

wychowawcy 

• skutki używania środków 

odurzających 

 

• przedstawienia 

profilaktyczno-

edukacyjne 

• odpowiedzialny 

za organizację: 

wychowawcy 

klas 

 •  wg planu   

    tematów   

    godzin  

    wychowawczych 

• kształtowanie 

umiejętności 

mówienia „nie” 

• ewaluacja 

(ankieta) 

• wpływ środków odurzających na 

zdrowie człowieka 

• konsultacje 

* wykłady, 

pogadanki na 

• pedagog szkolny 

• wychowawcy 

klas 

•  cały rok według  

    harmonogramu  

    godzin  

• uczniowie 

poszerzyli 

wiedzę na temat 

• wyniki konkursu 

wiedzy 



   
 

   
 

godzinach 

wychowawczych 

• higienistka 

szkolna 

    wychowawczych 

 

wpływu 

substancji 

uzależniających 

na organizm 

człowieka 

 

• przekazanie informacji  
o aktach prawnych związanych z 
przeciwdziałaniem alkoholizmowi  

      i zwalczaniu   narkomanii 

 

• pedagogizacja 

rodziców (wy -

kłady 

pracowników 

różnych 

instytucji)  

• szkolenia 

pedagoga i 

wychowawców 

• pedagog szkolny 

lub 

wychowawca 

• cały rok • stała współpraca 

z rodzicami 

• analiza 

dziennika 

pedagoga 

• analiza zeszytu 

wychowawcy 

 

 

 

 

• rozpoznawanie sygnałów 

świadczących o zażywaniu 

środków odurzających 

• wykłady  
i pogadanki na 

lekcjach religii 

i godzin 

wychowa -  

wczych 

• indywidualne 

rozmowy z 

wychowankami 

• nauczyciel 

religii, 

wychowawcy 

klas,  

 

 

• zgodnie  
z programem 

religii  
i tematyką  

godzin 

wychowa -

wczych  

cały rok 

• uczniowie 

poszerzyli 

wiedzę na temat 

szkodliwości 

substancji 

uzależniających 

• obserwacja, 

protokoły, 

dokumentacja 

pedagoga 

• poznawanie skutków prawnych, 

zdrowotnych  
i moralnych związanych  

z zażywaniem narkotyków 

• pedagogizacja 

rodziców 

• pedagog szkolny 

lub 

wychowawca  

• pracownik 

• cały rok • zapoznali się  
z artykułami   

prawnymi 

dotyczącymi 

• analiza 

dokumentacji 

pedagoga  

i wychowawcy 



   
 

   
 

policji bądź 

innej instytucji 

uzależnień 

• stała współpraca 

z rodzicami 

        

 

• Utrudnianie uczniom dostępu do 

środków psychoaktywnych, 

narkotyków dopalaczy… 

• zabezpieczenie 

szkoły przed 

wnoszeniem  
i handlem 

narkotykami na 

jej terenie 

• pedagog  

szkolny,  

wychowawcy  

• Dyrektor 

• cały rok • stała współpraca 

z rodzicami 

• analiza 

dokumentacji 

pedagoga i 

wychowawcy 

        

 

• poszerzenie wiedzy na temat 

skutków zażywania dopalaczy 

• pedagogizacja 

rodziców 

• pogadanka 

Inspektora 

PSSE 

• spotkanie z 

policjantem 

• pedagog szkolny  

• wychowawcy 

klas  

 

• cały rok • uczniowie mają 

świadomość 

wpływu 

dopalaczy na 

stan zdrowia 

• analiza 

dokumentacji 

pedagoga 

 i wychowawcy 

        

 

• uświadomienie uczniom, że 

dopalacze   powodują uzależnienia 

• pedagogizacja 

rodziców 

• lekcje 

wychowawcze   

• pogadanka 

Inspektora 

PSSE, 

• ankieta dla 

uczniów” 

Zagrożenia 

dzieci 

 i młodzieży we 

współczesnym 

• pedagog szkolny 

lub 

wychowawca  

 

• cały rok • uczniowie mają 

świadomość, że 

dopalacz 

uzależniają 

• analiza 

dokumentacji 

pedagoga i 

wychowawcy 

        

 



   
 

   
 

świecie” jako 

podsumowanie 

wszystkich 

działań o 

charakterze 

profilakty -   

cznym ,      

            

Cel 2. Kreowanie zdrowego stylu życia 

                               Zadania: 

• Ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. 

• Wyrabianie umiejętności radzenia sobie z presją grupy – promowanie postawy trzeźwości.  

• Kształcenie postaw asertywnych. 

• Kształtowanie świadomości prozdrowotnej rodziców, oraz propagowanie zdrowego stylu życia w ramach NSO 

(Narodowej Strategii Onkologicznej). 

• Eliminacja zachowań agresywnych. 

• Propagowanie bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwie rolnym. 

• Budzenie świadomości niebezpieczeństw płynących z Internetu (tzw. Cyberprzemoc). 

