
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W IŁAWIE
WSPIERANIE OSOBISTEGO ROZWOJU UCZNIÓW, JAKO NAJWAŻNIEJSZEGO CZYNNIKA CHRONIĄCEG0

Program opracowano na podstawie:
1. Obowiązujących aktów prawnych
2. Statutu
3. Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”
4. Koncepcji Pracy Szkoły
5. Polityki bezpieczeństwa internetowego
6. Diagnozy potrzeb i problemów społeczności szkolnej
7. Wyników ewaluacji wewnętrznej w latach 2014-2017

Akty prawne:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z
2017 r. poz. 356)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977);
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
4.  Rozporządzenie  MEN z  dnia  18  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zakresu  i  form  prowadzenia  w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz.U. z 2015 r. poz1249)
5.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).
7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.  w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola,  szkoły i

 



placówki  publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej  i  językowej  uczniów należących do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1579);
8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19);
9.  Rozporządzenie  2015-2018  organów  prowadzących  szkoły  w  zapewnieniu  bezpiecznych  warunków  nauki,  wychowania  i  opieki  w  szkołach  -
„Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972);
10.  Rozporządzenie  MEN  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (poz.1578)
11.  Rozporządzenie  MEN  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zasad  organizacji  i  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (poz. 1591);
12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155);
13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535);
14. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.);
15. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55);
16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493);
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.
2011 nr 209 poz. 1245);
18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485);
19. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228);

Misja szkoły
Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego

życia i trafnego wyboru kierunków kształcenia.
Jesteśmy po to, aby dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazać im rzetelną wiedzę o otaczającym świecie.

Uczniowie  mogą być  naszymi  partnerami,  a  ich  potrzeby ukierunkowują  nasz  sposób działania.  Chcemy służyć  im wiedzą  pedagogiczną,
życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem, zdobyć ich przyjaźń i zaufanie. Naszą dewizą jest dobro dziecka. Kluczem do rozumienia
kierunków i celów zmian w systemie polskiej edukacji jest pojęcie jakości. 
Szkoła jakości, to taka, która rozeznaje oczekiwania i potrzeby potencjalnych klientów i szkolnej społeczności, dostosowuje do nich swą ofertę

 



edukacyjną,  wciąż  diagnozuje  realizację  przyjętych  kierunków rozwoju,  modyfikuje  je  w  zależności  od  wyników ewaluacji  oraz  podnosi
skuteczność pracy we wszystkich obszarach.

Ideał absolwenta szkoły 
Dołożymy wszelkich starań, aby absolwent naszej szkoły był:

• samodzielny – orientuje się w otaczającym go świecie, korzysta z różnych źródeł wiedzy, umiejętnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności
w dalszym kształceniu

• otwarty – dobrze współpracuje w grupie, umiejętnie komunikuje się z otoczeniem, porozumiewa się w przynajmniej jednym języku
obcym

• odpowiedzialny – potrafi przyznać się do błędów i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje, potrafi bronić
własnego zdania, własnych przekonań, w swym działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo, dba o własne zdrowie, rozróżnia dobre i złe
postępowanie

• tolerancyjny – szanuje poglądy i zdanie innych, nie ma uprzedzeń rasowych i religijnych

Główny cel wychowania 

Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym,
moralnym i duchowym w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym. Przygotowanie uczniów do samodzielnego i odpowiedzialnego
życia.

 



Część I: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej

Cele główne:
1. Budowanie świadomości samego siebie i realnych aspiracji życiowych:

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 rozumienie znaczenia i roli ubioru (odpowiedniego do okazji i miejsca),
 poszerzanie horyzontów, uświadamianie mnogości ścieżek życiowych,
 poszerzanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania.

2. Budowanie pewności siebie:
 uświadamianie zagadnienia pewności siebie,
 techniki budowania pewności siebie,
 odkrywanie własnej osobowości,
 rozwijanie zainteresowań,
 odnajdywanie swoich mocnych stron.

3. Budowanie zaradności życiowej:
 organizacja warsztatów,
 angażowanie uczniów w organizację wydarzeń, imprez etc.
 organizacja wyjazdów, wycieczek, „zielonych szkół”.

Cele szczegółowe:
• tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole,
• uczenie asertywności,
• zaznajamianie uczniów z pojęciem tolerancji,
• uczenie podejmowania właściwych decyzji,
• uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresowymi,
• wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• poznawanie swoich predyspozycji oraz ich rozwijanie.

 



Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1. Uczenie zasad twórczej 
komunikacji i posługiwanie 
się nimi w kontaktach z 
otoczeniem. 

1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu komunikacji w 
ramach godzin wychowawczych, zajęć wychowania
do życia w rodzinie, prowadzone przez 
wychowawcę, nauczyciela wdż lub pedagoga np.: 
- „Aktywne słuchanie”
- „Bariery komunikacyjne”, 
- „Komunikacja niewerbalna”
- „Trening asertywności”
- „Szacunek i Relacje”
2. Indywidualne rozmowy z uczniami-
wychowawca, pedagog.
3. Zajęcia integracyjne na początku roku szkolnego 
dla klas rozpoczynających naukę oraz w zależności 
potrzeb w trakcie roku szkolnego w pozostałych 
klasach.
4. „Pasowanie na ucznia Jedynki”-uroczyste 
przyjęcie nowych uczniów do społeczności 
uczniowskiej.
5. Tworzenie klasowych zasad 
6.  Wspólne wyjścia poza teren szkoły,  wycieczki,
biwaki.
7. Udział uczniów w zawodach sportowych, 
konkursach, uroczystościach i imprezach 
szkolnych, happeningach, wolontariacie.
8. Udział uczniów w organizacji imprez szkolnych.
9. Praca w szkolnych organizacjach
10. Stosowanie procedur regulujących 
funkcjonowanie ucznia w środowisku.

Wychowawcy klas, nauczyciel 
wdż, pedagog, przy współpracy z
OPPUIPR, Poradnią P-P

wychowawcy, pedagog

wychowawcy, dyrekcja szkoły 
Samorząd Uczniowski

wychowawcy, nauczyciele, 
opiekunowie organizacji 
szklonych i wolontariatu

wychowawcy, nauczyciele, 
dyrekcja szkoły

IX

IX,X

X

Cały rok

w miarę 
potrzeb

uczniowie

 



2. Poznanie siebie oraz 
skupienie się na odkrywaniu 
własnych zdolności oraz 
aspiracji życiowych.

3. Praca nad adekwatnym 
poczuciem własnej wartości

4. Kształtowanie wrażliwości
moralnej.

1. Diagnoza klas-inteligencja wieloraka, kanały 
percepcyjne, style uczenia się.
2. Kształtowanie umiejętności prawidłowego 
odczytywania swoich stanów emocjonalnych, 
dawania i otrzymywania wsparcia. 
3. Uwrażliwianie na potrzeby innych:
-warsztaty, zajęcia psychoedukacyjne

• Co to znaczy „Być tolerancyjnym”?
• „Savoir-vivre  w  kontaktach  z  osobami

niepełnosprawnymi” 
• Spotkanie „Od tolerancji do przyjaźni”

-udział uczniów w działaniach charytatywnych 
• akcje PCK, TPD
• praca w wolontariacie

organizacja  Europejskiego  Festynu
Rodzinnego

4. Stosowanie metod aktywnych na wszystkich 
lekcjach, w pracy kół zainteresowań.

Wychowawcy, pedagog 

nauczyciele biblioteki, 
wychowawcy, pedagog

wychowawcy, opiekun 
wolontariatu

wszyscy nauczyciele

Zgodnie z 
planem pracy 
wychowawcy

uczniowie

5. Kształtowanie dojrzałości i
odpowiedzialności za własny 
rozwój fizyczny i psychiczny
6. Przygotowanie młodych 
ludzi do podejmowania w 
przyszłości 
odpowiedzialnych zadań 
rodzinnych, społecznych i 
zawodowych
7. Rozwijanie umiejętności 
rozwiązywanie konfliktów i 
reagowania w sytuacjach 

1. Realizowanie wybranych w zależności od 
potrzeb  tematów na godzinach wychowawczych:

• „Konflikt”
• „Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?”
• „Istota seksualności człowieka, 

przedwczesna inicjacja seksualna.”
• „Wpływ pornografii na młodego 

człowieka”
2. Uczenie i egzekwowanie zachowań zgodnych z 
zasadami kultury w szkole i poza nią:

• pogadanki, scenki rodzajowe na godzinach 
wychowawczych

Wychowawcy we współpracy z 
Poradnią P-P, OPPUIPR

wszyscy pracownicy szkoły, 
wychowawcy

Zgodnie z 
planem pracy 
wychowawcy

cały rok

uczniowie

 



trudnych.
8. Rozwijanie uczniowskich 
zainteresowań

• gazetki tematyczne
• dbałość o estetyczny i stosowny do okazji 

wygląd, strój galowy na uroczystościach 
szkolnych

3. Prowadzenie całorocznego doradztwa 
zawodowego, umożliwiającego odkrycie słabych i 
mocnych stron uczniów, ich predyspozycji 
zawodowych, aspiracji i możliwości

• warsztaty 
• „Targi praktyk i zawodów” - spotkanie z 

pracodawcami-weryfikacja prawdziwości 
uczniowskich wyobrażeń o zawodach z 
rzeczywistością oraz z wymaganymi 
zdolnościami i predyspozycjami 

• wycieczki zawodoznawcze 
• udział w dniach otwartych w szkołach 

ponadpodstawowych

wychowawcy, doradca 
zawodowy, nauczyciele

9. Rozwijanie aktywności 
uczniów i samodzielnego 
podejmowania inicjatywy.

1. Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w 
zajęciach dodatkowych oraz samodzielnego 
proponowania takich zajęć:

• praca w ZHP, Samorządzie Uczniowskim, 
PCK, wolontariacie, kołach 
przedmiotowych, zajęciach artystycznych, 
sportowych,czytelniczych i  innych 
działających w szkole 

Wychowawcy, nauczyciele, 
opiekunowie organizacji i kół 
zainteresowań

Cały rok uczniowie

10. Współpraca z 
rodzicami/opiekunami 
uczniów.

11. Zaangażowanie rodziców 

1. Angażowanie rodziców/opiekunów w działania 
realizowane przez szkołę tj. akademie i uroczystości
szkolne, konkursy, wydarzenia, Festyn Rodzinny,  
imprezy klasowe i szkolne, itp.;
2. Czuwanie przez rodziców/opiekunów nad 

Wychowawcy, dyrekcja Cały rok Rodzice/ 
opiekunowie 
uczniów

 



w działalność szkolną. właściwą postawą ich dzieci - wysoka kultura 
osobista, sumiennie realizowany obowiązek 
szkolny;
3. Utrzymywanie przez rodziców/opiekunów 
regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, 
wykazywanie zainteresowania aktualnym stanem 
wiedzy swoich dzieci oraz w razie zaistnienia 
potrzeby inicjowanie kontaku z konkretnym 
nauczycielem, wychowawcą klasy czy dyrektorem 
w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz 
polepszenia aktualnej postawy dzieci i młodzieży. 

