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Spis treści 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

  

„Czas przeznaczony na wychowanie jest szczególnie cenny, decyduje o przyszłości osoby ludzkiej, a następnie rodziny i całego społeczeństwa.”  

Jan Paweł II. 

Preambuła 
 

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą 

na drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się 

również szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się wraz z oddziaływaniem hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności 

człowieka.   

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, 

umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i rozwijania 

własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój 

aktualny styl i sposób na życie. 

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się zachowań z grupy zachowań 

ryzykownych. Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego 

będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego okresu. Nie należy 

dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zostaje zmuszony do szukania aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do 

działania mogą okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia 

zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach. 
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Spis treści 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

  

Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój 

dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska w konkretnej sytuacji 

i grupie społecznej, jak też promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu w stosunku do tych, które usiłuje się 

wyeliminować. 

Proponowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny składa się z wielu części, a każda z nich ma na celu zapobieganie pojawianiu się bądź 

ograniczenie występowania czynników ryzyka. Wychodzimy z założenia, że silna więź emocjonalna ucznia ze szkołą, a także nawiązanie współpracy 

i trwałej relacji pomiędzy pracownikami szkoły, a opiekunami uczniów, jest w stanie w znacznej mierze przeciwstawić się podobnym zagrożeniom. 

Wspólne działanie na polu rodzinnym i szkolnym może przynieść zamierzony efekt w momencie, gdy ustalono wspólne cele, a obie strony dialogu 

traktują się po partnersku. 
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Wizja i Misja szkoły 
Program wychowawczo - profilaktyczny 
 

 

Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze 

 Jan Paweł II  

Misja i wizja szkoły 
 

Misja szkoły:  

Wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów. Wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w 

naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każ-

dego ucznia.  

 

Wizja szkoły:  

 
Jesteśmy szkołą nowoczesną,  bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z 

jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z 

jego dorobku naukowego i kulturowego. 

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, 

poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach 

wrażliwość na dobro, prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. 
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Model absolwenta 
Program wychowawczo – profilaktyczny PSP 15 w Opolu 
 

 

W wychowaniu nie tyle daje się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile następstwa złej.  

A. Dygasiński 

Model absolwenta 
 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im Królowej Jadwigi w Opolu jest człowiekiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym 
go świecie oraz: 

1) jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; 

2) czerpie radość z nauki; 

3) przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

4) potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

5) potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

6) zgodnie współpracuje z innymi; 

7) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

8) jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

9) rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju; 

10) dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

11) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 

12)        charakteryzuje się wysoką kultura osobistą 

13)        charakteryzuje się postawą proekologiczną 
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Preambuła  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
  

Wartości ustanowione i przyjęte przez społeczność szkolną: 
 
W codziennej pracy i życiu społeczności szkolnej kierujemy się następującymi wartościami : 
 

1. PRAWDĄ –  rozumianą jako przedstawienie faktów zgodnie z rzeczywistością, 

2. UCZCIWOŚCIĄ – czyli rzetelną, obiektywną samooceną oraz oceną zjawisk, faktów, osób, bez osobistych uprzedzeń i stronniczości, 

3. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – polegającą na konieczności odpowiadania przez wszystkich członków społeczności szkolnej za zdrowie i życie 

drugiego człowieka  oraz swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji zgodnie z przepisami prawnymi, regulaminowymi i obowiązkiem 

moralnym, umiejętności współpracy i współdziałania w osiąganiu wspólnych celów. 

4. SZACUNKIEM – wyrażającym się w poszanowaniu godności osobistej i innych osób, dostrzeganie wartości każdego człowieka bez względu 

na jego pochodzenie, stan posiadania, wygląd czy niepełnosprawność oraz w poszanowaniu samego siebie  

5. PRZYJAŹNIĄ – będącą podstawą kontaktów interpersonalnych opartych na wzajemnej życzliwości, szczerości i możliwości liczenia na po-

moc ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej w sytuacjach trudnych. 

 

Ustanowione i przyjęte przez całą społeczność szkolną wartości zobowiązują wszystkich jej członków do ich przestrzegania i poszanowania. 

Będziemy się nimi kierowali w codziennym postępowaniu oraz w rozstrzyganiu konfliktów i pojawiających się trudnościach wychowawczych. 
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Zasady  
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły z rodzicami      

 
Rodzina i szkoła są instytucjami spełniającymi funkcje wychowawczo-profilaktyczne, przy czym szkoła pełni rolę wspomagającą wobec rodziców. 

Do realizacji celów wychowawczo-profilaktycznych musi zaistnieć współpraca i spójność postepowania, ponieważ:  

1. wspólnym celem jest dobro dziecka, 

2. szkoła dopełnia działania domu, 

3. profilaktyka musi także obejmować działania rodziny, 

4. w kontaktach rodzina – szkoła opieramy się na:  

    partnerstwie we współdziałaniu, 

     wzajemnym szacunku.   
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Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

„Dobre wychowanie jest jak poduszka powietrzna: w środku nie ma nic, ale łagodzi uderzenia życia.”  