 

Treści 
Sposoby 

realizacji 

Realizatorzy 
Terminy 

realizacji 

Osiągnięcia 

uczniów 

Metody oceny 

skuteczności 

• poznanie zasad racjonalnego • pogadanka  • nauczyciel • według • uczniowie •  ewaluacja 



   
 

   
 

odżywiania, higieny pracy  

i odpoczynku  

• zasady zdrowego żywienia   

• propagowanie   zdrowego stylu 

życia w ramach NSO (załącznik 

nr.3)           

 

• wykład dla 

klas VII i VIII 

SP przez 

pracownika 

d/s żywienia  

• realizacja 

programu               

w kl. III SP 

,,Zawsze 

razem”.  

• Owoce w 

szkole i 

szklanka 

mleka 

 

biologii,  

• wychowawca 

• higienistka  

• pedagog, 

psycholog 

programu 

nauczania 

• grudzień/ 

styczeń 

• wg 

harmonogramu 

zajęć 

profilakty-

cznych 

pedagoga 

posiadają 

wiedzę na 

temat zdrowego 

stylu życia 

 

zrealizowanych 

programów 

zawartych                   

w harmonogramie 

działań 

profilaktycznych  

• konkursy 

praktyczne 

dotyczące 

programów 

żywieniowych(Wie

m co jem                      

i dlaczego ) 

• rozwijanie zainteresowań sportem • zajęcia 

sportowe 

• nauczyciel wf  

• pedagog,   

• PSSE, Urząd 

Miejski, 

Starostwo 

Powiatowe 

• cały rok 

• „Dzień 

Sportu” 

• „ Trzymaj 

Formę” - akcja 

prozdrowotna 

• sukcesy w 

zawodach 

sportowych 

różnych 

szczebli 

 

• analiza 

dokumentacji   

osiągnięć 

sportowych 

 



   
 

   
 

• uświadamianie uczniom na czym 

polega zachowanie asertywne 

• trening 

asertywności 

podczas 

realizacji 

programów 

profila - 

ktycznych:   

„Nie pal ... ‘’, 

„Znajdź 

właściwe...’’ 

„Bieg po 

zdrowie’’ 

  

•  lekcje 

wychowawcze i 

pedagogiczne 

(zajęcia 

warsztatowe 

prowadzone 

przez pedagoga, 

psychologa) 

• grudzień  

• okazjonalnie: 

wycieczki, 

imprezy i 

uroczystości 

szkolne 

Zachowują się 

asertywnie 

 Dokumentacja 

wychowawcza i 

pedagoga szkolnego 

 

•  umiejętność reagowania na 

przejawy jakichkolwiek oznak 

przemocy 

 

• zajęcia 

warsztatowe 

na podstawie 

programu 

profilaktyczne

go –wychowa 

– wczego :   

realizacja 

programów 

wychowa - 

wczych 

poszcze - 

gólnych klas       

• odpowiedzialny 

za organizację: 

wychowawcy   

• pedagog, 

psycholog 

• cały rok • eliminują 

zachowania 

agresywne 

• analiza ankiety 

ewaluacyjnej 

• poznawanie zasad higieny uczenia 

się 

• wykład, 

pogadanka, 

  

• wychowawca, 

• pedagog,  

• zgodnie z 

programem 

nauczania 

• uczniowie 

posiadają 

wiedzę na 

temat zdrowego 

stylu życia 

• analiza zeszytu 

wychowawcy 

• poszukiwanie własnych uzdolnień i • pogadanki,  • wychowawcy • cały rok • umiejętność • analiza dziennika 



   
 

   
 

talentów • udział w 

kółkach 

zainteresowań 

w określonej 

dziedzinie   , 

która 

interesuje 

uczniów 

klas 

• nauczyciele 

uczący i 

prowadzący 

dodatkowe 

zajęcia 

prezentacji 

• osiąganie 

bardzo dobrych 

wyników w 

nauce  

• osiąganie 

wiedzy, która 

wykracza poza 

materiał 

wynikający z 

podstawy 

programowej  

elektronicznego 

• dzienniki kółek 

dodatkowych 

• oceny uczniów i ich 

osiągnięcia 

edukacyjne. 

• umiejętność reagowania na takie 

zjawiska jak: wyłudzanie 

pieniędzy, zjawisko tzw. „fali”, 

bicie osób słabszych, wymuszanie 

jedzenia 

 

• indywidualne 

rozmowy z 

pedagogiem 

szkolnym ,   

psychologiem, 

wychowawcą, 

księdzem, z 

dyrektorem 

szkoły  

• odpowiedzialny 

za organizację: 

pedagog 

szkolny, 

       wychowawcy ,         

ksiądz, dyrektor 

szkoły  

 

• cały rok • bezpieczeństwo 

na terenie 

szkoły 

• kształtowanie 

właściwego 

wartościowania 

przestrzegania 

norm 

moralnych 

• analiza ankiety 

„bezpieczna szkoła’ 