12. Współpraca
z organizacjami, instytucjami,
osobami fizycznymi nie 
związanymi bezpośrednio ze 
szkołą.

1. Współpraca z:
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
• OPPUIPR
• z ICK
• organizacjami PCK, TPD
• rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów,
• Policją

Wychowawcy, pedagog, dyrekcja Cały rok dyrekcja szkoły

Część II: Budowanie świadomości i przynależności narodowej  

Cele główne:
 kształtowanie świadomości obywatelskiej,
 kształtowanie patriotyzmu lokalnego,
 rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro,
 pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej,
 dbałość o używanie poprawnej polszczyzny,
 wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymn kraju, godło, flaga oraz dbanie o krzewienie innych symboli, wartości i tradycji

narodowych,

 



 pielęgnowanie tradycji narodowych,
 uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych,
 poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze i sztuce itp.

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1. Rozwijanie poczucia 
patriotyzmu, kultywowanie 
tradycji narodowych, 
regionalnych, szkolnych.

1. Uświadamianie istoty przynależności do narodu:
• „Polska biało-czerwona” – zajęcia poświęcone

symbolom narodowym, ich historii, znaczeniu 
oraz szacunku do nich;

• „Patriotyzm i jego znaczenia w dniu 
dzisiejszym” – konkurs plastyczny

• godziny wychowawcze na wybrane tematy:
o kim  jest  współczesny  patriota  i  jak

zmienił  się  obraz  postrzegania
patriotyzmu na przestrzeni lat?,

o polskie symbole narodowe – aktualne
czy przestarzałe,  jak powinno się  do
nich odnosić,

o Polska naszą Ojczyzną – za co cenimy
nasz kraj i Polaków,

o miejsce  Polski  w  Europie  i  Unii
Europejskiej

2. Udział i organizacja szkolnych obchodów rocznic i
świąt
3. Organizacja imprez klasowych
4. Rozbudzanie postaw tolerancji dla odmienności 
różnego typu, zajęcia np.:

• warsztaty dotyczące tolerancji dla 

 Wychowawcy, 
nauczyciele historii, wos-u

nauczyciel plastyki

wychowawcy

wychowawcy, wszyscy 
nauczyciele, dyrekcja
wychowawcy

W ciągu roku

zgodnie z planem 
pracy wychowawcy

zgodnie z 
kalendarzem 
uroczystości 
szkolnych
wg planu pracy 
wychowawcy

Uczniowie 

 



odmienności kulturowych prowadzone przez 
pedagogów „Albatros”

• spotkanie „Od tolerancji do przyjaźni”
• lekcje wos-u na tematu mniejszości 

narodowych

 pedagodzy, 

nauczyciele biblioteki,

nauczyciele wos-u

zgodnie z planem 
pracy pedagogów

X

wg planu zajęć

2. Budowanie więzi 
kulturowo-etnicznej

1. Obchodzenie w szkole uroczystości tj.: 
◦ wieczór andrzejkowy, 
◦ bal karnawałowy, 
◦ Święto Konstytucji 3 Maja, 
◦ Święto Niepodległości, 
◦ Dzień Patrona Szkoły, 
◦ Dzień Edukacji Narodowej, 
◦ Wigilia klasowa, 
◦ Mikołajki, 

2. Uroczystości upamiętniające ludzi będących 
wzorami do naśladowania.
3. Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w
konkursach  lokalnych,  wojewódzkich  i  krajowych  
z tematów związanych z poprawną polszczyzną oraz
historią  naszego  kraju,  konkursach  krasomówczych  
i recytatorskich;
4. Poznanie pieśni patriotycznych i prezentowanie ich
podczas akademii;
5. Projekty edukacyjne, konkursy związane z wiedzą
na temat tradycji polskich i innych kultur- zgodnie z
zainteresowaniem uczniów
6. Poznawanie historii swojej rodziny:

• wywiady z dalszymi członkami rodziny,
• przygotowanie drzewa genealogicznego.

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy, Samorząd 
Uczniowski

wychowawcy, nauczyciele 
historii, j. polskiego

wychowawcy, nauczyciele 

nauczyciel muzyki

nauczyciele

wychowawcy

Wg kalendarza 
uroczystości i 
imprez szkolnych

w ciągu roku

w ciągu roku

zgodnie z planem 
pracy wychowawcy

Uczniowie 

 



3. Utrzymywanie współpracy 
z lokalnymi ośrodkami 
kultury

1. Korzystanie z oferty lokalnych ośrodków kultury, 
np:

 cykl spotkań filmowych a-kino
 koncerty muzyczne,
 spotkania z pisarzem

nauczyciele, wychowawcy Cały rok Uczniowie,
Nauczyciele
i wychowawcy

4. Współpraca z rodzicami

5. Pedagogizacja dorosłych 
na temat konieczności 
kształtowania prawidłowych 
postaw w młodych ludziach.

1. Zachęcenie rodziców / opiekunów uczniów do 
czynnego udziału w życiu szkoły, w organizowanych 
przez szkołę uroczystościach szkolnych (o charakterze
patriotycznym czy świątecznym) ; 
 2. Spotkanie dla rodziców z psychologiem zgodnie z 
potrzebami rodziców i ofertą Poradni P-P

Wszyscy nauczyciele

wychowawcy, pedagog, 
dyrekcji

zgodnie z 
harmonogramem 
pracy szkoły

wg harmonogramu 
spotkań z rodzicami

Rodzice/ 
opiekunowie 
uczniów

Część III: Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole

Cel główny:
• minimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie przemocy, 
• wskazywanie alternatywnych i właściwym sposobów funkcjonowania,
• wypracowanie w całej społeczności szkolnej odpowiednich sposobów reagowania w przypadku, gdy ktoś z jej członków zostanie świadkiem 

przemocy czy agresji wobec innej osoby,
• umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1. Diagnoza zjawiska oraz 
praca nad poprawą / 
ulepszeniem stanu obecnego.

1. Systematyczne monitorowanie przestrzegania 
regulaminu szkoły oraz analizowanie z 
przestrzeganiem, których reguł społeczność szkolna 
ma problem i co jest tego przyczyną;

Wszyscy pracownicy szkoły Cały rok Cała społeczność 
szkolna

 



2. Promowanie zachowań 
zgodnych ze społecznie 
akceptowanymi normami.

1. Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców 
zwiększających ich kompetencje wychowawcze:

 spotkania z psychologiem zgodnie z 
potrzebami 

2. Udzielanie rodzicom wsparcia np. warsztaty z 
wykorzystaniem elementów programu ,,Szkoły dla 
Rodziców”, indywidualne rozmowy, konsultacje ze 
specjalistami, informowanie, gdzie można  uzyskać 
profesjonalną pomoc;
3.  Zapoznanie  rodziców z regulaminem szkolnym i
obowiązującymi  procedurami  postępowania  w
sytuacjach trudnych.
4.  Włączanie rodziców w podejmowanie decyzji  na
rzecz  szkoły,  zwłaszcza  działań  wpływających  na
zwiększenie bezpieczeństwa na terenie placówki np.
zachęcanie  rodziców/  opiekunów  dzieci  do
wykazywania większej inicjatywy, zaangażowania w
sprawy szkoły i jej uczniów.

Wychowawcy, pedagog, 
dyrekcja przy współpracy z 
Poradnią P-P, OPPUIPR

wychowawcy, pedagodzy

wychowawcy

wychowawcy, dyrekcja

wg harmonogramu 
spotkań z rodzicami

wg potrzeb

wg harmonogramu 
spotkań z rodzicami

cały rok

Rodzice / 
opiekunowie 
uczniów, 
nauczyciele 
i wychowawcy

3. Zaangażowanie rodziców / 
opiekunów do współpracy 
przy promowaniu 
poprawnego stylu 
zachowania – 
przeciwdziałanie 
zachowaniom agresywnym i 
przemocowym

1. Wspieranie prac wychowawcy, nauczyciela przez 
rodziców/ opiekunów podczas:

• wyjazdów i wyjść klasowych/ szkolnych np. 
wycieczki, zielona szkoła, kino, teatr;

• organizacji Europejskiego Festynu 
Rodzinnego.