A. Schopenhauer 

 

Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej” ma na celu: 

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, 
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Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 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. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 

    

1. Poznanie siebie oraz skupienie się na 

odkrywaniu własnych zdolności oraz 

aspiracji życiowych. 

 

 

 

 

 

- lekcja pt. „Zrozum mnie” – zajęcia mające uświadomić 

uczniom czym jest tolerancja, kiedy należy mówić  

o zachowaniach nietolerancyjnych oraz dlaczego warto 

akceptować inność.   

- trening skutecznej komunikacji 

- diagnoza stylów uczenia się, 

 

 

wychowawcy klas I – VII 

 

 

 

wychowawcy klas V, 

psycholog, pedagog 

wychowawcy klas IV- VII 

liderzy grup wiekowych 

pierwszy semestr 

 

 

 

drugi semestr 

 

 

 

2. Praca nad adekwatnym poczuciem 

własnej wartości. 

 

- zajęcia ułatwiające odkrywanie 

 swoich zdolności oraz mocnych i słabych stron 

- organizacja apeli sukcesów 

- eksponowanie osiągnieć i sukcesów  uczniów na szkolnej 

stronie www 

wychowawcy, nauczyciele, 

dyrektor szkoły, Rada 

Rodziców 

cały rok 

 

 

 

czerwiec 



11 
 

Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

- wyróżnianie uczniów tytułami Talent, Talencik, Agathos, 

Sportowiec Szkoły, Czytelnik Roku, Wybitny Matematyk, 

Wybitny Szachista, itp. 

3. Podnoszenie poziomu kompetencji 

społecznych. 

- zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną 

- praca indywidualna i grupowa, 

- treningi, warsztaty, 

- dramy. 

- realizacja projektów klasowych i szkolnych 

- zajęcia integracyjne 

wychowawcy klas, 

psycholog, pedagog w 

wybranych klasach 

 

nauczyciele przedmiotów 

pierwszy semestr 

 

 

 

cały rok 

4. Wychowanie do dwujęzyczności  - tworzenie klas dwujęzycznych 

- realizacja innowacji pedagogicznych  

dyrektor 

nauczyciele przedmiotów 

cały rok 

5. Wdrażanie do  aktywności, 

przedsiębiorczości  i twórczego 

myślenia uczniów  

odpowiedni dobór metod pracy , odpowiednia oferta 

edukacyjna,  przechodzenie od postaw biernych do 

aktywnych, samodzielnych i twórczych. 

  

6. Nauka opanowania stresu bądź 

wykorzystania sytuacji stresowych na 

swoją korzyść. 

- „Nie zgrzytaj zębami” - zajęcia rozwijające umiejętność 

radzenia sobie ze stresem 

ćwiczenia relaksacyjne – przerwy śródlekcyjne 

 

 

wychowawcy klas V i VI 

psycholog, pedagog 

 

wszyscy nauczyciele 

 

drugi  semestr 

 

 

cały rok 

 

6. Umiejętne rozwiązywanie 

konfliktów i reagowanie 

w sytuacjach trudnych,  

- zajęcia kształtujące umiejętność  zachowania się w 

różnych trudnych, konfliktowych sytuacjach 

- sztuka mediacji 

 

wychowawcy klas jeden raz w semestrze 

 

 

7. Budowanie zaradności życiowej 

 

 

- Dzień Dobrych Manier  

- treningi  autoprezentacji 

-  prowadzenie całorocznego doradztwa zawodowego, 

umożliwiającego odkrycie słabych i mocnych stron 

Samorząd Uczniowski 

 

wychowawcy klas, 

organizacje szkolne 
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Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

 

 

uczniów, ich aktualnych predyspozycji zawodowych, 

aspiracji i możliwości, 

- udział uczniów w wycieczkach szkolnych, zielonych 

szkołach, nocach w świetlicy   

 

 

 

cały rok 

 

8. Nauka samodzielnego 

podejmowania aktywności/ inicjatywy 

 

- organizowanie przez uczniów przedsięwzięć, imprez,  akcji 

charytatywnych 

- -wybory do samorządów klasowych i SU 

- działalność w organizacjach szkolnych tj. PCK, SU 

 

Samorząd Uczniowski 

 

wychowawcy klas, 

organizacje szkolne 

 

 

9. Rozwijanie uczniowskich 

zainteresowań. 

organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje i 

zainteresowania 

- organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych 

 

dyrektor szkoły, nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne 

 

 

10. Rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności 

uczniów 

- Lekcje wychowawcze oraz wszelkie  zajęcia z 

przedmiotów ogólnokształcących  (prowadzone w 

odpowiedniej formie ) 

wychowawcy, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów 

cały rok 

11. Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników szkoły 

- szkolenia, kursy, treningi, warsztaty, 

- książki, materiały szkoleniowe, 

 

Dyrektor, zespoły 

przedmiotowe, zadaniowe, 

nauczyciele, wychowawcy 

cały rok 

12. Zaangażowanie rodziców  

w działalność szkolną. 