• rozwijanie zdolności, talentów 

 i predyspozycji każdego ucznia 

• zajęcia 

warsztatowe, 

uczestnictwo 

w kółkach 

zainteresowań 

• nauczyciele, 

wychowawcy 

klas 

• nauczyciele 

przedmiotów 

• cały rok • udział w 

konkursach, 

olimpiadach, 

zawodach 

• analiza dzienników 

zajęć 

pozalekcyjnych 

• analiza osiągnięć 

uczniów 

• zapoznanie uczniów i rodziców 

 z prawnymi skutkami przemocy        

w tym bezpiecznego korzystania z 

zasobów internetowych w czasie 

nauczania zdalnego 

• informacje z 

Komendy-

akty prawne 

• gazetki 

ścienne 

• wychowawcy 

klas 

• przedstawiciel 

Powiatowej 

Komendy 

• według 

harmonogramu 

godzin wy-ch. 

• cały rok 

• uczniowie 

nabywają 

informacje 

dotyczące tego 

problemu 

• sprawozdanie z 

przebiegu spotkania 



   
 

   
 

pedagoga  Policji                 

w Brzozowie 

• pogłębianie wiedzy na temat 

bezpiecznych sposobów udziału 

dzieci w pracach   w gospodarstwie 

rolnym 

• pogadanka na 

temat zasad 

BHP 

• zapoznanie 

uczniów ze   

znakami 

informacyjny

mi i 

ostrzegawczy

mi na 

produktach 

chemii 

gospodarczej 

• przeszkolenie 

na temat 

udzielania 

pierwszej 

pomocy 

• wychowawcy 

klas 

• pedagog 

• pielęgniarka 

• opiekun PCK 

*według 

harmonogramu 

godzin 

wychowawczych 

• cały rok 

• uczniowie 

nabywają 

informacje 

dotyczące tego 

problemu 

• analiza 

dokumentacji 

• konkurs plastyczny 

• przypomnienie uczniom zasad 

bezpiecznego funkcjonowania w 

szkole w czasie doby Covid- 19, 

• w sytuacji nauczania zdalnego 

przypomnienie uczniom zasad 

nauki na odległość i bezpiecznego 

korzystania z internetu 

• wykład, 

pogadanka, 

• gazetki ścienne 

pedagoga 

• wychowawcy 

klas 

• pielęgniarka 

 
• uczniowie 

nabywają 

informacje 

dotyczące tego 

problemu 

• analiza dziennika 

elektronicznego 

• analiza dzienników 

zajęć 

pozalekcyjnych 

•  

 

Cel 3. Rozwijanie u uczniów postaw zaufania do ludzi dorosłych 

  



   
 

   
 

Zadania: 

• Opanowania podstawowych zasad komunikacji. 

• Budowania poczucia własnej wartości. 

• Wskazywanie osób i instytucji pomagających młodzieży; rodzicom, opiekunom. 

 

Treści 

Sposoby 

realizacji 
Realizatorzy 

Terminy 

realizacji 

Osiągnięcia 

uczniów 

Metody oceny 

skuteczności 

• wspólne opracowanie norm i zasad 

współdziałania w   zespole klasowym  

• kontrakt 

zawarty 

między 

wychowawcą     

a uczniami 

• wychowawcy 

klas 

• pedagog,  

• psycholog 

•  październik • uczniowie 

mają 

wyrobione 

zdolności 

pozytywnego 

myślenia oraz 

sprecyzowane 

plany 

dotyczące 

dalszej drogi 

kształcenia 

• analiza 

dokumentacji 

• spostrzeżenia 

wychowawcy 

 

  



   
 

   
 

• rozwijanie umiejętności współdziałania 

w grupie 

• zajęcia 

integracyjne  

(ogniska, 

wycieczki,  

dyskoteki 

imprezy i 

uroczystości 

szkolne) 

Realizacja 

programu           

w kl. III SP  

”Zawsze 

razem” 

• wychowawcy 

klas 

• październik • uczniowie są 

otwarci w 

stosunku do 

ludzi dorosłych 

• analiza 

dokumentacji 

zeszytu 

wychowawcy 

• ćwiczenia  relaksacyjno - wyciszające • trening 

umiejętności 

w ramach 

godzin 

wychowa- 

wczych 

• pedagog 

szkolny  

• wychowawcy 

• psycholog 

• wg potrzeb 

wychowa- 

wczych    

• nie boją się 

wyrażać 

własnych 

opinii 

• analiza 

dokumentacji 

pedagoga 

• dostarczanie konkretnych adresów         

i telefonów osób  
i instytucji zajmujących się pomocą dla 

młodzieży 

 

• informacje 

ustne, 

biuletyny, 

informatory, 

ulotki,  

• wychowawcy 

klas, 

nauczyciel 

WOS 

• pedagog 

• cały rok • umieją 

rozwiązywać 

konflikty 

• spostrzeżenia 

wychowawcy  

• zeszyt 

wychowawcy 

• nabywanie umiejętności rozwiązywania 

konfliktów w grupie  

• treningi 

interpersona - 

lne, lekcje 

pedagogiczne 

• wychowawca 

• pedagog 

szkolny 

• do ustalenia • uczniowie są 

otwarci  
w stosunku  

do ludzi 

• analiza 

dokumentacji 



   
 