Rodzice, wychowawcy Cały rok

I-V

Rodzice / 
Opiekunowie 
prawni

4. Budowanie odpowiedniej 
postawy w świadomości 
dzieci i młodzieży.

1. Budowanie u ucznia więzi z placówką, 
nauczycielami oraz osobami uczęszczającymi do 
szkoły –  włączanie uczniów w proces organizacji 

Wychowawcy, rodzice Cały rok Uczniowie

 



akademii, wyjść, wyjazdów. 
2.  Zaznajomienie  uczniów  z  obowiązującymi  na
terenie  szkoły  zasadami.  Uświadomienie  istotności
istnienia norm społecznych oraz oczekiwanych typów
zachowania.  Tworzenie  czytelnych  granic  oraz  ich
konsekwentne przestrzeganie.
3. Edukacja uczniów w poczuciu odpowiedzialności o
inne istoty – opiekowanie się zwierzątkiem 
klasowym, wycieczki do schroniska dla zwierząt, 
zbiórki żywności i akcesoriów dla zwierząt itp

wychowawcy, pedagodzy, 
nauczyciele, dyrekcja

wychowawcy, nauczyciele, 
opiekun wolontariatu

podczas lekcji, 
godzin 
wychowawczych, 
apeli informacyjno-
porządkowych
cały rok

5. Uczenie uczniów 
prawidłowych form 
zachowania w sytuacjach 
trudnych

1. Prelekcja przedstawiciela policji na temat 
konsekwencji czynów zabronionych
2.  Realizowanie  tematyki  przemocy  rówieśniczej  i
cyberprzemocy podczas godziny wychowawczej
3. Wprowadzenie nagrody fair play dla uczniów/grup 
wyróżniających się wzorową, przyjacielską postawą 
4. Udział w kampaniach społecznych.

Wychowawcy, pedagodzy, 
dyrekcja we współpracy z 
Policją

wychowawcy przy 
współpracy z Poradnią i 
OPPUIPR
dyrekcja, wychowawcy

dyrekcja,wychowawcy

Wg planu pracy 
wychowawcy

koniec roku 
szkolnego
w ciągu roku

Uczniowie

6. Przeciwdziałanie zjawisku 
agresji i przemocy 
rówieśniczej w szkole, 
promowanie poprawnego 
wzorca zachowania

1. Tworzenie przyjaznej, otwartej i komfortowej 
atmosfery w szkole:

• przekazanie uczniom informacji u kogo mogą
szukać pomocy w trudnych sytuacjach

• przypomnienie uczniom zasad dotyczących 
bezpieczeństwa oraz akceptowanego i 
promowanego przez szkołę zachowania (w 
tym regulaminu szkolnego)-godziny 
wychowawcze, apele informacyjno-
porządkowe

• dyżury personelu szkolnego podczas przerw

Wszyscy pracownicy szkoły

wychowawcy, pedagodzy, 
dyrekcja

wszyscy nauczyciele, 
koordynator ds dyżurów

Cały rok Uczniowie

 



• zajęcia psychoedukacyjne we współpracy z 
Poradnią P-P i OPPUIPR zgodnie z 
potrzebami uczniów:
-”Przemoc rówieśnicza”,
- „Cyberprzemoc”
-”Konflikt”
-„Asertywność - sposób na życie”
-„Nie przypinam łatek!”
- „Jestem wyjątkowy! Jesteśmy wyjątkowi!”
-„Myślę samodzielnie, czyli koniec ze 
stereotypami”
-„Ja – przyjaciel, kolega, koleżanka”

wychowawcy, pedagodzy zgodnie z planem 
prcy wychowawcy

7.  Przygotowanie nauczycieli
na ewentualne sytuacje o 
charakterze agresywnym na 
terenie szkoły.

1. Reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego
zachowania  uczniów,  postępowanie  zgodnie  z
procedurą  w przypadku pojawienia się zachowania o
charakterze  agresywnym  na  terenie  placówki
szkolnej;
2. Jasne wyznaczanie granic i konsekwentne ich 
dotrzymywanie.

Wszyscy pracownicy szkoły Cały rok Nauczyciele
i wychowawcy 

Część IV: Trudności w nauce oraz motywowanie uczniów do pracy 
Cel główny:

• pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce oraz zapewnienie im równych szans w przyszłości 
• kształtowanie postawy młodych ludzi i przysposabianie ich do normalnego, zdrowego funkcjonowania w społeczności szkolnej oraz

poza nią
• promowanie indywidualizacji procesu nauczania
• przekazywanie  młodemu  człowiekowi  wiedzy  na  temat  technik,  które  ułatwiają  radzenie  sobie  z  konkretnymi  trudnościami

edukacyjnymi
• rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy, odkrywanie drzemiącego potencjału oraz wzmacnianie wiary we własne siły 

 



Cele szczegółowe:
1. Trudności w nauce:
• budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz kształtowanie wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów
• poznawanie mnemotechnik i rozwinięcie nawyku stałego korzystania z dopasowanych do swoich potrzeb technik pamięciowych

2. Motywowanie do nauki:
• kształtowanie umiejętności organizacji czasu oraz przestrzeni do pracy
• budowa systematyczności w nauce oraz wypracowanie metody powtórek
• kształtowanie umiejętności oceny własnej pracy
• uświadamianie rodziców / opiekunów o konieczności wsparcia oraz okazywaniu akceptacji dziecka
• informowanie rodziców / opiekunów w jaki sposób mają pracować ze swoim dzieckiem
• wskazanie poradni, w których pracują specjaliści zajmujący się daną tematyką

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1.  Diagnoza zjawiska oraz 
praca nad ulepszeniem stanu 
obecnego.

2. Zapoznanie uczniów i 
rodziców z wymogami 
stawianymi przed uczniami z 
danego przedmiotu 
szkolnego.

3. Dostosowanie formy zajęć 
do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczniów 

1.Systematyczne diagnozowanie zjawiska:
• monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
• diagnozowanie funkcjonowania uczniów w 

środowisku rówieśniczym,
• analiza rodzaju występujących zaburzeń, problemów

i trudności. 
2. Udzielanie wsparcia i pomocy uczniom i ich rodzicom w 
przezwyciężaniu trudności 
3. Pomoc rodzicom w uzyskaniu pomocy specjalistów, 
kierowanie do Poradni P-P, OPPUIPR
4. Zapoznanie przez każdego nauczyciela przedmiotu 
uczniów i ich rodziców/opiekunów z wymogami, które 
stawiane są przed młodymi ludźmi. 

Wszyscy 
nauczyciele,  
wychowawcy 
pedagodzy, 
specjaliści 
zatrudnieni w szkole

wszyscy nauczyciele,
wychowawcy, 
pedagodzy, dyrekcja

Cały rok

początek roku 
szkolnego

Cała  społeczność
szkolna

 



5.  Stosowanie przez wszystkich nauczycieli metod i technik 
pracy sprzyjających łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy przez
uczniów zgodnie z inteligencją wieloraką i preferencjami 
sensorycznymi (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, 
czuciowcy)

wszyscy nauczyciele cały rok

4. Pedagogizacja nauczycieli 
na temat specyficznych 
trudności w nauce 

1. Utrzymywanie stałego kontaktu z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, która udziela nauczycielom 
wsparcia przy dostosowaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych przez nich programów i toku 
nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia;
2. Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach -  
zgodnie z potrzebami nauczycieli.

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy

nauczyciele
dyrekcja

Wg potrzeb

zgodnie z 
harmonogramem 
szkoleń rady i 
dostępną ofertą 

Nauczyciele  
i wychowawcy

5.  Nawiązanie i 
utrzymywanie stałego 
kontaktu z rodzicami / 
opiekunami uczniów oraz 
zachęcanie ich do większego 
angażowania się w sprawy 
szkoły i jej uczniów.
6. Pedagogizacja rodziców / 
opiekunów dzieci na temat 
specyficznych trudności w 
nauce przejawianych przez 
uczniów zdrowych.

1. Utrzymywanie dobrego dialogu z rodzicami / opiekunami
uczniów,  zachęcanie  rodziców  do  wspólnego  działania  na
rzecz  zapobiegania  trudności  szkolnych  -  kontrolowanie
sytuacji  problemowej,  nadzorowanie  postępów  i
wyznaczania wspólnie z nauczycielami kolejnych celów;
2. Indywidualna analiza potrzeb danej rodziny, prowadzenie 
systematycznej obserwacji pod kątem zaspokajania 
podstawowych potrzeb w rodzinie oraz pojawiających się 
wydarzeń w życiu młodego człowieka (np. rozstania 
rodziców, przemoc domowa, choroba w rodzinie, itp.).
3. Podejmowanie działań zgodnie z zaistniałą potrzebą przy
współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły:

◦ Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, 

◦ Sądem Rodzinnym 
◦ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Wszyscy nauczyciele

wychowawcy, 
pedagodzy

Cały rok

W miarę potrzeb

Rodzice / 
opiekunowie 
uczniów

 



◦ Policją, 
◦ kuratorami, 
◦ Poradnią P-P
◦ OPPUOPR

4. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną:

 zapewnienie rodzicom możliwości skorzystania z 
pomocy specjalistów

 indywidualne rozmowy, konsultacje z rodzicami
 wspieranie  rodziców  w  podejmowaniu  decyzji  na

temat  przeprowadzenia  badania  w  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

 szkolenie  dla  rodziców  podczas  spotkania  z
rodzicami na temat trudności w nauce i motywacji 

dyrekcja, 
wychowawcy, 
pedagodzy

zgodnie z 
harmonogramem 
spotkań z 
rodzicami

7. Budowanie postawy 
możliwości realizacji 
zamierzonych celów.

8. Rozwijanie poczucia 
akceptacji do samego siebie 
oraz poczucia tolerancji i 
akceptacji względem innych 
uczniów.

1.  Objęcie  uczniów  z  trudnościami  w  nauce   różnymi
formami pomocy  p-p 
2.  Godziny  wychowawcze  na  temat  tolerancji   mające  na
celu zrozumienie przypadłości, odmienności swojego kolegi
czy koleżanki
3.  Kształtowanie  właściwych  postaw  i  nastawienia  wobec
własnego rozwoju i wykształcenia – zajęcia z wychowawcą,
doradcą  zawodowym  o  planach  na  przyszłość,  wyborze
zawodu,  posiadanych  predyspozycji  i  umiejętności  oraz
możliwościach osiągnięcia zamierzonego celu.