- rodzice/opiekunowie utrzymują regularny kontakt z 

wychowawcą klasy: zebrania z wychowawcą, konsultacje 

indywidualne, zespoły wychowawcze, kontakt z 

psychologiem i pedagogiem szkolnym 

z konkretnym nauczycielem, 

- rodzice/opiekunowie angażują się w działania realizowane 

przez szkołę tj. akademie i uroczystości szkolne, konkursy, 

wydarzenia, imprezy klasowe i szkolne, wyjścia, wyjazdy, 

itp.; 

Rodzice/ opiekunowie 

uczniów, wychowawcy, 

nauczyciele, psycholog 

pedagog 

 

 

 

 

 

cały rok 
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Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

- rodzice/opiekunowie uczniów, których dzieci wykazują 

specyficzne trudności wychowawcze pozostają  

w stałym kontakcie z pracownikami szkoły i podejmują się 

wspólnych działań w celu polepszenia aktualnej postawy 

dzieci i młodzieży. Zadaniem wychowawców klas jest 

ułatwienie im tego kontaktu bądź wskazanie 

alternatywnych form szukania wsparcia; 

rodzice/opiekunowie 

uczniów, wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

 

cały rok 

13. Nawiązanie współpracy  

z organizacjami, instytucjami, osobami 

fizycznymi nie związanymi 

bezpośrednio ze szkołą. 

- nawiązanie współpracy w zakresie realizacji omawianych 

działań profilaktycznych z: 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

z ośrodkami kulturalnymi 

rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów, instytucjami i 

organizacjami edukacyjnymi, osobami fizycznymi, 

służbami porządku publicznego. 

- spotkania za specjalistami danej tematyki, 

- szkolenia 

Dyrektor, nauczyciele, 

wychowawcy, 

Cały rok 
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Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.”  
J. Zamoyski 

Budowanie świadomości obywatelskiej i przynależności narodowej   
Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Budowanie świadomości i przynależności narodowej” ma na celu: 

 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. 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/81116/jan-zamoyski
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Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin oraz częstotliwość 

1. Diagnozowanie preferowanych 

przez uczniów wartości 

- badania ewaluacyjne 

- analiza wyników  

- opracowanie działań profilaktycznych i 

wychowawczych  

Wychowawcy klas  pierwszy semestr 

2. Uświadamianie istoty 

przynależności do narodu, 

kształtowanie postaw patriotycznych  

- nauka hymnu narodowego i hymnu szkoły 

- znajomość i okazywanie szacunku wobec symboli 

narodowych 

- poznawanie i kultywowanie tradycji narodowych, 

rodzinnych i szkolnych, 

-  upamiętnianie ważnych wydarzeń dla państwa i dla 

społeczności lokalnej , 

- otaczanie troską miejsc pamięci narodowej,  

- znajomość zabytków, miast i wytworów kultury 

narodowej, 

- zapoznawanie uczniów  się z pieśniami 

patriotycznymi, które później prezentowane są 

podczas akademii, 

zapoznawanie uczniów z literaturą odpowiednią dla ich 

stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego 

nauczyciele cały rok 

3. Promowanie aktywnego 

uczestnictwa uczniów w życiu szkoły 

oraz społeczności lokalnej 

 

 

 

 

 

- obchodzenie w szkole uroczystości państwowych i 

szkolnych tj.: Święto Konstytucji 3 Maja, Święto 

Niepodległości, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji 

Narodowej, inne uroczystości upamiętniające ludzi 

będących wzorami do naśladowania 

oraz kultywowanie zwyczajów szkolnych:  spotkania 

opłatkowe, wieczór andrzejkowy, bal karnawałowy 

wychowawcy, nauczyciele cały rok 
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Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie postaw aktywnego 

odbiorcy dóbr kultury  

 

 

 

 

5. Świadome posługiwanie się bogatą i 

poprawną polszczyzną , dbałość o 

czystość języka ojczystego   

 

 

 

 

 

 

6. Budowanie postawy otwartości 

wobec innych, akceptacji 

wielokulturowości  

 

 

 

mikołajki, organizacja imprez charytatywnych, 

wolontariat uczniowski, 

organizowanie wyborów do samorządu szkolnego, 

angażowanie młodych ludzi w pracę samorządu 

szkolnego i/lub inne formy aktywności działających na 

terenie szkoły tj. gazetka szkolna, kółko polonistyczne, 

kółko matematyczne,  PCK, SU  i inne; 

 

organizowanie dla uczniów wyjść do muzeów, 

filharmonii, teatrów, bibliotek, galerii oraz innych 

miejsc kultury, nauczanie świadomego i refleksyjnego 

odbioru dóbr kultury 

 

 

zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa 

w konkursach lokalnych, wojewódzkich i krajowych  

o tematyce związanej z poprawną polszczyzną oraz 

historią naszego kraju, konkursach krasomówczych  

i recytatorskich; organizacja warsztatów oratorskich, 

umiejętne prezentowanie efektów pracy własnej i 

grupowej, dostosowywanie stylu języka do sytuacji 

komunikacyjnej   

 

rozwijanie wiedzy na temat innych kultur, narodów 

podczas zajęć obowiązkowych, imprez szkolnych, 

wyjazdów, udział szkoły w realizacji WPP w ramach 

programu Erasmus, e-Twinning, tworzenie warunków 

do dwujęzyczności, kształtowanie postaw szacunku dla 

dorobku kulturalnego innych  narodów; 
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Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

