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I. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO  - PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE: 

 

1. Konstytucja RP art. 72. 

2. Konwencja o Prawach Dziecka. 

3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

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

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej.  

7. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                        

i placówkach.  

9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

10. Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach. 

11. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 

 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich                                         

i patriotycznych. 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

  Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
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 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów,                      

w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

12. Ogólne wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku 

szkolnym 2018/2019. 

13.  Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

 
 

II. WSTĘP 
 
Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane                             

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy 

Prawo oświatowe). 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika  w Piaskach dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów. 

Opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców                                 

i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.                    

    Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. 

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie  wspomagać uczniów w osiąganiu 

wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu 

optymalizacji osiągnięć edukacyjnych oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, 

przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i  wsparcie w trudnych sytuacjach. 

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 

społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym                     

zarówno w rodzinie jak i w szkole. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość    

o wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. 

Proces wychowania jest wzmacniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów 

dzieci i młodzieży.           
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 Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

 

 

III. MISJA I WIZJA SZKOŁY 
 

MISJA SZKOŁY 

Zgodnie z Misją Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach uczeń: 

 zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie edukacyjnym 

 nauczy uczyć się 

 opanuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji ( w tym komputera i Internetu) 

 pozna swoje mocne i słabe strony, dzięki czemu będzie wiedział, jak zaplanować 

dalszą edukację na miarę posiadanych możliwości 

 pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi 

ludźmi 

 nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie 

współpracy z innymi 

 stanie się odpowiedzialny za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska 

naturalnego 

 

WIZJA SZKOŁY 

 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach jest przyjazną placówką, 

przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program 

wychowawczo - profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego 

realizacja ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną 

na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie.  

Wykorzystujemy najnowsze techniki informacyjne, stosujemy nowoczesne metody 

nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, 

zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą 

realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze 
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środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, 

Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. 

Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości 

propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów. 

 

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA                           
W PIASKACH. 

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach jest przygotowanie 

uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania 

samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 

Celem szkoły jest świadome ukształtowanie sylwetki wychowanka, który: 

 ma określoną wiedzę o samym sobie: o własnej sferze uczuciowej, preferowanych 

wartościach, postawach, zainteresowaniach i uzdolnieniach 

 dąży do rozwijania wewnętrznej niezależności 

 dostrzega i rozumie potrzeby innych oraz potrafi je szanować 

 na miarę swojego wieku potrafi dokonywać właściwych wyborów oraz jest za nie 

odpowiedzialny 

 potrafi zachować się w różnych sytuacjach 

 jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna    

i respektuje prawa innych 

 jest odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania 

i przewiduje ich konsekwencje 

 

V. CELE OGÓLNE 
 

Działalność wychowawcza w szkole 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 podejmowania zachowań 

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

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

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

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych, 

4) duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

 

 Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:  

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania 

postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;  

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych                                     

z najważniejszych wartości w życiu;  

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;  

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, 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; 

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 

warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;  

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów;  

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu; 

8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.  
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 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 i substancji, 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                              

i wychowanków;  

3) kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samo-

kontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;  

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruk-

tywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu;  

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;  

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków odurzających 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 i substancji 

psychoaktywnych, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub 

opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 
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 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; 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, 

ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających; 

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

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;  

4) 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) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – 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; 

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze 

względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są                    

w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;  

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których 

rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych 

zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 
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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, rekomendowanych 

w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy;  

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 i substancji, o których 

mowa w § 1 ust. 2, przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu 

innych zachowań ryzykownych;  

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej inter-

wencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań 

ryzykownych;  

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,                           

o którym mowa w art. 71b ust. 1b Ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2. 

 

 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach prowadzi systematyczną 

działalność edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli                  

i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w formie zajęć edukacyjnych, zajęć 

wychowawczych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pogadanek, zajęć warsztatowych, 

debat, szkoleń, spektakli teatralnych, a także w innych postaciach uwzględniających 

wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 
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CEL OGÓLNY:  

Wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze fizycznym, psychicznym                                                           

i duchowym. 

 

CELE SZCZEGÓŁÓWE: 
 

 Rozwijanie poczucia własnej wartości, szacunku i tolerancji wobec innych. 

 Kształtowanie więzi z krajem ojczystym , szacunku dla tradycji, symboli narodowych  

i innych kultur. 

 Wspieranie w rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i możliwości psychofizycznych. 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

 Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, promowanie bezpiecznych 

zachowań. 

 Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające  

zdrowiu i życiu. 

 Kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach  

życiowych. 

 Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami  

wspierającymi pracę szkoły, rodziny. 

 Zapobieganie wagarom i nieuzasadnionym absencjom szkolnym. 

 
VI. GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY 

 
W roku szkolnym 2019/2020 najważniejsze  zadania w pracy wychowawczej                                           

i profilaktycznej zostały podzielone na 4 obszary programowe: 

1. Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

3. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

4. Bezpieczeństwo. 
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Zadania wychowawcze 

  Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecznej, 

intelektualnej   i duchowej. 

  Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej. 

  Wzbudzanie poczucia przynależności do grupy. 

  Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej. 

 Rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości. 

 Rozwijanie kompetencji osobistych. 

  Budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. 

 Przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom. 

 Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. 

 Troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 

Zadania profilaktyczne 

 Promowanie zdrowego stylu życia. 

 Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych                                  

z najważniejszych wartości w życiu. 

 Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole. 

 Znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły. 

 Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych. 

 Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej. 

 Eliminowanie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, 

telefonów komórkowych i telewizji. 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość. 

 Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 
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VII. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 
 

Zadania i obowiązki osób realizujących program: 
 

Rodzice: 

 współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania                                

i kształcenia dzieci, 

 wychowują swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi                               

i moralnymi,  

 wspierają dziecko i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 współpracują z wychowawcami klas i innymi nauczycielami uczącymi w szkole. 

 

 

Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej                               

i opiekuńczej szkoły oraz o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem 

Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, 

etnicznej i religijnej,  

 kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzegania 

zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły. 
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Pedagog szkolny/ Psycholog szkolny: 

 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów, 

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów, 

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;  

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

 wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Logopeda: 

 diagnozowanie  logopedyczne,  w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu  

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów, 

 prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców           

i nauczycieli w zakresie stymulacji mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń, 

 podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów. 
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Doradca zawodowy: 

 systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne                   

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

 gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla 

danego poziomu kształcenia, 

 prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                            

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                         

i uzdolnień uczniów, 

 koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę, 

 współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                   

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

  wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                    

w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

 

Nauczyciele: 

 mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, 

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu                                

o rozpoznane potrzeby uczniów, 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole                         

i poza jej terenem , 

 świadczą pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji, 

 kształcą i wychowują w  duchu patriotyzmu, 

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań, 

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy  

wszystkich uczniów; 
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 wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej  i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do 

specyficznych potrzeb ucznia, 

 realizują w toku pracy wychowawczej treści, zadania i cele Programu Wychowawczo 

– Profilaktycznego Szkoły. 