Wszyscy nauczyciele

wychowawcy, 

wychowawcy, 
doradca zawodowy

Cały rok Uczniowie

9. Budowa właściwych 
postaw wobec nauki,  
systematyczności.

1.Wzbogacanie  uczniowskiej  wiedzy  o  sposobach  uczenia
się, mnemotechnikach – zajęcia: „Jak się uczyć?”
2. Określenie kontraktu- zasad pracy obowiązujących 

Wychowawcy Uczniowie

 



10. Udzielanie wsparcia i 
dostosowanie warunków 
nauki do potrzeb i 
możliwosci uczniów

podczas lekcji np. nie korzystamy z telefonów, nie 
przerywamy swoich wypowiedzi, przygotowujemy się do 
zajęć najlepiej jak potrafimy, itp. 
3. Prowadzenie zajęć w zmiennych formach: 

  praca indywidualna, praca w parach, praca w 
zespołach, 

  wykłady, prace plastyczne, nagrania wideo, itp.,
4. Stwarzanie każdemu uczniowi możliwości odnoszenia 
sukcesów na miarę jego indywidualnych możliwości nie 
tylko w nauce, ale na różnych płaszczyznach życia 
społecznego, kulturalnego, w sporcie, sztuce itp. – szeroka 
oferta zajęć fakultatywnych dla uczniów, otwartość 
nauczycieli na sugestie uczniów i ich rodziców.
5.  Zachęcanie uczniów do udziału w wolontariacie, 
harcerstwie, SU oraz samodzielnego organizowania 
wydarzeń na terenie szkoły;
6. W indywidualnych rozmowach wypracowanie z uczniem 
sposobów radzenia sobie z trudnościami;
7. Prowadzenie działań mających na celu stwarzanie 
uczniom z trudnościami w nauce czy aktualnymi 
niepowodzeniami szkolnymi, warunków umożliwiających 
wykazanie się swoimi mocnymi stronami z innych dziedzin 
życia – np. umiejętności organizacyjne, kulturalne, sportowe,
techniczne;

nauczyciele

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy

Początek roku 
szkolnego

cały rok

w miarę potrzeb

Część V: Wychowanie do wartości

Cel główny:
• wychowanie  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  w  duchu  systemu  wartości  pielęgnowanego  przez  wiele  wcześniejszych  pokoleń  Polek  i

Polaków.  Krzewienie  wyznawanego  w  danym  społeczeństwie  systemu  wartości  jest  fundamentem  procesu  wychowania.  Rodzice,

 



nauczyciele i wychowawcy stanowią dla nich wzór do naśladowania z tego powodu ich zadaniem jest ukazywanie tego co wartościowe,
przybliżanie i  tłumaczenie czym są i  co znaczą poszczególne wartości.  Wychowanie do wartości kształtuje orientację aksjologiczną
młodych ludzi, czyli gotowość do świadomego i odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania za nie.

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1. Zwiększenie świadomości 
w temacie wychowania w 
wartości przez rodzinę. 
Uświadomienie ich 
kluczowego znaczenia w 
edukacji.

1.  Działania  edukacyjne  dla  rodziców/  opiekunów  uczniów
zwiększające ich kompetencje wychowawcze:

 zorganizowanie spotkania z psychologiem bądź 
pedagogiem na temat „Znaczenie wartości w życiu 
człowieka”. 

 pedagogizacja rodziców na temat zmian rozwojowych i 
wynikających z tego zmian systemu wartości;

Dyrekcja, 
pedagodzy

Wg harmonogramu 
spotkań z rodzicami

Rodzice/ 
opiekunowie 
uczniów

2. Wzbogacenie uczniowskiej
wiedzy na temat wartości 
oraz określenie ich znaczenia 
w życiu codziennym.

1.  Uczenie  uczniów  wrażliwości  dzięki  prowadzeniu  zajęć
mających związek z kulturą i sztuką - organizowanie wyjść na
wydarzenia  kulturalne  tj.  wyjścia  do  teatru,  muzeum,
filharmonii, pokazy sztuki itp.,
2.  Uwrażliwianie  uczniów  na  poczucie  piękna  i  estetyki  –
podczas zajęć plastycznych, technicznych, polonistycznych
3.  Nakłanianie  uczniów  do  własnej  twórczości,  uwalniania
swojej ekspresji;
4. Modelowanie postaw pomocnego zachowania i 
empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka 
w trakcie zajęć lekcyjnych;
5. Godziny wychowawcze na temat np. :

 „Jakim jestem kolegą/ koleżanką” 
 „Jakim jestem przyjacielem”  
 „Szanuje siebie i innych” 
 „Moje autorytety” 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
dyrekcja

wszyscy 
nauczyciele

wychowawcy

nauczyciele religii

Cały rok

wg planu pracy 
wychowawcy

Uczniowie

 



6. Zajęcia religii omawiające wartość istotności wiary w życiu
młodego człowieka;
7. Spotkanie z doradcą zawodowym - pomoc uczniom w 
określeniu własnych mocnych stron, predyspozycji 
zawodowych i rozumienia znaczenia wyznawanych wartości w 
określaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej;
8. Konsekwentne uwrażliwianie uczniów na wynikające z 
wartości obiektywnych zasady:

 punktualność
 uczciwość w trakcie odpowiedzi ustnych i  pisemnych, 

w rozmowach, korespondencji itp.
 budowanie relacji opartych na zaufaniu
 uwrażliwianie na potrzeby innych

9. Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie-
kształtowanie właściwych postaw  życiowych, wskazywanie 
wzorców:

• pogadanki, dyskusje, spotkania
• udział w akcjach charytatywnych

doradca zawodowy

wychowawcy, 
nauczyciele

wszyscy 
nauczyciele, 
nauczyciel wdż, 
opiekun 
wolontariatu

wg harmonogramu 
pracy doradcy

cały rok

 



Część VI: Zdrowy tryb życia 

Cel główny:
1. pogłębienie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie stanu zdrowia fizycznego 

i psychicznego;
2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,
3. zmniejszenie występowania zaburzenia odżywiania,
4. kształtowanie odpowiedniej aktywnej postawy i dbanie o zdrowie własne, swoich bliskich i innych ludzi; 
5. promowanie regularnego uprawiania sportu,
6. uświadamianie istnienia chorób cywilizacyjnych, chorób wenerycznych,
7. uświadamianie problemu depresji.

Cele szczegółowe:

1. wzrost świadomości na temat jedzenia i jego jakości,
2. nabycie nawyków żywieniowych,
3. wzrost bądź nabycie zdolności samodzielnego przygotowywania pokarmów,
4. popularyzacja aktywności fizycznej wśród uczniów,
5. wzrost  wiedzy na temat  chorób związanych ze złym odżywianiem,  brakiem ruchu,  czy utrzymywaniem niewłaściwej/  nieodpowiedniej  higieny

osobistej,
6. nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami/ opiekunami uczniów,
7. polepszenie atmosfery w szkole,
8. poprawa wyników nauczania i osiągnięć uczniów,
9. zmniejszenie ilości absencji dzieci na zajęciach, których geneza była chorobowa,
10. lepsza współpraca szkoły z otoczeniem lokalnym.



Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1. Rozpoznanie zjawiska oraz
praca nad doskonaleniem 
stanu obecnego.

1.  Prowadzenie  rozmów  dotyczących  potrzeb  uczniów,  rodziców  i
nauczycieli  będących  podstawą  do  określenia  aktualnego
zapotrzebowania na działania w tym zakresie;
2. Prowadzenie stałej kontroli zachowań mających charakter zaburzony

Wszyscy 
nauczyciele, dyrekcja
pielęgniarka 

Cały rok Cała
społeczność
szkolna 

2. Propagowanie wśród 
uczniów zdrowego trybu 
życia.

3. Nauka gotowania/ 
przyrządzanie posiłków.

4. Świadomość znaczenia 
ruchu fizycznego w życiu 
każdego człowieka.

5. Zwiększenie aktywności 
fizycznej 
i wyrobienie nowych 
nawyków.

1. Uświadamianie uczniom znaczenia dla zdrowia nawyku spożywania
drugiego śniadania;
2.  „Savoir-vivre  przy  stole”,  czyli  zasady  dobrego  zachowania  się
podczas posiłku.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie  i aktywny
tryb życia) w rożnych formach:

 obliczanie współczynnik BMI, przygotowują dokładną listę 
tego co standardowo spożywają podczas tygodnia (opis 
spożywanych produktów, sposób ich przyrządzenia, ilość w 
gramach, itp.) oraz obliczają wartość kaloryczną posiłków

 przygotowywanie stoiska ze zdrową żywnością oraz udzielanie
informacji na temat prawidłowego przechowywania i 
przenoszenia pokarmów, np.; „Tydzień ze zdrowa żywnością”

 zajęcia na przyrodzie/biologii – jaki wpływ na organizm ma 
jedzenie fast food’u? - przygotowanie i przedstawienie w 
dowolnej formie informacji o szkodliwości „śmieciowego” 
jedzenia;

4. Realizowanie w ramach zajęć z biologii/przyrody/ godziny 
wychowawczej tematów z zakresu zdrowego stylu życia, np.:

 znaczenie protein, tłuszczów i węglowodanów dla 
funkcjonowania organizmu,

 endorfiny w ciele po ćwiczeniach,
 nauka czytania i rozumienia etykiet spożywczych na 

Dyrekcja, 
wychowawcy
wychowawcy, 
wychowawcy 
świetlicy

wychowawcy, 
nauczyciele 
przyrody, biologii, 
w-f,  pielęgniarka
Samorząd 
Uczniowski

Cały rok Uczniowie 



produktach;
5.  Zachęcanie  uczniów  do  czynnego  udziału  w  obowiązkowych  i
fakultatywnych zajęciach sportowych;
6. Zajęcia informujące o negatywnych skutkach przyjmowania 
jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, leków, produktów z 
nikotyną bądź napojów alkoholowych (godziny wychowawcze, lekcje 
przyrody, biologii, wdż)
 

wychowawcy, 
nauczyciele 
przyrody, biologii, 
wdż, pedagog przy 
współpracy z 
OPPUIPR, Poradnią 
P-P

zgodnie z 
planem pracy

6.  Uświadomienie zjawiska 
depresji.

7. Budowanie świadomości 
znaczenia bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym.
8. Rozbudzanie świadomości 
uczniów na temat wpływu 
reklamy na ich wybory 
życiowe.