   
 

dorosłych 

• wdrażanie uczniów do wypowiadania 

własnych opinii  

• wszystkie 

lekcje 

przedmiotowe 

• wszyscy 

nauczyciele 

• cały rok • nie boją się 

wyrażać 

własnych 

opinii 

• uwagi i 

spostrzeżenia 

nauczyciela 

• wykaz   wybranych podmiotów 

świadczących różnorodną pomoc 

wobec osób dotkniętych   przemocą 

 

 

• informacje 

ustne, 

biuletyny, 

informatory, 

ulotki 

• wykaz 

instytucji na 

stronie szkoły 

• wychowawcy 

klas 

• pedagog 

• psycholog 

 

 

• cały rok w 

miarę potrzeb 

• potrafią 

współdziałać  

w grupie 

• potrafią 

rozwiązywać 

konflikty 

• spostrzeżenia 

wychowawcy 

• wykaz   wybranych podmiotów 

świadczących różnorodną pomoc 

wobec osób dotkniętych samotnością 

lub uzależnieniem od internetu 

 

 

• informacje 

ustne, 

biuletyny, 

informatory, 

ulotki 

• wykaz 

instytucji na 

stronie szkoły 

• wychowawcy 

klas 

• pedagog 

• psycholog 

 

 

 

• cały rok w 

miarę potrzeb 

• potrafią szuka 

pomocy 

• potrafią 

rozwiązywać 

problemy 

• spostrzeżenia 

wychowawcy 

 
  



   
 

   
 

ZAŁĄCZNIK   Nr 2   
 

 Plan działań wychowawczych szkoły. 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Wychowanie do życia 

 

1.Kształtowanie więzi   

rodzinnych, związków 

uczuciowych i innych 

pozytywnych relacji   w rodzinie. 

 

2.Poczucie   odpowiedzialności za   

własne postępowanie. 

 

3.Obowiązki młodego   człowieka: 

stosunek do rodziców, rodzeństwa     

i innych osób. 

 

4.Kształtowanie umiejętności 

skutecznej   komunikacji w 

rodzinie.    

 Autorytet   rodziców   i 

posłuszeństwo dzieci   wobec nich. 

 

5.Przekazywanie wartości i tradycji 

panujących w rodzinie – wspólne 

Świętowanie, aktywne spędzanie 

czasu wolnego. 

 

6.Kształtowanie   umiejętności 

prawidłowego odczytanie swoich 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

nauczyciele, psycholog, pedagog 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok  

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 
 

 

cały rok, 

Zgodnie   z rozkładem materiału 

 

 

 



   
 

   
 

emocji, stanów emocjonalnych, 

poczucia własnej wartości.   
7. Kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez   

użycia siły.  

 

8.Realizowanie zadań   

ułatwiających dorastanie, 

kształtujących dojrzałość i 

odpowiedzialność w rodzinie  

i w grupie. 

 

9.Zagrożenia okresu dojrzewania: 

inicjacje seksualne, alkoholowe, 

tytoniowe oraz choroby związane     

z nieprawidłowym odżywianiem 

(bulimia, anoreksja), stosowaniem   

dopalaczy, narkotyków 

wychowawcy klas, warsztaty ze 

specjalistami, pedagodzy 

 

 

nauczyciel biologii   i nauczyciel, 

Wychowania do życia   w 

rodzinie, pedagog 

 

 

nauczyciel biologii  

i nauczyciel wychowania do życia 

w rodzinie, pracownik d/s 

żywienia   z pogadanką, pedagog, 

higienistka 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego 

 

 

 

 

zgodnie   z rozkładem materiału 

 

 

 

zgodnie   z rozkładem materiału 

 

 

 

II.   

Wychowanie do 

wartości - kształtowanie 

postaw patriotycznych i 

obywatelskich 

 

 

1. Na każdej lekcji i przy   każdej 

okazji kształtować uczucie miłości 

do Ojczyzny, oparte na poczuciu   

więzi narodowej, przywiązaniu do 

ziemi rodzinnej, znajomości 

historii, szacunku dla tradycji i 

symboli narodowych: godła, 

hymnu, flagi, miejsca 

zamieszkania. 

 

2.Uwrażliwienie uczniów na 

tematy dotyczące problemów 

klimatycznych i ochrony 

środowiska związanych z naszą 

 

nauczyciele wychowawcy 

 

 

 

 

 
 

nauczyciele wychowawcy, 

nauczyciele biologii, geografii, 

zaproszeni specjaliści 

 

 

październik, listopad, maj/czerwiec 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego 

 



   
 

   
 

planetą. 

 

3. Kształtowanie umiejętności   

prawidłowego, racjonalnego   

gospodarowania środkami 

finansowymi oraz sposobami 

oszczędzania. 

 

2.Wycieczki do miejsc ważnych 

kulturowo dla naszego kraju i 

regionu oraz okolicy. 