 

7. Zaznajomienie i wdrażanie do 

poszanowania ustalonego prawa,  

zasad, norm obowiązujących w 

społeczności   

 

 

- zawieranie i przestrzeganie kontraktów klasowych, 

udział w tworzeniu /opracowaniu regulaminów  

-  konkursy, warsztaty, zajęcia w ramach lekcji, 

- działalność Rzecznika Praw Uczniów  
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Wychowanie do wartości  
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś. Bądź więc tym, kim chcesz by one były.”

Dawid Bly 

 Wychowanie do wartości         
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

Poniższa część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Wychowanie do wartości” ma na celu 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 oraz częstotliwość 

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

 

- Psycholog i pedagog udzielają rodzicom/ opiekunom 
informacji na temat Poradni Rodzinnych, które 
specjalizują się w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, 
problemów wychowawczych w rodzinie oraz 
problemów małżeńskich; 
- uświadomienie rodzicom/ opiekunom dzieci jak 
ważną rolę odgrywa ich podejście oraz wyznawane 
przez nich wartości w życiu dziecka 
- pedagogizacja rodziców na temat zmian rozwojowych 
i wynikających z tego zmian systemu wartości. 
 

Pedagog, psycholog  
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy klas I, IV, VII, 
VIII 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
wrzesień /październik 

2. Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy 
na temat wartości oraz określenie ich 

- warsztaty - nauczyciele i wychowawcy pracują nad 
prawidłowym kształtowaniem postaw uczniów – 

Wychowawcy klas, 
psycholog, pedagog, 
nauczyciele 

cały rok 
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Wychowanie do wartości  
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

znaczenia w życiu codziennym. 

 

podejmują działania mające na celu uświadomienie 
uczniom czym są wartości, 
- ćwiczenie w uczniach umiejętności refleksyjnego 
podejścia do własnych zachowań, wyborów i postaw. 
Prowadzone ćwiczenia mają na celu wypracować 
zdolność kontrolowania niechcianych postaw oraz 
umiejętność monitorowania własnego zachowania, 
- imprezy szkolne 
- wyjścia do teatru/ filharmonii/ muzeum/ itp., 
- scenki dramowe 
- zajęcia interaktywne, 
- konkursy 
- godziny wychowawcze: 
„Jakim jestem kolegą/ koleżanką” – dzieci diagnozują 
swoje relacje ze znajomymi, opisują zachowania, które 
sprzyjają nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji 
koleżeńskich oraz doceniają wartość koleżeństwa w 
swoim życiu 
„Jakim jestem przyjacielem” – uczniowie zastanawiają 
się nad różnicą pomiędzy znajomymi, kolegami 
i przyjaciółmi, wymieniają cechy dobrego przyjaciela, 
określają ilu mają znajomych a ilu przyjaciół  
i zastanawiają się dlaczego z reguły ma się więcej 
kolegów i koleżanek niż przyjaciół. Doceniają wartość 
przyjaźni w swoim życiu; 
„Szanuję siebie i innych” – uczniowie wyjaśniają jak 
rozumieją znaczenie słowa szacunek, omawiają w jaki 
sposób szanują siebie oraz jak zachowują się wobec 
innych osób, przedstawiają przykłady zachowań 
wskazujących na brak szacunku, zastanawiają się czy 
postawa szacunku jest ważna w dzisiejszym życiu, a 
jeśli tak to dlaczego – zajęcia prowadzone przez 
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Wychowanie do wartości  
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

wychowawcę „Być tolerancyjnym” i „Myślę 
samodzielnie, czyli koniec ze stereotypami” 
„Moje autorytety” – uczniowie definiują czym jest 
autorytet, indywidualnie określają cechy takiej osoby  
a następnie przedstawiają je na forum klasowym 
(metoda „burza mózgów”). Uczniowie zastanawiają się 
czy w każdym przypadku autorytet jest dobrym 
przykładem oraz wskazują własne autorytety. 
„Ja i moja rodzeństwo” – lekcja wychowawcza 
poświęcona próbie zastanowienia się nad swoim 
rodzeństwem bądź jego brakiem – dzieci opisują 
relacje ze swoim rodzeństwem, natomiast jedynacy 
przedstawiają swoje funkcjonowanie w rodzinie 
(można opisać jeden normalny dzień i relacje z 
rodzicami/ opiekunami). Omawiamy trudności 
wynikające z posiadania rodzeństwa oraz bycia 
jedynakiem. Szukamy mocnych stron obu relacji oraz 
występujących w nich podobieństw; 
- spotkania z psychologiem/ pedagogiem szkolnym, 
doradcą zawodowym. 
 