9. Kształtowanie 
odpowiedzialności za własne 
zdrowie i rozwój oraz 
umiejętności dokonywania 
trafnych wyborów i 
rozumienia mechanizmów 
reklamy

1. Pogadanki na temat zjawiska depresji, jej genezy, przechodzonych
etapów, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
2.  Prowadzenie  lekcji  wychowawczych,  zajęć  techniki  na  temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu Drogowego
oraz  z  zakresu  stosowania  pierwszej  pomocy  –  zapraszanie
przedstawicieli instytucji kompetentnych do realizacji tematu; 
3. Spotkanie z policjantem - uczeń poznaje zasady bezpiecznego 
zachowania się w szkole, domu, na drodze, w czasie ferii i wakacji 
4. Uświadomienie zagrożeń związanych z wadami postawy 
5. Dyskusja na temat reklamy, zachowań konsumenckich – 
uwrażliwienie uczniów na negatywne i manipulacyjne działanie 
reklamy bądź trików sprzedażowych, wpływu na ich potrzeby i wybory
życiowe;
6. Połączone działania na lekcjach przyrody/biologii oraz wychowania 
fizycznego, uświadamiające uczniom dzienne wymagania kaloryczne 
organizmu;
7. Umożliwienie najmłodszym uczniom zaspokojenia potrzeby 
aktywności fizycznej podczas przerw.
8. Umożliwienie uczniom dostępu do wody pitnej w czasie zajęć 
edukacyjnych;
9. Organizacja obchodów Dnia Ziemi;

pedagog, 
wychowawcy
wychowawcy, 
nauczyciel techniki

wychowawcy, 
pedagog, dyrekcja
nauczyciele w-f, 
pielęgniarka

wychowawcy

nauczyciele 
przyrody, biologii i 
w-f
dyrekcja, 
wychowawcy

nauczyciele 
przyrody, biologii, 

Wg planu 
pracy 
wychowawcy

podczas apeli 
informacyjno-
porządkowych

wg planu 
pracy 
wychowawcy

zgodnie z 
kalendarzem

Uczniowie



plastyki

10. Podwyższenie poziomu 
wiedzy na temat istoty 
zdrowego odżywiania oraz 
codziennej aktywności 
fizycznej osób w każdym 
wieku.

11. Dokształcanie nauczycieli
z umiejętności miękkich tj. 
komunikacja (ukierunkowana
na rodzica i jego dziecko, 
które przejawia problemy).

12. Zwiększenie zdolności do
wykrywania i radzenia sobie 
z osobami będącymi pod 
wpływem środków 
psychoaktywnych

1. „Własne wypieki”-przygotowanie ciast przez rodziców i uczniów na 
akcję charytatywną

2. Rozmowa na temat zdrowego żywienia, otyłości cukrzycy, anoreksji,
bulimii i ortoreksja - uświadomienie opiekunów dzieci na temat tych 
zjawisk, zaznajomienie z ich genezą, objawami oraz sposobami 
radzenia sobie, gdy problem żywieniowy ma już miejsce;
3. Uczestnictwo w szkoleniach pogłębiających nauczycielską wiedzę w
temacie  rozpoznawania  osób  będących  pod  wpływem  dopalaczy,
narkotyków, leków, czy innych substancji zaburzających świadomość
4. Szkolenie „Jak radzić sobie z trudnym dzieckiem” oraz „Jak 
rozmawiać z trudnym rodzicem”.

Rodzice, opiekun 
wolontariatu, SU, 
wychowawcy

pielęgniarka, 
dyrekcja, 
wychowawcy

dyrekcja

Zgodnie z 
harmonogram
em spotkań z 
rodzicami
zgodnie z 
planem pracy 
wychowawcy

zgodnie z 
harmonogram
em szkolenia 
rady 
pedagogicznej

Nauczyciele, 
wychowawcy
, rodzice/ 
opiekunowie 
uczniów

13.  Praca nas stworzeniem 
oraz utrzymywaniem 
pozytywnych relacji na linii 
szkoła – opiekunowie 
uczniów oraz planowanie 
i realizowanie wspólnych 
działań wychowawczo-
profilaktycznych.
14. Stała kontrola zjawiska 
oraz reagowanie, gdy 
pojawiają się niepokojące 

1.  Rozpoznawanie  sytuacji  domowej  wychowanków  –  obserwacja
zmian w zachowaniu uczniów. 
2. Wdrażanie programów profilaktycznych;
3. Przeszkolenie nauczycieli z podejmowania działań interwencyjnych
oraz  wiedzy  na  temat  czynników  ryzyka,  pojawiających  się
symptomów  oraz  sposobów  reagowania  w  sytuacjach  trudnych  i
ryzykownych;
4.  Współpraca  z  organami  i  instytucjami  interwencyjnymi  oraz
instytucjami,  placówkami,  firmami  i  osobami  prywatnymi,  które
promują prowadzenie zdrowego trybu życia.

Nauczyciele, 
wychowawcy

wychowawcy, 
pedagodzy
dyrekcja

Cały rok

zgodnie z 
harmonogram
em szkolenia 
rady 
pedagogicznej

Nauczyciele
i
wychowawcy



symptomy.

15. Profilaktyka zdrowego 
trybu życia.

1. „Festyn rodzinny” - włączenie uczniów, rodziców i wszystkich 
pracowników szkoły  w organizację imprezy;
2. „Szkolny dzień sportu” – promocja zdrowego stylu życia.
3. Zwracanie uwagę rodzicom na nieobecności bądź małą aktywności
podczas  zajęć  wychowania  fizycznego  ich  dzieci.  Uświadomienie
rodziców, jaki wpływ na postawę oraz sferę intelektualną może mieć
brak aktywności fizycznej;
4. Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat depresji i zagrożenia
chorobami  cywilizacyjnymi  oraz  ich  wpływie  na  funkcjonowanie
młodego człowieka.

Wszyscy 
nauczyciele, dyrekcja

wychowawcy, 
nauczyciele w-f

wychowawcy, 
pedagog

I-V

VI
cały rok

według 
potrzeb

Cała 
społeczność 
szkolna, 
rodzice/opiek
unowie

16. Zmiana przyzwyczajeń 
żywieniowych na terenie 
szkoły.

1. Udział szkoły w ogólnopolskich akcjach promujących zdrowe 
odżywianie się – dostarczanie uczniom owoców i warzyw oraz 
produktów mlecznych. 

Dyrekcja, 
kierowniczka 
świetlicy, intendent

Cały rok Dyrekcja
szkoły



Część VII: Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 
i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 

Społeczność szkolna

Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmuje zagadnienia:
1. Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej,

2. Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w kontaktach rówieśniczych.

Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej

Cel główny:
1. poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza nią,

2. prowadzenie analizy i działań profilaktycznych w stosunku do zachowań społecznie nieakceptowanych,

3. profilaktyka zachowań ryzykownych,

4. intensyfikacja wspólnych (przy współpracy rodziców i nauczycieli) działań wychowawczych,

5. kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań i radzenie sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych,

6. tworzenie tradycji i więzi ze szkołą,

7. budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych,

8. uświadomienie rodzicom i nauczycielom istoty problemu alienowania uczniów,

9. przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania,

10. budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły.



Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1. Dbanie o stan 
bezpieczeństwa na terenie 
szkoły, w jej obrębie i poza 
nią.

1. Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów i 
pracowników szkoły
2. Prowadzenie statystyk zachowań przemocowych, agresywnych,
innego rodzaju zachowań ryzykownych;
3. Zapoznanie / przypomnienie uczniom, nauczycielom, oraz 
rodzicom / opiekunom uczniów zasad 
i reguł bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły;

Wszyscy  
nauczyciele, 
pracownicy szkoły

Cała
społeczność
szkolna 

2. Kreowanie zdrowego, 
bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska.

3. Promowanie zdrowego 
i aktywnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży.

4. Zaznajomienie uczniów 
z praktyczną formą pierwszej 
pomocy.

1. Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat 
zasad wynikających z regulaminu szkolnego oraz norm 
społecznych - prowadzenie uświadamiających spotkań / apeli 
informacyjnych dla uczniów
2. Organizowanie szkoleń z I pomocy przedmedycznej dla 
chętnych uczniów (w ramach działań Szkolnego Koła PCK)
3. Organizacja zawodów sportowych, wielodyscyplinowych  np. 
Szkolny Dzień Sportu
4. Realizowanie tematyki I pomocy przedmedycznej podczas 
lekcji edb i techniki
5. Pogadanki na godzinach wychowawczych oraz podczas apeli 
informacyjno-porządkowych na temat bezpieczeństwa na co dzień
oraz podczas wakacji
6. Kształtowanie postaw akceptujących różnorodność wśród 
podopiecznych-zajęcia integracyjne, godz. wychowawcze.