 

3.Organizacja lokalnych 

uroczystości 

z okazji świąt narodowych, 

państwowych i kościelnych 

 

4.Rozwijanie szacunku dla dobra 

wspólnego i postaw 

prospołecznych w tym koleżeństwa 

i przyjaźni. 

 

5.Propagowanie dbałości o mowę 

ojczystą.  

        

6.Zapoznanie z prawami  

 i obowiązkami obywatelskimi. 

 

7.Wdrażanie członków Samorządu 

Uczniowskiego do wykazywania 

własnej inicjatywy, do 

uczestnictwa  

 

 

lekcje z zaproszonymi specjalistami, 

wychowawcy, nauczyciele historii 

 

 

 

 

nauczyciele odpowiedzialni 

 

 

 

nauczyciele odpowiedzialni (wg 

kalendarza imprez) 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

nauczyciele przedmiotów 

 

 

nauczyciele, wychowawcy 

 

 

nauczyciele odpowiedzialni za SU 

 

 

nauczyciel doradca zawodowy, 

dyrekcja 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

wg kalendarza 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego 



   
 

   
 

 w organizowaniu życia szkoły. 

 

8. Rozwijanie swoich 

zainteresowań, predyspozycji 

związanych z wyborem zawodu i 

dalszym kierunkiem kształcenia. 

klasy VII-VIII 

 

 

 

 

 

 

III. 

Edukacja filozoficzna  

i moralna 

 

1.Propagowanie wartości 

uniwersalnych: dobra,    

prawdy i piękna. 

 

2.Wspieranie rozwoju moralnego  

 i kształtowanie właściwej 

hierarchii wartości.  

        

 

3.Wykorzystanie treści   nauki 

religii  

w procesie dydaktycznym                   

 i wychowawczym. 

       

 

4. Szukanie sensu życia,  

kształtowanie człowieka jako istoty 

rozumnej   i wolnej, zdolnej do 

poznawania prawdy. 

 

5.Kształtowanie postawy 

umiejętnej obrony własnych 

poglądów                 i wartości, 

uczenie szacunku dla siebie   i dla 

innych. 

 

nauczyciele religii,  

wychowawcy klas 

 

 

nauczyciele religii,  

wychowawcy klas 

 

 

 

 

nauczyciele religii, 

wychowawcy klas 

 

  

 

 

nauczyciele wychowawcy, 

pedagodzy 

 

 

 
pedagog szkolny,    

 wychowawcy 

 

 

 

nauczyciele humaniści   
i katecheci 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 



   
 

   
 

 

6. Określenie pozytywnych wpływów 

filozofii greckiej, prawa rzymskiego 

 cały rok 

 

 

 

IV. 

Kultura polska,  

a edukacja europejska 

 

 

 

1.Zapoznanie z miejscami 

 i instytucjami istotnymi dla 

naszego państwa   i Europy. 

 

2.Przyczynianie się do 

kształtowania świadomości „jestem 

Polakiem, jestem   

Europejczykiem”.  

Czego możemy uczyć się od 

innych 

 i co możemy przekazać   innym. 

 

3.Posiadanie świadomości prawa 

każdego   człowieka do życia  

i jednocześnie godnej śmierci. 

 

4.Wspieranie współpracy z 

organizacjami, stowarzyszeniami  

i fundacjami zajmującymi się 

projektami międzynarodowymi. 

 

wychowawcy klas 

 

 

nauczyciele humaniści 

 

 

 

 

 

nauczyciele religii, nauczyciel 

biologii 

 

 

nauczyciele - koordynatorzy 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

1.Rozpoznawanie indywidualnych 

potrzeb uczniów oraz analizowanie   

niepowodzeń   szkolnych przez 

kierowanie   uczniów do    PP-P, 

umożliwienie im pisania  
egzaminu po kl. VIII SP wg procedur. 

 

2. Współpraca z rodzicami w ramach 

 

wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

V.  

Współpraca z rodzicami        

i środowiskiem lokalnym 

pedagogizacji   rodziców -

popularyzowanie wiedzy z zakresu 

praw, rozwoju potrzeb   psychicznych 

dziecka, zapoznanie rodziców z 

procedurami sprawdzianu, egzaminu 

oraz z procedurami postępowania  
 w przypadku zachowań 

niepożądanych  
 (wagary, kradzieże itp.) Współpraca 

szkoły   z rodzicami w celu udzielania 

im informacji na temat instytucji 

wspierających: Sąd Rejonowy 

Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

MOPS, Kuratorzy sądowi i społeczni,  
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna, Szpital Specjalistyczny 

w Brzozowie, PCPR, ODN, Świetlica 

Socjoterapeutyczna, Specjalista  
ds. Nieletnich Komendy Powiatowej 

Policji, Dzielnicowy Komendy 

Powiatowej Policji, Urząd Miejski- 

Komisja   Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
 

3.Zainteresowanie rodziców 

publikacjami   o wychowaniu. 

 

4.Udzielenie rodzicom rzetelnej 

informacji o postępach dziecka   w 

nauce. 