3. Działania wychowawcze szkoły. 
Wychowanie do wartości, 
kształtowanie postaw i respektowanie 
norm społecznych. Prawa dziecka  

- Analiza frekwencji uczniów, 
systematyczne informowanie rodziców o absencji 
uczniów, wywiadówki, indywidualne spotkania z ro-
dzicami, kontrakty uczniami. 
 
- Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów 
na lekcjach, szczególnie podczas edukacji zdalnej. 
Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kon-

troli obowiązku szkolnego. 

 

dyrekcja, wychowawcy, 
nauczyciele,  pedagog, 
psycholog 

cały rok 
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Wychowanie do wartości  
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

- Rozwój poszanowania mienia społecznego- współod-

powiedzialność z wspólne dobro. Wskazywanie auto-

rytetów i wzorców moralnych 

 

- Kształtowanie szacunku do ludzi, tolerancji, wrażli-

wości na potrzeby drugiego człowieka, odwagi w rea-

gowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego 

człowieka i przemoc. 

 

- Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze 

istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspek-

cie bycia uczniem szkoły 

 

- Moje prawa i obowiązki - zajęcia z uczniami poświę-

cone promowaniu i upowszechnianiu wiedzy o Kon-

wencji Praw Dziecka   

- Udział w akcjach, programach, projektach  zewnętrz-

nych promujących Prawa Dziecka 
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Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

„Wychowanie jest tym, co zostaje, kiedy zapomnieliśmy już wszystkiego, czego nas uczono.” 

George Savile

 

Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 
Program wychowawczo-profilaktyczny 

 

Celem prowadzonych przez nas działań jest: 

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. 
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Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 

1. Kreowanie zdrowego, 

bezpiecznego i przyjaznego 

środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Promowanie zdrowego  

i aktywnego stylu życia wśród  dzieci i 

młodzieży: zapobieganie niezdrowym 

nawykom i zaburzeniom odżywiania, 

profilaktyka wad postawy  

 

- zapoznawanie uczniów oraz systematyczne 

przypominanie uczniom, rodzicom  o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa  w szkole 

-  organizacja  apeli szkolnych poświęconych bezpiecznym 

zachowaniem 

- uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z 

kontaktowania się z osobami obcymi bez zgody i wiedzy 

dorosłych  

- -kształtowanie postaw akceptujących różnorodność 

wśród podopiecznych: 

na początku roku szkolnego nauczyciel przeprowadza 

zajęcia integracyjne dla uczniów, zajęcia organizowane 

również w sytuacjach pojawienia się sytuacji konfliktowej, 

nowych warunków środowiskowych. 

 

-  zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

- cykliczne spotkania z policją, strażą miejską  

- udział w konkursach promujących bezpieczeństwo  

 

spotkania ze specjalistami, pracownikami służb 

medycznych i/lub paramedycznych, 

- warsztaty, lekcje wychowawcze, 

- organizacja Tygodnia Zdrowego Odżywiania  

- udział w programach zewnętrznych propagujących 

zdrowy styl życia  

nauczyciele, wychowawcy, 
pielęgniarka, opiekun PCK, 
Zespół ds. Promocji Zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pierwszy semestr 
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Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

 

 

 

 

 

 

3. Zaznajomienie uczniów  

z praktyczną formą pierwszej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

- organizacja zajęć pozalekcyjnych promujących ruch  

- warsztaty prawidłowego pakowania tornistra 

- ważenie tornistrów 

- organizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej 

- dbałość o ergonomiczne środowisko dla ucznia 

 

- zapoznanie uczniów z zasadami zachowania podczas 

wypadku, udzielanie pierwszej pomocy; udział 

warsztatach i lekcjach, pokazach służb medycznych   

wychowawcy klas, opiekun 
szkolnego koła PCK 
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Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

 

4. Profilaktyka zachowań agresywnych, 

przemocowych oraz cyberprzemocy. 

 

 

 

5. Profilaktyka uzależnienia od gier 

komputerowych, Internetu, telefonu 

hazardu. 

 

- spotkania ze specjalistami  

np. funkcjonariusze policji, straży miejska, straż pożarna, 

pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- lekcje wychowawcze 

zapoznanie uczniów z regulaminami, zasadami, programami, 

planami obowiązującymi na terenie szkoły; 

 

 – prowadzenie lekcji na temat agresji, tolerancji,  

organizowanie szeregu lekcji poświęconych nauce odmawiania 

oraz realnej zdolności oceny sytuacji. 

wychowawcy 

nauczyciele, 

psycholog, pedagog, 

dyrektor 

cały rok 

6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpieczne i celowe 

wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w 

realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego 

- Lekcje informatyki, wszystkie rodzaje lekcji prowadzone z 

użyciem technologii informacyjnej i z uwzględnieniem 

tematyki bezpieczeństwa w sieci. 

- Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne-rozwijanie kompetencji 
cyfrowych nauczycieli i uczniów (korzystanie z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych). 

nauczyciele IT, wszyscy 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

cały rok 

7. Pedagogizacja rodziców/opiekunów 

uczniów  

8. Zachęcanie rodziców / opiekunów 

do częstszego uczestnictwa w życiu 

szkoły. Nawiązanie stałej współpracy z 

rodzicami. 