 

Wychowawca klasy: 

 dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, 

 koordynuje pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym, 

 dokonuje rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia, 

 podejmuje działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów, 

 dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę 

wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków 

wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia  w rodzinie                                             

i w społeczeństwie,  

 realizują  w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu 

wychowawczo-profilaktycznego  szkoły, 

 koordynują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie, 

 uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia 

własnej wartości, 

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie, 

 współpracują z rodzicami,  

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką,  

 współdziałają z instytucjami wspierającymi pracę szkoły. 

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

 przestrzegają Statutu Szkoły,  

 współorganizują imprezy i akcje szkolne, 

 uczestniczą w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 podejmują działania z zakresu wolontariatu, 
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 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej, 

  akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,  

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności, 

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni, 

  prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko, 

  mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej, 

  uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych. 

 

VIII. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika                         

w Piaskach  skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, 

rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Uwzględnia on współpracę                         

z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym. Jest  zintegrowany ze Statutem Szkoły 

i  wynika z założeń Koncepcji Pracy Szkoły.  

Program został opracowany na bazie diagnozy środowiska szkolnego. Potrzeby i zasoby 

szkoły w zakresie  wychowania i profilaktyki zostały zdiagnozowane w oparciu o:  

 analizę dokumentacji szkolnej, 

 analizę sytuacji wychowawczej w szkole, 

 obserwację zachowań i postaw uczniów podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 

 badania ankietowe skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy indywidualne z uczniami,  rodzicami i nauczycielami. 

 

W wyniku diagnozy sytuacji wychowawczej zostały wyłonione następujące obszary 

problemowe: 

1) brak motywacji do nauki, 

2) podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych (wagarowanie, palenie  

papierosów, e - papierosów)  - uczniowie starszych klas szkoły podstawowej                            

3) nierespektowanie przez niektórych uczniów norm społecznych oraz zasad 

obowiązujących w szkole, 

4) stosowanie przemocy i zachowania agresywne, 
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5) nieodpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu, telefonów komórkowych                                     

i mediów społecznych. 

 

 

IX. SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 

 W zakresie realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych  Szkoła Podstawowa                     

im. Mikołaja Kopernika w Piaskach współpracuje z następującymi instytucjami                                      

i organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta i powiatu: 

 Urzędem Miejskim w Piaskach 

 Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piaskach 

 Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Piaskach 

 Biblioteką Publiczną w Piaskach 

 Miejsko – Gminnym Przedszkolem w Piaskach 

 Parafią Rzymsko – Katolicką w Piaskach 

 Komisariatem Policji w Piaskach 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Świdniku 

 Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Świdniku 

 Komendą Powiatową Policji w Świdniku 

 Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdniku 

 Kuratorami sądowymi z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
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XI. TREŚCI I ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYM. 

KLASA I - III 

OBSZAR ZADANIA ADRESACI SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

ZDROWIE – 
EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

Dbanie o dobry 
klimat w szkole. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Badanie samopoczucia 
ucznia w szkole. 
2. Obserwacja zachowań na 
tle rówieśników. 
3. Współpraca z Samorządem 
Uczniowskim. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia. 
 

 

Profilaktyka 
uzależnień. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Praca na zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych,  
w organizacjach działających 
w szkole. 
2.Uczestnictwo w konkursach 
dotyczących zdrowego stylu 
życia. 
3. Kształcenie i wzmacnianie 
norm przeciwnych używaniu 
substancji psychoaktywnych 
wśród najmłodszych poprzez 
pogadanki. 
4. Realizacja programów 
profilaktycznych. 

cały rok szkolny -wychowawcy 
-pedagog 
- psycholog 
 

Zapoznanie 
z zasadami dbania 
o zdrowie, 
racjonalnego 

wszyscy 
uczniowie 

1. Edukacja wczesnoszkolna. 
2. Spotkanie z pielęgniarką. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
- pielęgniarka 
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odżywiania się, 
higieny osobistej 
i aktywności 
fizycznej.  

Kształtowanie 
nawyków dbania 
o higienę osobistą                      
i otoczenie. 
 

wszyscy 
uczniowie 

1.Wykazywanie wpływu 
właściwej higieny na zdrowie. 
2. Określenie i egzekwowanie  
obowiązków dyżurnego. 
3. Dbanie o swój wygląd 
i wygląd klasy. 

 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pielęgniarka szkolna 

Eliminowanie napięć 
psychicznych 
spowodowanych  
niepowodzeniami 
szkolnymi oraz 
trudnościami 
w kontaktach 
z rówieśnikami. 
 

wszyscy 
uczniowie 

1.Organizacja zajęć:  
- dydaktyczno – 
wyrównawczych, 
- zajęć korekcyjno - 
kompensacyjnych,                                  
- logopedycznych, 
- rozwijających kompetencje 
emocjonalne  
2. Indywidualne rozmowy 
z pedagogiem i psychologiem. 
3. Współpraca z poradnią 
psychologiczno – 
pedagogiczną. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
-nauczyciele specjaliści 
- pedagog  
- psycholog 
 

Uświadomienie  
konieczności  
ochrony  
środowiska  
naturalnego. 

wszyscy 
uczniowie 

1. Pogadanki w ramach  
obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć. 
2. Wycieczki po okolicy. 
3. Oglądanie  

cały rok szkolny - wychowawcy 
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 filmów. 
4. Organizowanie  
konkursów wiedzy. 
5. „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury” – realizacja  
ogólnopolskiego 
programu.  
 

Rozwijanie 
zainteresowań 
edukacją 
proekologiczną.  

 

wszyscy 
uczniowie 

Uczeń 
poznaje współzależność 
między człowiekiem, a 
środowiskiem naturalnym.  