Wychowawcy

opiekun SzKPCK

wychowawcy, 
nauczyciele w-f
nauczyciel edb i 
techniki

wychowawcy

wychowawcy, 
pedagodzy

W ciągu roku

IV

zgodnie z 
harmonogramem 
programu 
wychowawcy

Uczniowie 

5. Zapobieganie problemom 
i zachowaniom 
problemowym 
u dzieci.

1. Zapoznanie uczniów z regulaminami, zasadami, programami, 
planami obowiązującymi na terenie szkoły;
2. Pogadanka – przekazywanie wiedzy na temat szkodliwości 
nałogów, informowanie o ich skutkach ubocznych oraz 

Wychowawcy Cały rok Uczniowie



6. Profilaktyka zachowań 
agresywnych, przemocowych
oraz cyberprzemocy.

7. Przeciwdziałanie 
zażywaniu substancji 
psychoaktywnych przez 
dzieci i młodzież.

8. Profilaktyka uzależnienia 
od gier komputerowych, 
Internetu, hazardu.

przestrzeganie przed przyjmowanie używek;
3. Prowadzenie lekcji na temat agresji, tolerancji, 
niepełnosprawności;
4. Lekcje poświęcone bezpieczeństwu i zachowaniom 
ryzykownym w szkole i poza nią:
 problem dopalaczy i narkotyków
 problem cyberprzemocy
 problem przemocy i agresji
 problem uzależnienia od urządzeń cyfrowych(komputer, 
telefon)
5. Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych – 
edukowanie uczniów o odpowiedzialności karnej nieletnich za 
czyny o znamionach przestępstwa;w jaki sposób należy się bronić 
oraz jakie działania zaradcze każdy samodzielnie powinien 
podjąć, jak reagować, gdy zostanie się świadkiem zdarzenia i 
gdzie należy szukać pomocy;
6. Prowadzenie interwencji przez wychowawców klas w sytuacji 
gdy uczniowie używają wulgaryzmów i nie przestrzegają zasad;

wychowawcy, 
nauczyciele

wychowawcy, 
dyrekcja

wychowawcy, 
nauczyciele

zgodnie z planem 
pracy 
wychowawcy

w miarę potrzeb

9. Usprawnienie oraz 
zwiększenie skuteczności 
oddziaływań szkoły 
w sytuacjach zagrożenia. 

1. Przypomnienie nauczycielom i innym pracownikom szkoły 
zasad bezpieczeństwa, BHP oraz norm i reguł, które obowiązują 
na terenie szkoły oraz procedur postępowania w sytuacjach 
trudnych;
2. Udział w szkoleniach– rozwijanie kompetencji 
wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli 
3. Współpraca z policją, sądem rodzinnym, poradnią p-p, 
OPPUIPR
4. Wychowanie przez własny przykład i modelowanie

Dyrekcja

zgodnie z 
potrzebami 
nauczycieli

wszyscy 
nauczyciele

Zgodnie z 
harmonogramem 
szkoleń

cały rok

Nauczyciele  
i wychowawcy

10. Pedagogizacja opiekunów
uczniów

1. Szkolenie podczas spotkania z rodzicami mające na celu 
edukację oraz usystematyzowanie ich wiedzy na temat sytuacji 

Dyrekcja, 
wychowawcy

Zgodnie z 
harmonogramem 

Rodzice/opiekun
owie uczniów



11. Zachęcanie rodziców / 
opiekunów do częstszego 
uczestnictwa w życiu szkoły.

12.  Nawiązanie stałej 
współpracy z rodzicami.

zagrażających. Edukowanie opiekunów o odpowiedzialności 
karnej nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz o 
konsekwencjach prawnych dla ich opiekunów:

 „Świadomy rodzic – problem agresji w  internecie”

 „Narkotyki i dopalacze – wszystko co należy wiedzieć”;

2. Pogadanka dla rodziców podczas spotkań z rodzicami na temat 
występujących sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich dzieci 
(promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu, 
przeciwdziałanie agresji i przemocy, budowanie pozytywnych 
autorytetów) 
3. Wypracowanie jednolitych metod współpracy między 
rodzicami a szkołą.
4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i 
młodzieży m.in. związanych z eurosieroctwem, rodzinami 
niepełnymi, rodzinami wielodzietnymi, przemocą 
w rodzinie, nałogami w rodzinie, itp.
5. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
rodziców dzieci sprawiają trudności wychowawcze, itp.;
6. Okazywanie wsparcia w trudnych sytuacjach (np. rozmowy z 
wychowawcą, pedagogiem szkolnych, pomoc w nawiązaniu 
współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, itp);
7. Budowanie pozytywnej, otwartej współpracy na linii rodzice / 
opiekunowie uczniów – nauczyciele (np. organizowanie spotkań 
indywidualnych, udostępnianie telefonu czy e-maila służącego do 
szybkiego kontaktu z nauczycielami w sytuacjach nagłych, 
zapoznanie rodziców z dokumentacją szkoły, zachęcanie do w 
udziału w wyjazdach, wyjściach klasowych i szkolnych);

wychowawcy, 
pedagodzy
wychowawcy, 
pedagog

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, dyrekcja

spotkań z 
rodzicami

wg potrzeb

cały rok

wg potrzeb

13. Dbanie o właściwy 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego w szkole,  Dyrekcja, Cały rok Dyrekcja szkoły,



poziom  bezpieczeństwa 
fizycznego uczniów na 
terenie szkoły.
14. Promowanie zachowań i 
postaw godnych 
naśladowania.

między innymi:
a. funkcjonowanie monitoringu;
b. przestrzeganie zasad BHP
c. zakaz opuszczanie terenu szkoły podczas trwania 

zajęć;
d. pełnienie dyżurów podczas przerw przez 

nauczycieli 
2. Zwracanie uwagi na przejawy przemocy fizycznej, słownej, 
cyberprzemocy, czy mobbingu rówieśniczego – podejmowanie 
interwencji zgodnie z procedurami szkolnymi;
3. Eliminowanie zachowań niepożądanych według koncepcji 
psychologii pozytywnej – stosowanie nagród, pochwał, 
wyróżnień, listów do rodziców z podziękowaniami czy 
gratulacjami dla uczniów, którzy wyróżniają się wzorową, 
pozytywną postawą; 

pracownicy szkoły,
kierownik 
administracyjny

wszyscy 
pracownicy szkoły

wychowawcy, 
dyrekcja

cały rok

pracownicy

Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych

Cel główny: 
• wspomaganie uczniów w ich trudnościach w nawiązywania relacji ze swoimi kolegami i koleżankami

Przedstawiony poniżej program ma na celu: 
1. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,

2. Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

3. Przygotowanie dzieci do rozsądnego i samodzielnego życia w społeczeństwie,



4. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów,

5. Poszerzanie  wiedzy  nauczycieli  i  opiekunów na  temat  prawidłowego  rozwoju  i  funkcjonowania  młodych  ludzi  oraz  istotności  nawiązywania  
i utrzymywania poprawnych relacji międzyrówieśniczych,

6. Prowadzenie działań profilaktycznych utrzymujący satysfakcjonujący poziom zdolności opisany w punktach wcześniejszych.

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1. Propagowanie aktywności 
uczniów

2. Wychowywanie 
samodzielnych, samodzielnie 
radzących sobie w życiu 
młodych ludzi.
3. Kształtowanie właściwych 
relacji między uczniami. 

1.  Zachęcenie  uczniów do pracy  w Samorządzie  Uczniowskim,
gazetce  szkolnej,  grupach  tanecznych,  zespołach  wokalnych,
drużynach  sportowych,  do  udzielania  pomocy  osobom
potrzebującym  (osobom  starszym,  dzieciom  z  Domu  Dziecka),
udzielania korepetycji uczniom ze słabszymi wynikami w nauce,
działanie na rzecz lokalnej społeczności);
2. Prowadzenie lekcji metodami aktywizującymi uczniów;
3. Prowadzenie godzin wychowawczych: 

 uczenie, że każdy człowiek jest istotą niepowtarzalną i 
wartościową,

 uczenie szacunku do drugiego człowieka,
 akceptowanie inności,
 rozwijanie świadomości, czym jest niepełnosprawność,
 zapoznanie uczniów z zasadami savoir vivre,
 rozwijanie społecznej odpowiedzialności w uczniach 

według dewizy „nie pozostawaj obojętny”,
 budzenie krytycyzmu przy jednoczesnym poszanowaniu 

wartości innych ludzi, itp.
4. Organizacja warsztatów kształcących zdolności miękkie, np.: 

 asertywność
• komunikacja werbalna i niewerbalna, 
• radzenie sobie ze stresem

Wychowawcy, 
opiekunowie kół 
zainteresowań, 
organizacji 
szkolnych, 
wolontariatu

wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy

wychowawcy, 
pedagog przy 
współpracy z 
Poradnią P-P i 

Cały rok

cały rok, zgodnie 
z planem pracy 
wychowawcy

zgodnie z planem 
pracy 
wychowawcy

Uczniowie 



• efektywne radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych;
5. Podkreślanie wartości zachowań fair play podczas prowadzenia 
zajęć sportowych;
6. Prowadzenie, zajęć integracyjnych dla uczniów. 

OPPUIPR

Nauczyciele w-f

wychowawcy, 
pedagog

cały rok

IX i według 
potrzeb w ciągu 
roku

4. Rozwijanie kompetencji 
wychowawczych nauczycieli 
i opiekunów uczniów.

1. Prelekcje dla rodziców podczas spotkań z rodzicami i dla 
nauczycieli podczas rad pedagogicznych w celu omówienia 
aktualnych problemów występujących między uczniami na 
różnym poziomie edukacji – geneza problemu, objawy, skutki, 
środki zaradcze, profilaktyka poprawnego zachowania;

Dyrekcja, 
pedagodzy przy 
współpracy z 
Poradnią P-P 

Zgodnie z 
harmonogramem 
spotkań rady

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
rodzice/ 
opiekunowie 
uczniów

Część VIII: Cyberprzemoc 

Cel główny:

• ograniczenie i/lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych, realizowanych przy użyciu nowej technologii
komunikacyjnej na terenie szkoły bądź poza nią

• uświadomienie młodym uczniom, ich opiekunom oraz nauczycielom  czym jest przemoc elektroniczna, jak należy się przed nią chronić,
jakie prawa przysługują osobie, która stała się jej ofiarą, gdzie szukać pomocy i wsparcia oraz z jakimi konsekwencjami spotka się osoba
dopuszczająca się przemocy elektronicznej.



Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1. Monitorowanie zjawiska 
oraz praca nad ulepszeniem 
stanu obecnego.

1.  Stałe monitorowanie przestrzegania regulaminu szkoły oraz
analizowanie  poziomu  zagrożenia  występowaniem  bądź
określenia  natężenia  występowania  sytuacji  problemowych
związanych z przemocą elektroniczną.