- szkolenia, warsztaty 

przeprowadzenie szkolenia z tematyki wychowania do 

wartości: 

uświadomienie opiekunom jak istotna jest ich opinia i jaki 

wpływ wywiera na młodego człowieka, 

ustalenie wspólnego podejścia do ucznia 

- spotkania z psychologiem / pedagogiem szkolnym, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

dyrektor 

cały rok 
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Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

zajęcia z przedstawicielem policji lub straży miejskiej „Moja 

pierwsza edukacja prawna” 

- spotkania z wychowawcą. 

 

9. Opracowanie/przypomnienie 

procedur na wypadek zidentyfikowania 

problemu występowania zachowań 

autoagresywnych w szkole  

10. Praca nad modyfikacją 

niewłaściwych zachowań uczniów. 

11. Nabywanie przez uczniów nowych 

umiejętności społecznych. 

12. Wyposażenie uczniów, rodziców  

i nauczycieli w wiedzę  

z zakresu właściwego zarządzania 

stresem. 

 

Opracowanie dokumentu 

 

 

 

- indywidualne i grupowe spotkania  

z psychologiem – pomoc psychologiczna, 

- pogadanki.  

- trening umiejętności, warsztaty zmiany zachowań w ramach 

lekcji wychowawczych 

- współpraca z rodzicami/ opiekunami uczniów, spotkania z 

rodzicami w ramach Akademii Mądrego Rodzica 

 

zespół ds. 

Bezpieczeństwa i 

sytuacji kryzysowych  

psycholog, pedagog, 

Dyrektor 

Pierwszy semestr  

 

 

 

 

cały rok 

12.  Promowanie zachowań 

właściwych. Nauczanie nowych, 

przydatnych rozwojowo umiejętności. 

13. Wzmacnianie uczniowskiej więzi ze 

szkołą. 

 

- treningi umiejętności społecznych prowadzone w ramach 

lekcji wychowawczych, 

prac projektowych,  spotkań ze specjalistami, 

- prezentowanie filmów edukacyjnych, 

- rozmowy z uczniami 

- promowanie zasad fair play w ramach zajęć sportowych, 

konkursów 

- zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

psycholog, pedagog 

cały rok 
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Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

14. Doskonalenie nauczycieli  w 

zakresie profilaktyki występowania  

samobójstw i zachowań 

autoagresywnych wśród młodych ludzi. 

15.  Diagnoza środowiska rodzinnego 

uczniów. 

16. Diagnoza środowiska szkolnego. 

- szkolenia zewnętrzne, 

- spotkania ze specjalistami, 

- materiały informacyjne, 

- pogadanki, 

- obserwacja  

- wywiady 

- ankiety socjometryczne 

Dyrektor,  

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

psycholog, pedagog, 

Rzecznik Praw Ucznia 

cały rok 

17. Utrzymywanie ciągłych i 

poprawnych relacji pomiędzy 

nauczycielami,  

a rodzicami/ opiekunami uczniów. 

 

- zebrania z rodzicami 

- konsultacje indywidualne 

- współpraca w organizacji imprez szkolnych i klasowych 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

cały rok 

18. Zapewnienie wsparcia 
psychologiczno–pedagogicznego 
wszystkim uczniom z uwzględnieniem 
zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lekcje wychowawcze oraz indywidualne i grupowe zajęcia z 
psychologiem lub z innymi specjalistami mające na celu 
integrację zespołu, analizę sytuacji problemowych i 
możliwościach radzenia sobie w sytuacjach stresujących i 
traumatyzujących w kontekście Pandemii COVID- 19. 

- Indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem lub z innymi 
specjalistami. 

- Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. 

- Prowadzenie zajęć wspierających dla uczniów mających 
problemy edukacyjne - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. 

- Prowadzenie zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych- zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne, zajęcia 
korekcyjno- kompensacyjne, logopedii, TUS.  

 - Prowadzenie zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, 

Psycholog/wychowaw
cy 

 

 

 

 

Psycholog/wychowaw

cy pedagodzy, 

 

 

 

 

 psycholog, specjaliści 

 

cały rok 
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Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

 

 

19. Promowanie, zapobieganie i 

kształtowanie umiejętności 

przestrzegania procedur związanych z 

bezpieczeństwem w szkole w czasie  

epidemii w związku z COVID-19 

dysortograficzne.  

- Zajęcia wspierające organizowane dla uczniów 
powracających z zagranicy oraz obcokrajowców. 

 

- Opracowanie procedur, 

- Prowadzenie lekcji wychowawczych, 

- Organizacja pogadanek z pielęgniarką i specjalistami 

 

 

 

 

dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele,   

specjaliści, pedagog, 

psycholog 

 

 

cały rok 
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Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

„Od dobrego lub złego wychowania młodzieży zależy dobra lub zła przyszłość społecznych obyczajów.”  

Św. Jan Bosko. 

Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wspomóc uczniów w ich trudnościach w nawiązywania relacji ze swoimi kolegami  

i koleżankami ze szkolnych ławek.  