 

cały rok szkolny - wychowawcy 

Kształtowanie 
umiejętności 
obserwowania 
przyrody.  
 

wszyscy 
uczniowie 

Wycieczki po okolicy, do  
parku , lasu, spotkania  
z leśniczym, dokarmianie  
ptaków i zwierząt itp. 
 

zgodnie z planem 
pracy nauczyciela 

- wychowawcy 

Uświadamianie 
odpowiedzialności 
za czystość 
środowiska.  
 

wszyscy 
uczniowie 

1. Uświadamianie 
konieczności dbania o stan  
środowiska  
w najbliższej okolicy.  
2.Udział w akcjach: 
„Sprzątanie świata”, „Dzień 
Ziemi”, selektywna  
zbiórka surowców wtórnych,  
zajęcia, konkursy ekologiczne. 
 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 
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Kształtowanie 
umiejętności analizy 
zjawisk 
przyrodniczych, 
rozumowania 
przyczynowo-
skutkowego. 

 
 
 

wszyscy 
uczniowie 

Edukacja wczesnoszkolna. 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 

Kształtowanie 
wytrwałości 
w działaniu                                  
i dążeniu do celu, 
umiejętności 
adekwatnego 
zachowania się 
w sytuacjach 
zwycięstwa i porażki.  

 

wszyscy 
uczniowie 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Realizowanie projektów. 
3.Codzienna praktyka 
szkolna. 
4.Wsparcie pedagoga 
szkolnego. 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
 

Wdrażanie uczniów 
do umiejętnego 
organizowania 
warsztatu pracy 
i zachowania higieny  
psychicznej.  

 

wszyscy 
uczniowie 

Pogadanki, układanie 
harmonogramu dnia (sen, 
nauka, wypoczynek) itp. 

cały rok szkolny -wychowawcy 
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RELACJE – 
KSZTAŁTOWANIE 

POSTAW 
SPOŁECZNYCH 

Wzajemne poznanie 
się. 

uczniowie klas I 1. Zabawy integrujące grupę 
lub zespół klasowy. 
2. Udział w uroczystościach 
klasowych i szkolnych. 

wrzesień 2019 -wychowawcy 

Kształtowanie 
postawy tolerancji 
dla inności. 
Zapoznanie uczniów 
z prawami dziecka. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Zapoznanie z prawami 
dziecka wynikającymi 
z Konwencji o Prawach 
Dziecka. 
2. Zapoznanie z obowiązkami 
ucznia. 
3. Uświadomienie dzieciom, 
do kogo mogą się zwrócić  
z prośbą o pomoc. 
4. Uczestnictwo 
w pogadankach i zajęciach na 
temat tolerancji i szacunku 
dla drugiego człowieka. 

I półrocze -wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
 

Zapoznanie 
z podstawowymi 
prawami 
i obowiązkami 
wynikającymi z roli 
ucznia oraz członka 
szkolnej 
społeczności, 
rodziny i kraju. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Zapoznawanie 
z regulaminami, prawami 
i obowiązkami ucznia. 
2.Zapoznawanie z prawami 
i obowiązkami w rodzinie. 
3.Zapoznawanie z prawami 
i obowiązkami wobec 
Ojczyzny. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
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Poznanie reguł 
zachowania 
w miejscach 
publicznych. 
 

wszyscy 
uczniowie 

1.Wdrażanie uczniów do 
stosowania form dobrego 
zachowania. 
2.Udział w imprezach 
kulturalnych z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa 
i dobrego zachowania. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 

Rozwijanie  
zdolności  
organizacyjnych. 
 

wszyscy 
uczniowie 

1. Wspólne planowanie,  
przygotowanie, 
organizowanie i aktywne 
uczestnictwo                                      
w wycieczkach, rajdach itp. 
2. Przygotowanie imprez 
i uroczystości klasowych. 

wg harmonogramu -wychowawcy 

Wdrażanie do  
poszukiwania  
ciekawych form  
spędzania  
wolnego czasu  
poza szkołą. 

uczniowie  
klas III 

Inspirowanie uczniów do 
poszukiwania, rozwijania 
zainteresowań. 
 

cały rok szkolny -wychowawcy 

Wdrażanie ucznia do 
samodzielności. 
 

uczniowie klas I 1. Wdrażanie do  
samodzielności 
w wykonywaniu czynności 
samoobsługowych 
i samodzielnej pracy na lekcji. 
2.Poznanie zasobów 
biblioteki szkolnej 
i zachęcanie do czytelnictwa. 

I półrocze 
 
 
 
 

 
cały rok szkolny 

-wychowawcy 
 

 

 

- nauczyciel bibliotekarz 
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3. Samodzielne korzystanie ze 
stołówki szkolnej. 

Kształtowanie 
podstawowych 
umiejętności 
komunikacyjnych. 

 

wszyscy 
uczniowie 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Warsztaty umiejętności 
komunikacyjnych. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
-pedagog 
- psycholog 
 

Przygotowanie do 
sprawiedliwego 
i uczciwego 
oceniania 
zachowania 
własnego i innych 
ludzi. 

 

wszyscy 
uczniowie 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Rozwijanie refleksji nad 
własnym postępowaniem. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
 

Rozwijanie empatii, 
umiejętności 
podejmowania 
działań mających na 
celu pomoc 
słabszym 
i potrzebującym, 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów i sporów.  

 

wszyscy 
uczniowie 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Codzienna praktyka 
szkolna. 
3.Warsztaty. 
4.Działania na rzecz innych: 
wolontariat, włączanie się 
w akcje charytatywne. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
-pedagog 
- psycholog 
 
 

Kształtowanie 
umiejętności 
nawiązywania 

wszyscy 
uczniowie 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Codzienna praktyka 
szkolna. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 
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i podtrzymywania 
relacji                                         
z rówieśnikami, 
rozpoznawania ich 
potrzeb, zgodnej 
współpracy z innymi, 
z zachowaniem 
obowiązujących 
norm i reguł kultury 
osobistej. 

3.Zajęcia integracyjne. 
 

KULTURA – 
WARTOŚCI, NORMY  

I WZORY 
ZACHOWAŃ 

Tworzenie 
warunków rozwoju 
indywidualnych  
zainteresowań. 
 

wszyscy 
uczniowie 

1.Prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych rozwijających 
zainteresowania uczniów. 
2. Organizacja i uczestnictwo 
w różnego rodzaju 
konkursach. 

cały rok szkolny -wychowawcy 
-nauczyciele 

Wychowanie do 
wartości poprzez 
kształtowanie 
postaw  
obywatelskich                  
i patriotycznych. 

 

wszyscy 
uczniowie 

1. Kultywowanie tradycji 
związanych z najbliższą 
okolicą, krajem. 
2. Poznanie symboli 
narodowych i europejskich. 
3. Uczestnictwo 
w uroczystościach 
o charakterze szkolnym 
i państwowym.  

cały rok szkolny 
 

 

-wychowawcy 
-nauczyciele 

Kształtowanie 
postaw 
wyrażających 
szacunek do symboli 

wszyscy 
uczniowie 

1. Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Pogadanka. 
3.Udział w uroczystościach. 