 
5.Dążenie do wzrostu frekwencji na 

zajęciach lekcyjnych, 

przeciwdziałanie  

wychowawcy klas 

nauczyciele przedmiotów,  
dyrekcja szkoły 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

pedagodzy szkolni, wychowawcy 

klas, nauczyciele  

 

zebrania z rodzicami. 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zebrania   z rodzicami, 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 



   
 

   
 

patologii w ramach programów: 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie 

pal przy mnie, proszę”, „Bieg po 

zdrowie”, „Trzymaj formę”. 
     

6.Udział rodziców w uroczystościach  
organizowanych przez szkołę.  

 

7.Poznanie działalności intelektualnej. 

artystycznej, sportowej swoich 

wychowanków (pasowanie 

pierwszoklasistów święto szkoły 

pożegnanie klas trzecich dzień sportu 

itp.  

 

7. Objęcie opieką i pomocą 

psychologiczną pedagogiczną uczniów 

oraz udzielania wsparcia rodzinom 

pozostającym w trudnej sytuacji 

materialnej, losowej   – harmonogram 

zajęć profilaktycznych. 
 

8.Udział rodziców w uroczystościach     
 organizowanych przez szkołę, 

poznanie działalności intelektualnej, 

artystycznej  
 i sportowej i swoich dzieci 

(pasowanie  
uczniów  klas pierwszych, święto 

szkoły, pożegnanie klas trzecich, dzień 

sportu). 

 

9.Objęcie opieką   i udzielenie 

wsparcia dzieciom z rodzin 

patologicznych, niewydolnych 

 
 

 

rodzice 

 

wychowawcy, nauczyciele 

pedagog szkolny sponsorzy, 

fundacje 

rodzice 
 

 

 

szkolne koło Caritas, fundacje, 

pedagog szkolny, wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 
rodzice 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

 

szkolne koło Caritas, fundacje, 

pedagog szkolny, wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

 
 

cały rok  
 
 
 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

według potrzeby 



   
 

   
 

wychowawczo oraz  

każdemu innemu dziecku, które 

znalazło   się w trudnej sytuacji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

 

1.Przestrzeganie zasad higieny i 

dbania o bezpieczeństwo swoje i 

innych w związku z pandemią   

COVID – 19. 

Dostosowanie się do   procedur GIS 

obowiązujących rodziców, uczniów, 

nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły dotyczących Covid -19. 

 

2.Poznanie wpływu środków  
 promieniotwórczych na ludzi, 

zwierzęta, żywność i wodę. 

 

2. Znajomość sposobów 

zabezpieczania  
żywności i wody przed skażeniem. 
 

3.Zasady zachowania się po 

ogłoszeniu  
alarmu (próby ewakuacji szkoły). 
 
4.Umiejętność zachowania się podczas 

sytuacji kryzysowych (pożar, powódź, 

huragan, wypadki, katastrofy itp.).  

 

5.Znajomość zasad udzielania 

pierwszej pomocy w przypadku 

zagrożenia życia.  
 
6.Umiejętność definiowania i 

 

Dyrekcja, nauczyciele, inni 

pracownicy szkoły, 

higienistka szkolna, nauczyciele, 

specjaliści 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel geografii, biologii, 

WOS i wychowawcy, nauczyciele 

odpowiedzialni, wychowawcy, 

nauczyciel koordynator, dyrekcja 

inni pracownicy szkoły, 

pracownicy OSP, KPSP 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel geografii, biologii, 

WOS i wychowawcy, nauczyciele 

odpowiedzialni, wychowawcy, 
nauczyciel koordynator, dyrekcja 

 

w ciągu całego roku szkolnego 

 

 

 

 

wg harmonogramu zajęć  

 

 

wg harmonogramu zajęć  

 

zgodnie   z rozkładem materiału 

 

 

zgodnie   z rozkładem materiału 

 

 

zgodnie   z rozkładem materiału 

 

 

zgodnie   z rozkładem materiału 

  

 



   
 

   
 

rozpoznawania rodzajów alarmowych.  

 

7.Umiejętność rozpoznawania znaków  
substancji toksycznych na pojazdach   
budowlach, instytucjach. 
 
 
8.Omawianie podstaw prawnych  
funkcjonowania ochrony ludzi i 

obrony   
cywilnej RP. 
 

9.Znajomość podstawowych 

dokumentów ONZ, regulaminu 

funkcjonowania obrony cywilnej w 

świecie. 
 

10.Zasady udziału dzieci w pracach   

gospodarstwa rolnego – realizacja:  
PROGRAMU EDUKACJI DZIECI  
W WIEJSKICH SZKOŁACH   

PODSTAWOWYCH”. 

 

11.Realizacja zadań związanych  

w Rządowym programie przyjazna    

i bezpieczna szkoła. 

 

inni pracownicy szkoły, 

pracownicy OSP, KPSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel koordynator 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja, nauczyciele 

odpowiedzialni 

 

 

zgodnie   z rozkładem materiału 

 

 

Zgodnie   z rozkładem materiału 

 

 

 

 

 

kwiecień- czerwiec 2021 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

1.Uczestniczenie w zajęciach 

rozwijających sprawność fizyczną, 

zgodnie z regułami.  