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. 
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Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 

    

1.Budowanie zgranych, przyjaznych 

zespołów klasowych 

 

- zajęcia integracyjne dla klas I 

- zajęcia integracyjne w klasach II – VII 

- zajęcia w klasach IV „Poznaj mnie” – podczas, których 

uczniowie dzielą się własnymi pasjami, zainteresowaniami 

ze swoimi rówieśnikami. Każdy uczeń przygotowuje, krótkie 

5-minutowe wystąpienia na temat swoich pasji (forma 

prezentacji jest dowolna, np. plakat, prezentacja 

multimedialna, śpiew, portret, kolaż zdjęć, film) 

- opracowanie kontraktów klasowych - uczenie 

współodpowiedzialności za swoich kolegów i koleżanki z 

klasy i ze szkoły, wzmacnianie poczucia solidarności  

- wspólne wyjścia, wycieczki poza teren szkoły 

- uroczystości i imprezy szkolne i klasowe 

- tworzenie kroniki klasowej oraz np. urodzinników, 

przepiśników itp. 

- analiza testów socjometrycznych  

 

 

Wychowawcy klas, 

psycholog, pedagog – w 

miarę potrzeb 

cały rok 

wrzesień /październik 

2. Kształcenie umiejętności podpo-
rządkowania się interesom zbioro-
wym i liczenia się z potrzebami in-
nych. 
 

 

 

- zajęcia kształtujące świadomość bycia członkiem społecz-
ności 
 uczenie szacunku do drugiego człowieka, 

akceptowanie inności, 

prawidłowe postawy wobec hejtu i  mowy nienawiści,  

świadomość, czym jest niepełnosprawność, 

zapoznanie uczniów z zasadami savoir vivre, 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

cały rok 
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Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozwijanie w uczniach społecznej odpowiedzialności według 

dewizy „nie pozostawaj obojętny”, 

budzenie krytycyzmu przy jednoczesnym poszanowaniu 

wartości innych ludzi, itp. 

- zauważanie potrzeb innych ludzi 

- organizowanie spotkań z osobami pełniącymi różne 

funkcje społeczne, posiadającymi różne zawody – dzięki 

temu uczniowie mogą poszerzyć swoje horyzonty i 

zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy, 

 - wystąpienia 

- dramy, itp. 

zachęcenie uczniów do udziału w różnego rodzaju pracach 

wolontariackich (np. praca w Samorządzie Szkolnym, 

udzielanie się w gazetce szkolnej grupach tanecznych / 

zespołach wokalnych / drużynach sportowych, udzielanie 

pomocy osobom potrzebującym tj. osobom starszym   

dzieciom z Domu Dziecka, udzielanie korepetycji osobom ze 

słabszymi wynikami w nauce, działanie na rzecz lokalnej 

społeczności); 

zachęcenie uczniów do udziału w różnego rodzaju pracach    

- burze mózgów, 

- prezentacje, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Współpraca z rodzicami / 

opiekunami prawnymi uczniów  

w celu wyeliminowania zachowań 

przemocowych. 

 

- rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-

informacyjnych, 

- spotkania z wychowawcami, nauczycielami,  

przedstawicielami policji, ze specjalistami instytucji 

pedagog, psycholog. 

Dyrektor 

 

 

 

 

cały rok 
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Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

 

4. Upowszechnianie materiałów o 

zjawisku cyberprzemocy, jego 

formach, prawnych konsekwencjach 

popełnienia czynu oraz sposobów 

reagowania w przypadku znalezienia 

się w takiej sytuacji. 

 

współpracujących ze szkołą psychologiem/ pedagogiem 

szkolnym. 

 

- zajęcia z uczniami na temat zagrożeń cyfrowych 

- uświadamianie rodziców / opiekunów o istnieniu zjawiska 

cyberprzemocy wśród młodych ludzi oraz  

o różnorodności ich form występowania – przygotowanie 

materiałów informacyjnych, prelekcje przeprowadzone 

przez zaproszonych gości (tj. przedstawiciel policji, 

psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz z 

Poradni Leczenia Uzależnień), przygotowanie spisu 

literatury przedmiotu  

„Akademia Mądrego Rodzica” 

- wykorzystanie programu „Raz, dwa trzy Internet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nawiązanie stałej współpracy  

z policją, lokalnym ośrodkiem 

uzależnień i ich wspieranie  

w przypadku pojawienia się 

cyberprzemocy na terenie szkoły. 

podczas spotkania z przedstawicielami policji, nauczyciele 

dowiadują się jakimi narzędziami i sposobami dysponują 

służby w związku z odnajdywaniem sprawców przemocy w 

sieci oraz jakie konsekwencje związane są z poszczególnym 

zachowaniem 

Pedagog, psycholog, 

dyrektor 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

6.Promowanie bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

 

 

 

7. Współpraca z rodzicami w celu 

wyeliminowania zachowań 

przemocowych w cyberprzestrzeni 

 

- zajęcia z wychowawcami i nauczycielami informatyki, 

psychologiem, pedagogiem szkolnym, przedstawicielem 

policji,  

- poznanie zasad netykiety 

- realizacja profilaktycznych programów zewnętrznych 

 

nauczyciele informatyki, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

cały rok 
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Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

- przeprowadzenie szkolenia dla rodziców 
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Zachowania ryzykowne   

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

„Wychowanie dzieci to w rzeczywistości twórcza praca kształtująca naszych następców”. 