 

cały rok szkolny 
 

- wychowawcy 
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i tradycji 
narodowych oraz 
tradycji związanych 
z rodziną, szkołą 
i społecznością 
lokalną. 

Kształtowanie 
postaw 
wyrażających 
szacunek dla ludzi, 
niezależnie od religii, 
statusu 
materialnego, 
wieku, wyglądu, 
poziomu rozwoju 
intelektualnego 
i fizycznego oraz 
respektowanie ich 
praw, 
podejmowanie 
działań w celu 
zapobiegania 
dyskryminacji.  

wszyscy 
uczniowie 

1.Zajęcia edukacyjne. 
2.Analiza literatury. 
3.Zapoznanie uczniów, 
stosownie do ich poziomu 
rozwoju, z dokumentami 
prawnymi. 
4.Pogadanka. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
 
 

Poznawanie  
kultury i tradycji  
własnego regionu,  
innych regionów  
Polski i krajów  
UE. 

wszyscy 
uczniowie 

1. Organizowanie 
uroczystości  
klasowych i szkolnych. 
2. Organizowanie rajdów                    
i  wycieczek. 
3. Opieka nad miejscami  

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
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 pamięci. 
4. Odkrywanie,                                        
dokumentowanie                                 
i promowanie zwyczajów,  
tradycji, historii regionu. 
5. Organizowanie  
konkursów wiedzy  
i artystycznych. 

Wdrażanie do 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym. 

 

wszyscy 
uczniowie 

1. Organizowanie  
wyjazdów do kina, teatru, na  
wycieczki, rajdy. 
2. Organizowanie  
zajęć pozalekcyjnych. 
3. Zakładanie kronik, 
gromadzenie zbiorów, zdjęć 
itp. 

 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kształtowanie 
umiejętności 
właściwego 
komunikowania się 
w różnych 
sytuacjach 
społecznych, dbałość 
o język i kulturę 
wypowiadania się. 
 
 

wszyscy 
uczniowie 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Rozwijanie czytelnictwa. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
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Kształtowanie 
wrażliwości 
estetycznej poprzez 
kontakt z dziełami 
literackimi 
i wytworami kultury, 
zapoznanie 
z wybranymi 
dziełami 
architektury i sztuk 
plastycznych 
należących do 
polskiego 
i europejskiego 
dziedzictwa kultury, 
wyzwalanie potrzeby 
kontaktu z literaturą 
i sztuką dla dzieci.  

wszyscy 
uczniowie 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Rozwijanie pasji czytania. 
3.Wycieczki edukacyjne. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
-nauczyciele 

Przygotowanie 
uczniów do 
praktycznego 
wykorzystania  
wiedzy. 
 

 

wszyscy 
uczniowie 

1.Nauczanie informatyki od I 
klasy. 
2.Uczestnictwo w spektaklach 
teatralnych. 
3.Korzystanie z różnorodnych 
źródeł informacji - 
wykonywanie projektów. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
-nauczyciele 

Kształtowanie 
umiejętności analizy 
sytuacji 
wychowawczych, 

wszyscy 
uczniowie 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Analiza zachowań własnych 
i rówieśników w różnych 
sytuacjach. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
-nauczyciele 
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odróżniania dobra 
od zła. 

3.Analiza literatury. 

Przygotowanie do 
radzenie sobie 
w sytuacjach 
codziennych 
wymagających 
umiejętności 
praktycznych, 
budzenie szacunku 
dla pracy ludzi 
różnych zawodów. 

 

wszyscy 
uczniowie 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.Zajęcia praktyczne, 
plastyczne. 
3.Spotkanie z „ciekawym 
człowiekiem”. 
4.Pogadanka. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
 

Kształtowanie 
poczucia własnej 
wartości dziecka. 

wszyscy 
uczniowie 

Stwarzanie sytuacji 
umożliwiających przeżycie 
sukcesu. 
 
 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
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BEZPIECZEŃSTWO Tworzenie 
bezpiecznego 
i przyjaznego 
środowiska 
szkolnego. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Nauczyciele zapoznają 
uczniów z regulaminami. 
2. Organizacja pogadanek, 
zajęć warsztatowych 
dotyczących bezpieczeństwa. 
 
3.Realizacja ogólnopolskiego 
programu                                             
„ Akademia Bezpiecznego 
Puchatka” przy współpracy                                   
z Policją obejmującego 
tematykę związaną                         
z bezpieczeństwem dzieci                   
w czterech sferach: na 
drodze, w domu, w szkole 
oraz w Internecie. 
 
4. Zapoznanie uczniów 
z telefonami alarmowymi, 
z zasadami pierwszej pomocy. 
  
5. Zapoznanie z zasadami BHP 
na lekcjach. 

wrzesień 2019 
 

I półrocze 
 
 
 
 

cały rok szkolny 

-wychowawcy 

Zapoznanie 
z podstawowymi 
zasadami 
bezpieczeństwa 
w różnych 
sytuacjach 

wszyscy 
uczniowie 

1.Pogadanka. 
2. Edukacja wczesnoszkolna. 

wrzesień 2019 
 

I półrocze 

- wychowawcy 
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życiowych, 
kształtowanie 
właściwego 
zachowania się 
w sytuacji 
zagrożenia życia 
i zdrowia oraz 
sytuacjach 
nadzwyczajnych. 
 

Wdrażanie uczniów 
do przestrzegania 
podstawowych 
zasad bezpiecznego 
zachowania się 
w czasie lekcji, 
przerw, zajęć 
pozalekcyjnych,                  
w drodze do szkoły  
i ze szkoły.  

wszyscy 
uczniowie 

Pogadanki, spotkania  
z policjantem, filmy, pokaz, 
konkursy plastyczne. 
 
 
 

cały rok szkolny 
 
 

-wychowawcy 
 

Uczenie 
prawidłowych 
zachowań  
w razie np. pożaru, 
wypadku, kradzieży, 
alarmu itp. 

wszyscy 
uczniowie 

Pogadanki, spotkania  
z policjantem, filmy, pokaz, 
konkursy plastyczne, próbny 
alarm.  

 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
-pedagog 
- psycholog 
-dyrektor 

Kształtowanie 
umiejętności 
utrzymywania ładu 

wszyscy 
uczniowie 

Ustalenie i egzekwowanie 
zasad. 
 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
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i porządku wokół 
siebie, w miejscu 
nauki i zabawy.  