 

2.Przyjmowanie prawidłowej postawy 

przy pisaniu, komputerze.  

 

 

nauczyciele specjaliści 

 

 

wychowawcy, pedagog, nauczyciele 

specjaliści        

 

 

cały rok 

 

 

wg harmonogramu zajęć 

profilaktycznych i planu 

wychowawczego 

 



   
 

   
 

VII. 

 Edukacja zdrowotna 

 

3. Uczestnictwo w zajęciach które 

oferuje szkoła. 

  

3.Poznawanie zagrożeń dla 

zdrowia i sposobów ich 

zapobiegania przez:  
szczepienia ochronne, właściwe   

odżywianie, aktywność fizyczną, 

przestrzeganie higieny; właściwe 

zachowywanie się w sytuacji 

choroby, przestrzeganie przed 

skutkami zażywania lekarstw, 

stosowania środków chemicznych 

pod nieobecność dorosłych. 

 
4.Opieka, pomoc dzieciom     
 niepełnosprawnym. 

 

5.Poznawanie sposobów radzenia 

sobie z negatywnymi emocjami, ze 

stresem, z samym sobą, w sytuacjach 

trudnych. 

 

6.Kształcenie postaw asertywnych, 
 w sytuacjach zagrażających zdrowiu 

lub   życiu (palenie tytoniu, używanie 

alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, narkotyków, 

dopalaczy) 
 
7. Propagowanie zdrowego stylu życia  
    i aktywnego wypoczynku wolnego 

od   nałogów, używek 

 

nauczyciele specjaliści, pedagodzy 

 

 

pielęgniarka szkolna, nauczyciele 

biologii, chemii, przyrody, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

nauczyciele specjaliści, 

wychowawcy, pedagodzy 

 
pedagog, nauczyciele specjaliści, 

wychowawcy 

 

 

 

pedagog, wychowawcy 

 

 

 

pedagodzy, wychowawcy 

nauczyciele WF – u. 

 

 

nauczyciele informatyki, pedagog, 

psycholog, wychowawcy 

cały rok szkolny, wg. planu 

obowiązującego w szkol 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

wg harmonogramu zajęć 

profilaktycznych i planu 

wychowawczego 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 



   
 

   
 

8. Bezpieczne korzystanie ze środków 

masowego przekazu w tym Internetu      

i budzenie świadomości 

niebezpieczeństw – cyberprzemoc. 

 

 

 

 

VIII. 

Szerzenie idei 

wolontariatu szkole 

i środowisku lokalnym 

 

 

 

 
 

1.Przybliżenie młodzieży idei 

wolontariatu   i jej propagowanie w 

środowisku szkolnym i lokalnym 

poprzez   działalność w Szkolnym 

Kole Caritas. 

2.Poczucie   odpowiedzialności za   

innych bardziej potrzebujących. 
Prowadzenie akcji pomocowych na 

rzecz osób potrzebujących, instytucji       

i organizacji społecznych. 

 

3.Kultywowanie i wzbogacanie 

tradycji szkoły zgodnie z założeniami 

programu wychowawczego placówki. 

 

4.Współdziałanie z organizacjami 

społecznymi i młodzieżowymi, 

poprzez udział w różnego rodzaju 

akcjach i wydarzeniach. 

 

5.Wspieranie ciekawych inicjatyw  

dzieci i młodzieży szkolnej i dawanie 

możliwości wykorzystywania 

własnych umiejętności i doświadczeń. 

 

 

6.Współpraca z Zakładem Terapii 

Zajęciowej w Starej Wsi poprzez 

udział we wspólnych projektach 

integracyjnych   i wolontariat. 

wychowawcy klas, 

nauczyciele, opiekun SKW 

 

 

 

opiekun SKW i SU wychowawcy 

klas, nauczyciele 

 

 

 

opiekun SKW i SU wychowawcy 

klas, nauczyciele 

 

opiekun SKW i SU wychowawcy 

klas, nauczyciele 

 

 

 

opiekun SKW i SU wychowawcy 

klas, nauczyciele 

 

 

 

 

nauczyciele, opiekun SKW i SU, 

wychowawcy klas 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. 

Edukacja czytelnicza 

 

 
1.Kształcenie umiejętności 

samodzielnego korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych, wyrabianie nawyku 

czytania oraz zamiłowania do książek, 

poznanie terminów i pojęć związanych   

z biblioteką i książką. 

 

2.Wdrażanie do poszanowania książek 

i innych dokumentów bibliotecznych 

jako dóbr kultury i czynników 

rozwoju społecznego. 

 

3.Rozwijanie i utrwalenie 

zainteresowań, potrzeb i nawyków 

czytelniczych z uwzględnieniem 

indywidualnych uzdolnień uczniów, 

oraz kształcenie i utrwalenie nawyków 

kulturalnego obcowania  
z książką , oraz z innymi nośnikami 

informacji. 