Wszyscy nauczyciele Cały rok Cała  społeczność
szkolna

2. Współpraca z rodzicami / 
opiekunami prawnymi 
uczniów w celu 
wyeliminowania zachowań 
przemocowych.

3. Opracowanie i 
upowszechnianie 
materiałów o zjawisku 
cyberprzemocy, jego 
formach, prawnych 
konsekwencjach popełnienia
czynu oraz sposobów 
reagowania w przypadku 
znalezienia się w takiej 
sytuacji.

1.  Uświadamianie  rodzicom  /  opiekunom  zagrożeń
związanych  ze  zjawiskiem  przemocy  elektronicznej  wśród
młodych–prelekcje przeprowadzone przez zaproszonych gości
(tj.  przedstawiciel  policji,  psycholog  z  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej);
2.  Wskazanie  lub  udostępnienie  rodzicom  /  opiekunom
literatury,  zwiększającej  ich  kwalifikacje  radzenia  sobie  z
zaistniałym problemem;
3.  Przekazanie  rodzicom  /  opiekunom  prawnym  uczniów
programów  edukacyjnych  specjalnie  przygotowanych  do
użytku domowego np. za pośrednictwem strony internetowej
http://www.sieciaki.pl/ ;
4. Wspólne rozwiązywanie indywidualnych problemów, 
proponowanie rozwiązań, poradnictwo;
5. Zorganizowanie spotkania informacyjnego z 
przedstawicielami policji, którzy wyjaśnią przepisy prawne, 
które chronią uczniów przed zjawiskiem cyberprzemocy oraz 
wytłumaczą jakie działania należy podjąć, gdy taka sytuacja 
się pojawi.

Dyrekcja, 
wychowawcy we 
współpracy z 
instytucjami 
wspierającymi pracę 
szkoły

wychowawcy, 
pedagog

Zgodnie z 
harmonogramem 
spotkań z 
rodzicami

cały rok

zgodnie z  
potrzebami

Rodzice  /
opiekunowie
uczniów

4. Podnoszenie kompetencji 
oraz stałe doszkalanie w 
temacie przemocy 
elektronicznej.

1. Nawiązanie współpracy z psychologiem w zakresie 
przeciwdziałania  cyberprzemocy – nauczyciele starają się 
wypracować jak najlepsze strategie rozmowy z dzieckiem na 
sytuacje trudne, w tym te dotyczące cyberprzemocy;
2.  Udział  w  konferencjach,  seminariach  i  szkoleniach

Dyrekcja Zgodnie z 
harmonogramem 
szkoleń rady

Nauczyciele  
i wychowawcy

http://www.sieciaki.pl/


5. Nawiązanie stałej 
współpracy z policją, 
lokalnym ośrodkiem 
uzależnień i ich wspieranie 
w przypadku pojawienia się 
cyberprzemocy na terenie 
szkoły.

zewnętrznych z zakresu nowych mediów dotyczące:
 specyfiki forów internetowych, blogów, portali i 

serwisów społecznościowych oraz aplikacji, z których 
obecnie korzystają uczniowie;

 bezpiecznego korzystania z Internetu oraz aplikacji i 
dodatków które chronią i ograniczą możliwość 
włamania się w miejsca zabezpieczone hasłem bądź 
inne prywatne przestrzenie dostępne przez Internet.

nauczyciele w ciągu roku 
zgodnie z  
potrzebami i 
dostępną ofertą 
szkoleń

6. Zaangażowanie 
rodziców / opiekunów do 
współpracy przy organizacji 
uroczystości szkolnych i 
klasowych oraz konkursów 
tematycznych.

7. Promowanie 
bezpiecznego korzystania z 
Internetu.

1.  Zapoznanie   rodziców /  opiekunów uczniów z  zasadami
bezpiecznego  korzystania  z  sieci  oraz  informowanie  ich  o
sposobach przeciwdziałania cyberprzemocy 
2.  Spotkanie  ze  specjalistą  ds.  uzależnień od Internetu  oraz
fonoholizmu mające na celu uświadomić rodziców w zakresie
zagrożeń płynących z nowych mediów i nowych technologii;
3.  Spotkanie  z   przedstawicielem  policji,  który  zapozna
rodziców  ze  statystykami,  objawami  oraz  sposobami
przeciwdziałania cyberprzemocy, jak także zapozna rodziców
z konsekwencjami jakie czekają sprawcę zdarzenia; 

Wychowawcy, 
pedagodzy, dyrekcja

Zgodniez 
harmonogramem 
spotkań z 
rodzicami

Rodzice  /
opiekunowie
uczniów

8. Uświadomienie uczniom 
znaczenia nowych mediów 
oraz zagrożeń, jakie są z 
nim związane.

1.Wskazanie  uczniom  na  konieczność  krytycznego  i
selektywnego odbioru treści znalezionych w Internecie;

Wychowawcy, 
nauczyciele 
informatyki

Zgodnie z planem
wychowacy

Uczniowie

9. Zwiększanie wiedzy 
uczniów na temat 
cyberprzemocy, prewencji 
oraz reagowaniu w 
przypadku pojawienia się 
zagrożenia.

1. Zajęcia z przedstawicielem policji - zapoznanie uczniów 
czym jest cyberprzemoc, jakie symptomy i zachowania na nią 
wskazują, w jaki sposób należy radzić sobie z zaistniałą 
sytuacją, jak bronić przed jej pojawieniem oraz jakie mogą być
konsekwencje prawne i psychiczne dla sprawcy przemocy;

Wychowawcy, 
pedagodzy, dyrekcja

Zgodnie z planem
pracy 
wychowawcy

Uczniowie

10. Propagowanie zasad 1. Zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z nowych Wychowawcy, Cały rok uczniowie



dobrego zachowania w 
Internecie.

11. Rozwijanie świadomości
bezpiecznego korzystania z 
nowych mediów przez 
uczniów.

12. Promowanie wśród 
uczniów zasad poprawnego 
zachowania się 
w świecie wirtualnym.

13. Zaangażowanie uczniów
w projekty o tematyce 
przeciwdziałaniu 
cyberprzemocy oraz 
uzależnieniu od korzystania 
z nowych mediów.

mediów ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i telefonu 
komórkowego-godziny wychowawcze, zajęcia informatyki
2. Wdrażanie uczniów do stosowania reguł:

 bezpiecznego korzystania z Sieci
 kulturalnego użytkowania Internetu tzw. Netetykiety 
 postępowania kiedy stanę się ofiarą, świadkiem bądź 

sprawcą przemocy elektronicznej;
3. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji, poprawnego
formułowanie  problemów  i  ich  argumentowania  oraz
mówienia o emocjach swoich i innych ludzi;
4. Wypracowanie wśród uczniów zasady działania według 
zasady: „widzę, reaguję, pomagam”;
5. Zajęcia na temat tolerowania odmienności poglądów, 
zachowania itp. oraz przeciwdziałanie zjawisku 
dyskryminacji-”Albatros”;
6. Promowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu w
gronie rówieśników;
7. Godzina wychowawcza poświęcona odpowiednim i 
konstruktywnym formom spędzania wolnego czasu 
w Internecie.

nauczyciele 
informatyki

wychowawcy, 
nauczyciele 

wszyscy nauczyciele

pedagodzy

wszyscy nauczyciele

wychowawca

cały rok

cały rok

zgodnie z planem
pracy 
wychowawcy

cały rok

zgodnie z planem
pracy 
wychowawcy

14. Udział w kampaniach, 
wydarzeniach oraz 
projektach społecznych 
uświadamiającego powagę 
zjawiska.
15.Zaangażowanie młodych 
ludzi do aktywnego 
działania w sytuacji 
pojawienia się zjawiska 
cyberprzemocy.

1.  Zachęcanie uczniów do udziału w kampaniach społecznych
np. promujących zdrowy i aktywny styl życia, 
przeciwstawiających się dyskryminacji i rasizmowi w formie 
mowy nienawiści obecnej w sieci;
2. Umieszczenie na terenie szkoły tzn. skrzynki zaufania, która
pozwala uczniom w anonimowy sposób informować o 
problemach swoich lub swoich znajomych z klasy czy szkoły. 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
informatyki, plastyki

dyrekcja, 
wychowawcy, 
pedagodzy

Zgodnie z 
kalendarzem

cały rok

uczniowie



Część IX: Środki psychoaktywne    

Cel główny:

• skuteczne  przeciwdziałanie  pojawianiu  się  zachowań  ryzykownych  związanych  z  używaniem  środków  odurzających,  substancji
psychoaktywnych,  środków  zastępczych,  nowych  substancji  psychoaktywnych  przez  uczniów  naszej  szkoły,  w  szczególności
charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych
konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jego otoczenia społeczne.

Zadanie Sposob realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca

1. Diagnoza zjawiska oraz 
praca nad ulepszeniem stanu 
obecnego.

1.  Stałe  monitorowanie  przestrzegania  regulaminu  szkoły
oraz  analizowanie  z  przestrzeganiem,  których  reguł
społeczność szkolna ma problem i co jest tego przyczyną;

Wszyscy nauczyciele Cały rok Cała  społeczność
szkolna

2. Poszerzenie wiedzy 
rodziców / opiekunów 
prawnych, nauczycieli i 
wychowawców na temat 
prawidłowości rozwoju 
i zaburzeń zdrowia 
psychicznego dzieci i 
młodzieży, rozpoznawania 
wczesnych objawów 
używania środków 
i substancji.