Przeciwdziałanie 
agresji i  przemocy.  

wszyscy 
uczniowie 

1. Praca nad doskonalenie 
swojego charakteru 
i wyzbyciu się słabości. 
2. Uczestnictwo w zajęciach 
mających na celu 
wyeliminowanie  
niepożądanych zachowań. 
3. Kształtowanie umiejętności 
rozwiązywania konfliktów. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
-pedagog 
- psycholog 
 

Przeciwdziałanie 
przemocy 
w rodzinie. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Diagnoza środowiska. 
2.Współpracaz instytucjami. 
3.Pomoc ofiarom przemocy. 
4.Konsultacje i porady dla 
rodziców. 
5. Rozmowa z uczniem, 
konsultacje z rodzicami, 
w razie konieczności 
wszczęcie procedury 
„Niebieskiej karty”. 
 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
-pedagog 
- psycholog 
 

Kształtowanie 
świadomości 
negatywnego 
wpływu pracy przy 
komputerze na 
zdrowie i kontakty 

wszyscy 
uczniowie 

1.Pogadanka. 
2.Zajęcia informatyki. 
3. Edukacja wczesnoszkolna. 

cały rok szkolny 
 

-wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
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społeczne oraz 
niebezpieczeństw 
wynikających 
z anonimowości 
kontaktów, 
respektowanie 
ograniczeń 
dotyczących 
korzystania 
z komputera, 
Internetu. 
 

Kształcenie 
umiejętności 
krytycznego wyboru 
informacji 
medialnych, 
zagrożeń ze strony  
mediów, skutków 
uzależnień od 
telewizji, Internetu, 
gier  
komputerowych.  
 
 
Rozwijanie 
kreatywności, 
przedsiębiorczości                  
i kompetencji 

wszyscy 
uczniowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uczniowie kl. IIb 
 
 

1.Edukacja wczesnoszkolna. 
2.  Zajęcia informatyczne.  
3. Warsztaty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Maga Misja – zajęcia dla 

uczniów. 
W czasie zajęć prowadzonych 
przez 10 miesięcy nauki            

cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok szkolny 
 

 

-wychowawcy 
-pedagog 
- psycholog 
-nauczyciel informatyki 
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cyfrowych uczniów,                      
w tym bezpieczne                   
i celowe 
wykorzystywanie 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych. 
 
 

w szkole uczniowie poznają 
zasady bezpiecznego                          
i kreatywnego korzystania                   
z Internetu. Uczą się m.in. jak 
zrobić dobre zdjęcie, jak 
legalnie skorzystać                               
z internetowych źródeł, czy 
jak przeprowadzić kampanię 
społeczną. 
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KLASA IV - VIII 

OBSZAR ZADANIA ADRESACI SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

ZDROWIE – 
EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych 
poprzez promowanie 
aktywnego  i zdrowego 
stylu życia. Rozwijanie 
wiedzy na temat higieny 
ciała, racjonalnego 
odżywiania. 

wszyscy 
uczniowie 

1. Godzina z wychowawcą 
2.Podstawa programowa zajęć 
edukacyjnych 
 
3. Organizowanie 
alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego w formie 
sportowych zajęć 
pozalekcyjnych 
 
4. Organizowanie wycieczek 
turystyczno – krajoznawczych, 
rajdów, wyjazdów 
integracyjnych 
 
5. Udział w akcjach 
propagujących zdrowy styl życia 
oraz imprezach sportowych 

cały rok szkolny 
 
 
 

wg harmonogramu 
 
 
 
 
 
 

wg harmonogramu 
 
 
 

cały rok szkolny 
 
 

- wychowawcy klas 
- nauczyciele 
 
 
- nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 
 
 
- wychowawcy 
- wszyscy 
nauczyciele 
 
 
- wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
 

Klasa IV Spotkanie z pielęgniarką I półrocze - pielęgniarka 
szkolna 
- wychowawcy klas 
- pedagog 
- psycholog 
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Klasy V 
Klasy VI 
 
 
Klasy VII i VIII 

 Organizacja konkursów wiedzy, 
plastycznych  
dotyczących promocji zdrowia                 
i zdrowego stylu życia. 
 
Organizacja zajęć na temat 
zdrowia, higieny osobistej                       
i problemów związanych                         
z okresem dojrzewania. 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 
przyrody, biologii                         
i plastyki 

Kształtowanie  wśród 
uczniów postawy 
szacunku wobec 
konieczności ochrony 
środowiska                         
i ekologii. 

wszyscy 
uczniowie 

1. Poruszanie na lekcjach 
wychowawczych i innych 
zajęciach edukacyjnych 
tematyki dotyczącej 
konieczności ochrony 
środowiska i ekologii. 
 
2.Włączanie uczniów do akcji o 
charakterze ekologicznym: 
„Sprzątanie świata” itp. 
 

3. Udział w akcjach 
charytatywnych na rzecz 
zwierząt. 
 

cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 

wg harmonogramu 

- wychowawcy 
- pielęgniarka 
szkolna                      
- pedagog  
- psycholog 
- specjaliści 
 
- wychowawcy 
- nauczyciele 
 
 
- opiekun SU 

 

Kształtowanie 
pozytywnego obrazu 
siebie, poznawanie 
swoich mocnych stron, 

wszyscy 
uczniowie 

1.  Zajęcia i warsztaty                     
z wychowawcą, pedagogiem, 
psychologiem, doradcą 
zawodowym (klasy VII). 

cały rok szkolny 
 
 
 

- wychowawcy  
- pedagog  
- psycholog 
- doradca 
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docenianie własnych 
możliwości oraz 
budowanie poczucia 
własnej wartości.  

 
2. Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i zajęcia 
pozalekcyjne. 
 

3.Organizowanie kół 
zainteresowań w celu 
umożliwienia uczniom 
rozwijania uzdolnień, talentów, 
pasji 
 
4. Działalność w ramach 
wolontariatu. 
 
 

5.Motywowanie                             
i promowanie osiągnięć 
uczniów (nagrody, dyplomy, 
podziękowania). 

 
cały rok szkolny 

 
 
 

wrzesień/październik 
2019 

 
 
 
 

cały rok szkolny 
 

 

cały rok szkolny 

zawodowy 
 
- wszyscy 
nauczyciele 
 
 
- dyrektor szkoły 
- wychowawcy 
 
 
 
 
- Samorząd 
Uczniowski, 
Opiekun 
Samorządu 
 
- dyrektor szkoły 
- wychowawcy 
 

Nabycie i rozwijanie 
wiedzy na temat stresu. 
Rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie ze 
stresem. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Godzina z wychowawcą 
2.Zajęcia warsztatowe 

listopad/grudzień 
2019 

- wychowawcy klas 
- pedagog 
- psycholog 
 

Poznawanie zasad 
higieny pracy 
umysłowej. Rozwijanie 
umiejętności 

wszyscy 
uczniowie 

1. Godzina z wychowawcą 
2. Zajęcia warsztatowe 

cały rok szkolny - wychowawcy klas 
- pedagog szkolny 
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organizowania swojej 
pracy. Poznawanie 
technik efektywnego 
uczenia się. 