 

4.Wdrażanie do świadomego 

korzystanie ze środków masowego 

przekazu, kształcenie umiejętności 

rozróżniania i charakteryzowania 

podstawowych grup mediów. 
 

5.Udział w konkursach i akcjach 

organizowanych w bibliotece szkolnej, 

rozwijającej czytelnictwo w szkol 

 

6.Udział w projekcie „Narodowe 

czytanie”. 

 

 

 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, wychowawcy klas, 

opiekun biblioteki szkolnej, 

nauczyciele języka polskiego 

 

 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

opiekun biblioteki szkolnej, 

nauczyciele języka polskiego 
 

 

 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele języka 

polskiego, opiekun biblioteki 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele języka 

polskiego, opiekun biblioteki, 

nauczyciele informatyki, techniki  
i plastyki 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 



   
 

   
 

  

 

 

 

opiekun biblioteki 

 

 

 

nauczyciele języka polskiego, cała 

społeczność szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2021 

 

 

 

 

X.  

Rozwijanie kompetencji 

matematycznych             

u uczniów 

 

 

1.Udział uczniów   w zajęciach 

rozwijających   uzdolnienia 

matematyczne,  

 

2.Udział uczniów w różnorodnych 

konkursach matematyczno- 

przyrodniczych na etapie szkolnym i 

pozaszkolnym.  

 

3.Udział uczniów w projektach. 

 

 

nauczyciele matematyki 

 

 

 

nauczyciele przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 
  



   
 

   
 

ZAŁĄCZNIK   Nr 3   

 
Załącznik do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego dotyczącego Narodowej Strategii Onkologicznej.  

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w 

naszym kraju ciągle wzrasta, czego przyczyną jest zarówno proces starzenia się społeczeństwa, jak też wzrost narażenia jako cywilizacyjne na 

czynniki związane ze stylem życia. Prognozy epidemiologiczne wskazują, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat liczba pacjentów 

onkologicznych wzrośnie o 28%.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) kwalifikuje choroby nowotworowe do cywilizacyjnych, czyli takich, które nasilają się globalnie. Mając 

na uwadze obecne obciążenie oraz prognozowany wzrost  zachorowań na nowotwory oraz wynikające z tego skutki w postaci dużej 

umieralności, poważnych konsekwencji społeczno-ekonomicznych, w tym pogorszenia jakości życia   chorych   i ich rodzin, w tym także 

obciążeń finansowych związanych z leczeniem, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę z dnia 26 kwietnia 2019r. o NSO - Narodowej 

Strategii Onkologicznej (Dz.U.poz.969). Opracowana została na lata   2020- 2030.  Dotyczy działań na szeroką   skalę, w tym również szkół.                                                                                           

  Od września 2020 roku Narodowa Strategia Onkologiczna ( Cancer Plan) zakłada między innymi realizację zajęć o zdrowiu, 

kształtujących świadomość prozdrowotną uczniów, rodziców oraz propagującą zdrowy styl życia w ramach godzin z wychowawcą.  

Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetek osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej. Nowe rozwiązania w tym 

kierunku i profilaktyka, powinny przyczynić się   do wyeliminowania negatywnych zjawisk w onkologii, a co za tym idzie, na wyjścia pacjentów 

z choroby nowotworowej. Zwiększeniu powinna ulec wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach, a tym samym obniżenie umieralności. 

  



   
 

   
 

XIX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1.Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły jest odrębnym dokumentem.  

2.Plany wychowawcze i profilaktyczne są załącznikami niniejszego programu i dołączone są w załącznikach nr.1, nr.2 i nr.3. 

3.Program wychowawczo - profilaktyczny wchodzi w życie uchwałą   Rady Rodziców podjętą   w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

4.Projekt programu przygotowuje Rada Pedagogiczna.  

5.Zmiany w programie wychowawczo – profilaktycznym   dokonuje Rada Pedagogiczna   w porozumieniu z Radą Rodziców. 

6.Zmiany muszą   być   zgodne z prawem oświatowym i Statutem szkoły. 

  We wrześniu 2021 roku nauczyciele Zespołu odpowiedzialnego za zmiany w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym przedstawili 

program, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną   na posiedzeniu w dniu 15 września 2021 roku. 

 Podczas zebrania omówiono: 

      •  wpływ programu na funkcjonowanie szkoły, 

     •  główne sposoby realizacji programu,  

      • osiągnięcia uczniów.  

Ewaluacji programu dokonał Zespół odpowiedzialny za zmiany w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym oraz przedstawiciele 

Rady Rodziców. 

 

Zespół nauczycieli: 

Bernarda Tymczak 

 Beata   Mielcarek 



   
 

   
 

Przedstawiciel Rady Rodziców:   Janusz Podulka 

 

 

Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców pozytywnie zaopiniowała zmiany w Programie Profilaktyczno-Wychowawczym szkoły na 

rok szkolny 2021/2022. 

 


	Cel 3. Rozwijanie u uczniów postaw zaufania do ludzi dorosłych