1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli i rodziców/ 
opiekunów uczniów poprzez udział w szkoleniu w zakresie 
rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i 
substancji psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej 
interwencji profilaktycznej 
2. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, 
wychowawcom i rodzicom / opiekunom prawnym na temat 
skutecznych sposobów prowadzenia działań 
wychowawczych i profilaktycznych:

 zamówienie materiałów dotyczących substancji 
psychoaktywnych z Krajowego Biura Do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii. Dystrybucja 
materiałów wśród rodziców / opiekunów prawnych 
oraz nauczycieli;

 przedstawienie rodzicom / opiekunom uczniów 
źródeł informacji na temat profilaktyki 
antynarkotykowej dostępnych w Internecie 

dyrekcja Zgodniez 
harmonogramem 
szkoleń i spotkań s 
rodziacami

cały rok

Rodzice  /
opiekunowie
uczniów,
nauczyciele  
i wychowawcy



-umieszczenie na stronie szkoły (strony Ośrodka 
Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura Do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii);

 współpraca z lokalnymi instytucjami 
przeciwdziałającymi uzależnieniom i narkomanii w 
kwestii dostarczenia materiałów niezbędnych do 
posiadania odpowiedniej wiedzy oraz współpraca 
podczas opracowywania autorskich materiałów 
informacyjnych; 

3. Poradnictwo psychoedukacyjne dla rodziców / opiekunów
uczniów:

 informowanie rodziców podczas zebrań o 
instytucjach, do których mogą się zgłosić o pomoc w
razie wystąpienia problemu;

3. Pedagogizacja rodziców / 
opiekunów prawnych na 
zebraniach w zakresie m.in. 
przeciwdziałania 
ryzykownym  zachowaniom 
związanym z używaniem 
substancji psychoaktywnych.
4. Współpraca z rodzicami
-integrowanie działań 
nauczycieli i rodziców w 
wykrywaniu i zapobieganiu 
używania środków 
psychoaktywnych
-udzielanie rodzicom pomocy
i wsparcia

1. Organizowanie wywiadówek profilaktycznych z udziałem 
pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 
terenie szkoły na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 
wczesnych objawów używania środków i substancji 
psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w 
celach innych niż medyczne oraz postępowania 
w tego typu przypadkach;
2. Indywidualne konsultacje problemu z rodzicami / 
opiekunami prawnymi ucznia. Przedstawienie możliwych 
miejsc, w których mogą szukać pomocy;
3. Zajęcia warsztatowe dla rodziców z elementami programu
„Szkoła dla rodziców”
3. Stałe dyżury pedagogów dla rodziców i uczniów

Dyrekcja

pedagodzy

Zgodnie z 
harmonogramem 
spotkań z rodzicami

wg potrzeb

cały rok

Rodzice  /
opiekunowie
uczniów

5. Informowanie uczniów 
i wychowanków oraz ich 
rodziców / opiekunów 
prawnych o obowiązujących 

1. Informowanie o obowiązujących procedurach 
postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 
współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia 
narkomanią podczas zebrania klasowego;

Wychowawcy Zgodnie z 
harmonogramem 
spotkań z rodzicami

Rodzice  /
opiekunowie
uczniów,
uczniowie



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

2. Udostępnienie Programu wychowawczo -profilaktycznego
oraz  procedur  na  stronie  internetowej  szkoły  oraz
poinformowanie  rodziców  /  opiekunów  prawnych  o
możliwości zapoznania się z takim programem;
3. Umożliwienie rodzicom / opiekunom prawnym 
konsultacji z pedagogiem szkolnym w sprawie możliwych 
konsekwencji zaistniałego zagrożenia.
4. Przedstawienie uczniom Programu wychowawczo-
profilaktycznego oraz procedur postępowania w razie 
wystąpienia problemu związanego z niebezpiecznymi 
substancjami na terenie szkoły podczas godziny 
wychowawczej;
5. Wspieranie uczniów ze środowisk zmarginalizowanych, 
zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym
6. Pomoc uczniom z rozpoznanymi wczesnymi objawami 
używania środków psychoaktywnych.

dyrekcja, 
administrator strony

wychowawcy

wychowawcy, 
pedagodzy

cały rok

wg potrzeb

6. Stałe podnoszenie 
kompetencji i poszerzenie 
wiedzy nauczycieli i 
wychowawców dotyczącej 
rozpoznawania oraz 
przeciwdziałania zagrożeń 
płynących z używania 
substancji psychoaktywnych 
przez uczniów.  

1 Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w
zakresie profilaktyki podczas szkolenia na temat zażywania
środków  i  substancji  psychoaktywnych,  poznanie  norm
rozwojowych  i  zaburzeń  zdrowia  psychicznego  wieku
rozwojowego  wynikających  z  zażywania  substancji
psychoaktywnych;
2. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z materiałami 
dotyczącymi działań antynarkotykowych i anty-
uzależnieniowych dostępnymi na stronie internetowej 
Ośrodka Rozwoju Edukacji;

Dyrekcja Zgodnie z 
harmonogramem 
szkoleń rady

Nauczyciele  i
wychowawcy

7. Dostarczanie uczniom 
rzetelnych informacji na 
temat uzależnień
-uświadamianie wpływu 
zagrożeń współczesnego 
świata na zdrowie i życie 
człowieka
-ukazywanie skutków 

1. Godziny wychowawcze, zajęcia warsztatowe z 
psychologiem z Poradni P-P lub OPPUIPR
2. Udział w spektaklach teatralnych i koncertach 
profilaktycznych
3. Projekcje filmów do wyboru, zgodnie z potrzebami np.:
• Dzieci z Leningradzkiego ukazującego dramatyczną 

sytuację bohaterów filmu oraz spustoszenie jakie 
wyrządzają w ich organizmach uzależnienia (dla 

Wychowawcy, 
pedagodzy

Zgodnie z planem 
pracy wychowawcy

uczniowie



używania środków 
psychoaktywnych
- informowanie na temat 
konsekwencji prawnych 
związanych z posiadaniem 
i używaniem nielegalnych 
środków.

uczniów od 12 r.ż)
• Morgana Spurlocka – Super Size Me, w celu 

uświadomienia niebezpieczeństwa płynącego z 
prowadzenia niezdrowego trybu życia (dla uczniów od 
13 r.ż.)

• Murderball – gra o życie, opowieść o ludziach pełnych 
pasji, determinacji i wewnętrznej siły.

4. Organizacja konkursu plastycznego o tematyce 
profilaktyki antyalkoholowej/ antynarkotykowej etc.;
5. Edukacja młodzieży w zakresie odpowiedzialności 
prawnej nieletnich z uwzględnieniem  zagadnień związanych
z zażywaniem, posiadaniem i udostępnianiem środków 
psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)-zajęcia z 
przedstawicielem Policji, Sądu
6. Indywidualne spotkania ze specjalistami dla uczniów, u 
których zidentyfikowano problem przyjmowania środków 
psychoaktywnych;

nauczyciel plastyki
wychowawcy, 
pedagodzy

wychowawcy, 
pedagodzy

wg potrzeb

8. Rozwijanie i wzmacnianie 
umiejętności społecznych 
uczniów.

9. Kształtowanie wśród 
uczniów postaw 
zapobiegających podatności 
na ryzyko kontaktu ze 
środkami psychoaktywnymi.

10. Pomoc w pokonywaniu 
trudności i problemów 
związanych z dojrzewaniem
-radzenie sobie z emocjami
-korzystanie ze wsparcia 
dorosłych

1. Wprowadzenie do programu godzin wychowawczych 
lekcji przedstawiających sytuacje ryzykowne. Kształtowanie 
właściwych postaw wobec niebezpiecznych zachowań ze 
strony rówieśników;
2. Uczenie umiejętności społecznych podczas godzin 
wychowawczych: 

 komunikowanie się
 asertywność
 rozwiązywanie problemów
 odpieranie presji
 radzenia sobie z emocjami

3. Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i 
OPPUIPR w zakresie rozwoju umiejętności społecznych 
uczniów-warsztaty z psychologiem
4. Zaangażowanie uczniów do udziału w różnych formach
wolontariatu
5. Promocja aktywności fizycznej jako metody radzenie 

Wychowawcy

wychowawcy, 
pedagog

opiekun wolontariatu

Zgodnie z planem 
pracy wychowawcy

ucznniowie



11. 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.

12. Propagowanie zdrowego 
stylu życia, zmiana 
stereotypów funkcjonujących 
wśród młodych ludzi np.: 
„nie ma dobrej zabawy bez 
alkoholu, środków 
psychoaktywnych”, „wszyscy
młodzi ludzie palą 
papierosy”.
Wskazywanie pozytywnych 
wzorów i sposobów 
„trzeźwego” spędzania 
wolnego czasu

sobie ze stresem – zachęcanie uczniów do udziału 
w proponowanych przez szkołę fakultatywnych zajęciach 
sportowych, spotkania z osobami prowadzącymi zajęcia 
tańca, fitness, pracujące na siłowni itp.;
6. Zaangażowanie uczniów w projekty o tematyce 
zdrowotnej
7. Udział w konkursach i olimpiadach promujących zdrowy 
styl życia
8. Organizowanie biwaków, wycieczek, dyskotek i innych 
imprez klasowych i szkolnych
9. Organizowanie czasu wolnego po lekcjach (koła 
zainteresowań, zajęcia sportowe, rekreacyjne, świetlicowe, 
komputerowe itp.)
10. Budowa reprezentacji szkolnej w różnych dyscypliny 
sportowych;
11. Organizacja spotkania z absolwentami szkoły, którzy 
osiągnęli sukcesy w sporcie;

wychowawcy, 
nauczyciele w-f, 
pedagodzy

wychowawcy, 
nauczyciele biologii, 
przyrody, wdż

wychowawcy, 
nauczyciele, 
opiekunowie zajęć 
pozalekcyjnych
nauczyciele w-f

13. Zróżnicowanie form 
pracy z uczniami mające na 
celu zwiększenie ich 
zaangażowania w proces 
nauczania.

1. Wykorzystywanie aktywnych metod pracy z uczniem np.:
praca w grupach, gry sytuacyjne, dramy, dyskusje i debaty,
„burza  mózgów”,  wywiady,  wypełnianie  kwestionariuszy,
ankiet, quizów, analiza dokumentów źródłowych, wytworów
artystycznych,  źródeł  elektronicznych,stoso  wanie  metod
audiowizualnych, przygotowanie prac manualnych;
2. Udział w rajdach, wycieczkach szkolnych;

Wszyscy nauczyciele Cały rok uczniowie
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