Uświadamianie zagrożeń 
związanych                            
z podejmowaniem 
ryzykownych zachowań.  

wszyscy 
uczniowie 

Omawianie zagadnień 
dotyczących dbałości                      
o zdrowie na wszystkich 
zajęciach edukacyjnych 
i godzinach do dyspozycji 
wychowawcy. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 
- pielęgniarka 
szkolna 

Kształtowanie postaw 
otwartych na 
poszukiwanie pomocy 
oraz porady w 
rozwiązywaniu 
problemów i sytuacjach 
trudnych. 

wszyscy 
uczniowie 

Prowadzenie zajęć na temat 
kształtowania prawidłowych 
postaw, informowanie 
o osobach  i instytucjach 
oferujących pomoc. 

cały rok szkolny -wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 

 
 
 
 
 
 

Wskazanie zagrożeń 
związanych                                           
z zaburzonym obrazem 
własnego ciała 
(anoreksja, bulimia). 

Klasy VI, VII, VIII Omawianie zagadnień 
dotyczących zagrożeń 
związanych z zaburzonym 
obrazem własnego ciała  
(anoreksja, bulimia), 
racjonalnego odżywiania się  na 
godzinach do dyspozycji 
wychowawcy. 
 
 

luty 2020 - wychowawcy 
- pielęgniarka 
- nauczyciele 
- pedagog 
- psycholog 
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Profilaktyka uzależnień 
 
Dostarczenie wiedzy                    
o środkach 
uzależniających                          
i zagrożeniach płynących 
z ich przyjmowania.  

 

Klasy IV – 
profilaktyka 
palenia 

1 .Omawianie  na godzinach do 
dyspozycji wychowawcy oraz              
i innych zajęciach zagadnień 
związanych z mechanizmem 
uzależnień, wpływem środków 
odurzających na organizm 
człowieka (alkohol, nikotyna, 
narkotyki) oraz konsekwencji                   
z tym  związanych. 
2. Podejmowanie tematyki                        
z profilaktyki uzależnień na 
poszczególnych obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych. 
3.Udzielanie indywidualnej 
pomocy    opieki psychologiczno 
– pedagogicznej uczniom 
uzależnionym lub mającym 
kontakt ze środkami 
uzależniającymi oraz ich 
rodzinom. 
4.Organizowanie spotkań ze 
specjalistami z zakresu 
profilaktyki uzależnień. 
5. Organizowanie szkolnych 
kampanii, debat, konkursów. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- zaproszeni 
specjaliści 
- nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pedagog 
- wychowawcy 
- pracownicy PPP 
- pracownicy OIK 
 
 
 

Klasy V, VI 
alkohol 

Klasy VII, VIII 
Alkohol, inne 
środki 
psychoaktywne 

Wyposażenie uczniów                   
w umiejętność 
udzielania pierwszej  
pomocy. 

Klasy VII, VIII 1.Prowadzenie zajęć                        
z zakresu stosowania pierwszej 
pomocy. 

I semestr - nauczyciel 
biologii, edb 
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RELACJE – 
KSZTAŁTOWANIE 

POSTAW 
SPOŁECZNYCH 

Przygotowanie do 
podejmowania 
i pełnienia ról 
społecznych 
i obywatelskich. 

wszyscy 
uczniowie 

1. Zapoznanie uczniów 
z dokumentami szkoły (Statut,  
regulaminy, procedury). 
2.Kształtowanie potrzeby 
aktywnego udziału w życiu  
szkoły, stymulowanie postaw 
prospołecznych poprzez: 
- zachęcanie do aktywnego 
udziału w życiu szkoły, 
- poszanowanie mienia szkoły, 
-  tworzenie zwyczajów i tradycji 
szkoły. 
 

wrzesień 2019 
 
 

cały rok szkolny 

- wychowawcy klas 

Wyposażenie ucznia 
w umiejętności 
niezbędne do 
współdziałania 
w zespole: 
 
 
 
 
1. Doskonalenie 

kompetencji 
emocjonalnych 
i społecznych. 

 
 
 

wszyscy 
uczniowie 

1.Wspieranie zachowań 
uczniów zgodnych z normami 
współżycia  
społecznego 
2.Promowanie zasad 
bezpiecznego i kulturalnego 
zachowania się 
3. Kształtowanie postawy 
szanowanie praw i potrzeb 
innych 

cały rok szkolny Wychowawcy, 
nauczyciele 

wszyscy 
uczniowie 

Zajęcia dotyczące rozwijania 
empatii, kształtowania postawy 
szacunku i zrozumienia wobec 
innych osób. 

Listopad 2019 - wychowawcy                    
- pedagog 
- psycholog 

Doskonalenie umiejętności 
pracy zespołowej podczas zajęć 

Listopad 2019 - wychowawcy                    
- pedagog 
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2. Eliminowanie 

zachowań 
agresywnych. 

edukacyjnych. - psycholog 

wszyscy 
uczniowie 

Kształtowanie umiejętności 
efektywnego zachowania się w 
sytuacjach trudnych, 
konfliktowych. 

cały rok szkolny - wychowawcy                    
- pedagog 
- psycholog 

wszyscy 
uczniowie 

Rozpoznawanie i nazywanie 
zachowań agresywnych – 
godzina z wychowawcą, zajęcia 
warsztatowe. 

cały rok szkolny - wychowawcy                    
- pedagog 
- psycholog 

wszyscy 
uczniowie 

Kształtowanie umiejętności 
nieagresywnego  
rozwiązania konfliktów 
i zachowania się w sytuacji  
problemowej – godzina 
z wychowawcą, codzienna 
praktyka szkolna. 

cały rok szkolny - wychowawcy                    
- pedagog 
- psycholog 

Kształtowanie 
umiejętności właściwej 
komunikacji, 
stanowiącej podstawę 
współdziałania.  

wszyscy 
uczniowie 

1.Godzina z wychowawcą 
2.Warsztaty 
3. Zajęcia edukacyjne 

cały rok szkolny - wychowawcy                    
- pedagog 
- psycholog 

Kształtowanie 
umiejętności 
asertywnego wyrażania 
własnych potrzeb.  

wszyscy 
uczniowie 

1.Godzina z wychowawcą 
2.Warsztaty 

cały rok szkolny - wychowawcy                    
- pedagog 
- psycholog 

Rozwijanie wrażliwości 
na potrzeby i trudności 

wszyscy 
uczniowie 

1.Godziny do dyspozycji 
wychowawcy  poruszające 

cały rok szkolny - opiekun SU 
- pedagog 
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innych ludzi.  
Wyzwalanie chęci do 
działania na rzecz innych 
osób w celu poprawy ich 
sytuacji. 
Uwrażliwianie na różne 
obszary ludzkich proble-
mów i potrzeb poprzez 
krzewienie potrzeby 
udzielania pomocy. 
Rozwijanie 
odpowiedzialności za 
siebie i innych. 

tematykę szacunku, wrażliwości 
na potrzeby drugiego człowieka, 
prawidłowe rozumienie 
wolności jednostki oparte na 
szanowaniu innych. 
2.Działalność charytatywna, 
wolontariat szkolny. 

- psycholog 
- nauczyciele 
- dyrektor 

Budowanie atmosfery 
wzajemnego szacunku 
w społeczności szkolnej. 

wszyscy 
uczniowie 

Godziny do dyspozycji 
wychowawcy  poruszające 
tematykę szacunku, wspólnoty 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 
 

 

Rozwijanie świadomości 
dotyczącej roli osób zna-
czących i autorytetów. 

wszyscy 
uczniowie 

1. Godzina z wychowawcą 
2. Realizowanie podstawy 
programowej zajęć 
edukacyjnych 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 
 

 

Rozwijanie świadomości 
roli i wartości rodziny 
w życiu człowieka.  

wszyscy 
uczniowie 

1. Godzina z wychowawcą 
2. Uroczystości szkolne 
o charakterze rodzinnym 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 
 

 

Rozwijanie 
samorządności. 

wszyscy 
uczniowie 

1. Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego/wybory 
samorządów klasowych. 
 

wrzesień/październik 
2019 

 
 

-wychowawcy 
- opiekun SU 
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2.Bieżąca kontrola  działalności 
SU. 

cały rok szkolny 

 Kształtowanie postaw 
moralnych. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Rozwijanie myślenia 
wartościującego  w toku 
codziennej praktyki szkolnej 
2. Analiza postaw życiowych 
bohaterów literackich i postaci 
historycznych 
3. Godzina z wychowawcą. 
 

cały rok szkolny - nauczyciel 
j.polskiego 
-nauczyciel historii 
- nauczyciele 
- wychowawcy 

 
 
 

Rozwijanie 
kreatywności, 
przedsiębiorczości                  
i kompetencji 
cyfrowych uczniów.         

wszyscy 
uczniowie 

1.Rozwijanie kreatywności, 
przedsiębiorczości i kompetencji 
cyfrowych uczniów w toku 
codziennej praktyki szkolnej. 
2. Zajęcia w ramach 
realizowanego w szkole 
projektu „Gmina Piaski – dbamy 
o przyszłość młodzieży”. 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 
- nauczyciele 
informatyki 
- doradca 
zawodowy 
- pedagog 
- psycholog 
 

 

Zapoznanie z zawodami, 
predyspozycje i 
kwalifikacje zawodowe 
oraz współczesny rynek 
pracy. 

 1.Zajęcia /warsztaty/ 
konsultacje z doradcą 
zawodowym (znajomość 
zawodów, poszukiwanie pracy, 
dokumenty związane                                  
z podjęciem pracy, rozmowa 
kwalifikacyjna). 
2. Wykonanie tablicy 
informacyjnej dla uczniów, 
rodziców  i nauczycieli. 

 - wychowawcy 
- nauczyciele 
 - doradca 
zawodowy 
- pedagog 
- psycholog 
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KULTURA – 
WARTOŚCI, NORMY 

I WZORY 
ZACHOWAŃ 

Wychowanie do 
wartości poprzez 
kształtowanie postaw  
obywatelskich                  
i patriotycznych. 
 
Rozwijanie szacunku dla 
tradycji i kultury.  

wszyscy 
uczniowie 

1. Realizowanie podstawy 
programowej zajęć 
edukacyjnych 
2.Udział w uroczystościach 
szkolnych, państwowych. 
3. Kultywowanie tradycji                  
i obrzędowości narodowej, 
lokalnej i szkolnej. 
4.Omawianie problematyki na 
godzinach do dyspozycji 
wychowawcy. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 

 

Kształtowanie 
świadomości narodowej  
oraz szacunku do 
dziedzictwa 
narodowego. 

 
wszyscy 

uczniowie 

1.Świętowanie rocznic 
i wydarzeń patriotycznych:  
-uroczystości szkolne, akademie 
- uroczystości patriotyczne 
-lekcje tematyczne 
2.Udział w filmach                          
i spektaklach teatralnych. 
3.Czczenie  symboli narodowych 
oraz miejsc pamięci narodowej. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 

 

Umacnianie więzi ze 
społecznością lokalną 

wszyscy 
uczniowie 

1. Zapoznanie uczniów z historią 
miasta i regionu, zabytkami, 
kulturą, symbolami (znaczenie 
herbu) 
2. Współpraca z lokalnymi 
instytucjami 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 

 

Kształtowanie potrzeby 
uczestnictwa w kulturze 

wszyscy 
uczniowie 

1. Uroczystości szkolne, 
akademie 
2. Uroczystości patriotyczne 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 
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3.Udział w filmach i spektaklach 
teatralnych 

Rozwijanie motywacji do 
nauki. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Godzina z wychowawcą 
2.Zajęcia rozwijające 
uzdolnienia i zainteresowania 
3.Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne oraz godziny 
przeznaczone do dyspozycji 
wychowawcy poświęcone tej 
tematyce. 
4.. Szkolne konkursy 
5. Docenianie osiągnięć uczniów 
- nagrody za najwyższą średnią 
i najlepszą frekwencję itp. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 

 

Rozwijanie 
zainteresowań 
i uzdolnień uczniów. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Zajęcia pozalekcyjne 
2.Udział w życiu kulturalnym - 
wyjścia do teatru, kina, muzeum 
itp. 
3.Udział uczniów                           
w uroczystościach szkolnych                                         
i środowiskowych 
4. Godzina z wychowawcą 
5. Zajęcia rozwijające 
uzdolnienia i zainteresowania 
6. Kreowanie warunków 
sprzyjających rozwojowi  
indywidualnych talentów 
i uzdolnień 
 

zgodnie                                  
z harmonogramem 

zajęć pozalekcyjnych 
 
 
 
 
 

zgodnie                                   
z kalendarzem 
uroczystości 

szkolnych 
 

- wychowawcy 
- nauczyciele 
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Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania 
własnych uzdolnień                                      
i predyspozycji. 

uczniowie klas 
VII, VIII 

1. Zajęcia z doradztwa 
zawodowego. 
2. Godzina z wychowawcą 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- doradca 
zawodowy 

Minimalizowanie 
deficytów rozwojowych. 

Uczniowie 
zakwalifikowani 

do pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno 
–wyrównawczych, 
zajęć korekcyjno - 
kompensacyjnych, 
logopedycznych,  
terapeutycznych 
2. Indywidualne rozmowy  
z pedagogiem szkolnym. 
3.Współpraca z poradnią 
psychologiczno - pedagogiczną. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nauczyciele 
- nauczyciele 
specjaliści 
- pedagog 

Rozwijanie umiejętności 
krytycznego myślenia 
w kontekście 
analizy wpływów 
rówieśników i mediów 
na zachowanie 

Klasa VI 
Klasa VII 
Klasa VIII 

- godzina z wychowawcą 
- warsztaty 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 

Uświadamianie 
obowiązku 
przestrzegania prawa                        
i konsekwencji jego 
nieprzestrzegania 

Klasa VI 
Klasa VII  
Klasa VIII 

 

Spotkanie  z pracownikami 
wydziału ds. nieletnich Policji, 
kuratorem sądowym 

październik/listopad 
2019 

- pedagog 
- psycholog 
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Kształtowanie 
odpowiedzialności za 
siebie i innych oraz za 
podejmowane decyzje. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Działalność w organizacjach 
szkolnych. 
2.Omawianie problematyki na 
zajęciach z wychowawcą 

cały rok szkolny - wychowawcy 

Podnoszenie efektów 
kształcenia poprzez 
uświadamianie wagi 
edukacji i wyników 
egzaminów 
zewnętrznych. 

Klasy VIII 1.Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne oraz godziny 
przeznaczone do dyspozycji 
wychowawcy poświęcone tej 
tematyce. 

2. Szkolne konkursy, nagrody za 
najwyższą średnią i najlepszą 
frekwencję itp. 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- nuaczyciele 

BEZPIECZEŃSTWO Przypomnienie 
obowiązujących                     
w szkole regulaminów, 
procedur, w tym  praw                  
i  obowiązków ucznia. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Omówienie na godzinach do 
dyspozycji wychowawcy 
zapisów statutu, programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego, szkolnych 
procedur. 
2. Monitorowanie frekwencji 
uczniów na zajęciach 
lekcyjnych. 
 

wrzesień 2019 
 
 
 
 
 
 

cały rok szkolny 

- wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 

Tworzenie 
bezpiecznego, wolnego 
od przemocy                                      
i uzależnień środowiska 
wychowawczego szkoły: 

Klasy VI, VII, VIII 1.Realizowanie działań 
profilaktycznych zmierzających 
do eliminowania zagrożeń 
związanych z paleniem 
papierosów, 

cały rok szkolny -wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- policjant 
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- bezpieczeństwo w 
drodze do i ze szkoły, 

-bezpieczne spędzanie 
czasu wolnego, 

-bezpieczeństwo 
podczas lekcji i przerw 
śródlekcyjnych, 

-rozwijanie wiedzy na 
temat prawnej 
odpowiedzialności 
nieletnich. 

 

 

 

 e-papierosów, zażywaniem 
środków uzależniających 
(alkohol, narkotyki, dopalacze). 
2.Systeamtyczne 
monitorowanie toalet, boiska                       
i pomieszczeń szkoły, 
wskazanych przez uczniów jako 
niebezpieczne, w ramach 
dyżurów pełnionych przez 
nauczycieli oraz monitoringu 
wizyjnego. 
3.Stwarzanie warunków do 
przestrzegania przez uczniów 
zakazu stosowania przemocy                  
w środowisku szkolnym                            
i pozaszkolnym. 
4.Zapewnienie uczniom 
potrzebującym wsparcia opieki 
psychologiczno –pedagogicznej. 
 

 
 
 
 
 
 
- dyrektor 
- dyżurujący 
nauczyciele 
 
- wszyscy 
pracownicy szkoły 

Bezpieczne  i celowe 
wykorzystywanie 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych. 
 
Uświadamianie zagrożeń 
wynikających                                  
z korzystania                                 

wszyscy 
uczniowie 

1.Zajęcia dotyczące 
cyberprzemocy, Internetu. 
2.Spotkanie z policjantem. 
3. Rozmowy z uczniami. 
 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- nauczyciel 
informatyki 
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z nowoczesnych 
technologii 
informacyjnych 
(Internet, media 
społecznościowe) 

Przeciwdziałanie 
przemocy w środowisku 
szkolnym oraz 
w rodzinie. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Diagnoza środowiska: 
-wczesne wykrywanie form 
przemocy wśród uczniów, 
- ochrona ofiar przemocy 
2. Konsultacje z rodzicami 
 3.Wszczęcie procedury 
„Niebieskiej Karty”. 
4.Współpraca z instytucjami 
udzielającymi pomocy 
i wsparcia. 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 

Rozwijanie umiejętności 
troski o własne 
bezpieczeństwo                           
w relacjach z innymi.  

wszyscy 
uczniowie 

1.Zapobieganie kontaktom 
młodzieży z sektami: 
-dostarczenie uczniom                                          
i rodzicom informacji o 
społecznej szkodliwości 
działania sekt i tzw. nowych 
ruchów religijnych. 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 

Rozwijanie umiejętności 
prowadzenia rozmowy 
w sytuacji konfliktu – 
podstawy negocjacji 

klasy VI, VII, VIII 1. Godzina z wychowawcą 
2. Warsztaty 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
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i mediacji.  

Dostarczanie wiedzy na 
temat osób i instytucji 
świadczących pomoc 
w trudnych sytuacjach. 

wszyscy 
uczniowie 

Godzina z wychowawcą cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 

Przeciwdziałanie 
wagarom. 

wszyscy 
uczniowie 

Systematyczne monitorowanie 
frekwencji uczniów na zajęciach 
lekcyjnych – zwiększenie 
współpracy  z rodzicami                            
w zakresie kontroli obowiązku 
szkolnego. 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- dyrektor 

Kształcenie umiejętności 
rozwiązywania 
problemów bez użycia 
siły – przeciwdziałanie 
przemocy i agresji. 

wszyscy 
uczniowie 

1.Lekcje tematyczne 
poświęcone sposobom 
rozwiązywania konfliktów, 
przemocy, agresji, 
zachowaniom agresywnym. 
2.Rozmowy indywidualne                     
z uczniami. 
3. Spotkanie                                                
z przedstawicielami policji. 
4.Pomoc uczniom 
przejawiającym zachowania 
agresywne oraz ofiarom 
przemocy. 
 

cały rok szkolny - wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
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XII. EWALUACJA  

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo – profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzenie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. 

ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego powołany przez dyrektora. 

 
 