P. Callaway 

Zachowania ryzykowne   
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

Poniższa część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu,  skuteczne przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z 

używaniem nikotyny, 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 społecznego. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin oraz częstotliwość 

1. Poszerzenie wiedzy rodziców / 
opiekunów prawnych, nauczycieli i 
wychowawców na temat  
rozpoznawania wczesnych objawów 
używania środków i substancji 
psychoaktywnych. 

2. Poradnictwo psychoedukacyjne 
dla rodziców / opiekunów uczniów 
prowadzone przez specjalistów. 

 

-podnoszenie kompetencji nauczycieli i rodziców/ 
opiekunów uczniów poprzez udział w szkoleniach, 
spotkaniach w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 
używania środków i substancji psychoaktywnych.   
- spotkanie z psychologiem, pedagogiem szkolnym, 
pracownikami poradni, policją. 
- nawiązanie współpracy z policją, poradnią ds. 
przeciwdziałania narkomanii. 
- informowanie rodziców podczas zebrań o instytucjach, do 
których mogą się zgłosić po pomoc w razie wystąpienia 
problemu; 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
psycholog, pedagog, 
specjaliści zewnętrzni, 
dyrektor 

cały rok 
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Zachowania ryzykowne   

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

 

3. Spotkania rodziców / opiekunów 

prawnych  

ze specjalistami zewnętrznymi  na 

terenie szkoły. 

- spotkania z wychowawcami, 
- spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, 
- prelekcje. 
 

Psycholog, pedagog, 
dyrektor 

cały rok 

4. Informowanie uczniów  

 oraz ich rodziców / opiekunów 

prawnych o obowiązujących 

procedurach postępowania 

nauczycieli  

i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkół  

i placówek z Policją w sytuacjach 

zagrożenia . 

5. Systematyczne przypominanie 

nauczycielom o obowiązujących w 

szkole  procedurach  

- spotkanie z rodzicami/ opiekunami uczniów, 
- zapoznanie zebranych  
z programem wychowawczo – profilaktycznym 
- lekcje wychowawcze 
- przedstawienie procedur postępowania w razie 
wystąpienia problemu związanego z niebezpiecznymi 
substancjami na terenie szkoły ; 
precyzyjne wyjaśnienie konsekwencji szkolnych związanych z 
posiadaniem bądź używaniem substancji psychoaktywnych. 

wychowawcy, 
nauczyciele, psycholog, 
pedagog, 

cały rok 

6. Nawiązanie bliższej współpracy 
pomiędzy rodzicami uczniów i 
nauczycielami w celu eliminowania 
czynników ryzyka związanych z 
możliwością zażywania/ kontaktu  
z substancjami psychoaktywnymi. 
 

- spotkanie z psychologiem/ pedagogiem szkolnym, 
- tworzenie procedur. 
- zebrania i konsultacje z rodzicami 
 

wychowawcy, 
nauczyciele, psycholog, 
pedagog 

cały rok 
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Zachowania ryzykowne   

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

 

7. Rozwijanie i wzmacnianie 
umiejętności psychologicznych  
i społecznych uczniów  
i wychowanków. 

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

 
9. Kształtowanie w uczniach chęci 
dbania o swoje zdrowie i 
bezpieczeństwo. 

 

 

 
 
- lekcje wychowawcze, warsztaty 
- treningi umiejętności społecznych i asertywności 
- wykorzystywanie dostępnych publikacji, scenariuszy  lekcji, 
- zajęcia ze specjalistami 
- promowanie postaw bezpiecznego korzystania z internetu 
 
 

wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, specjaliści 
zewnętrzni 

cały rok 

10. Wdrażanie zewnętrznych 
programów wspomagających rozwój 
umiejętności społecznych. 
 

- materiały informacyjne  
i edukacyjne. 
- szkolenia 
- zajęcia dla uczniów 
 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog, dyrektor 

cały rok 
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Zachowania ryzykowne   

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

 

11. Kształtowanie u uczniów  

i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania  

i wyrażania własnych emocji. 

12. Rozwijanie umiejętności życiowych u uczniów przez 

ćwiczenie odpowiednich postaw. 

- aktywność fizyczna, 
- pogadanki. 
- lekcje wychowawcze i inne zajęcia 
- treningi umiejętności  
 

wychowawcy, 
psycholog, pedagog, 
terapeuta, nauczyciele 

cały rok 

13. Rozwijanie w uczniach umiejętności podejmowania 

autonomicznych decyzji 

- godziny wychowawcze  pogadanki, 
- dramy, dyskusje,  inne zajęcia 
dydaktyczne „burze mózgów”, 
konkursy. 

wychowawcy, 
psycholog, pedagog, 
terapeuta, nauczyciele 

Cały rok 

 
14. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i 
patrzenia na problem z wielu możliwych perspektyw. 

 

- godziny wychowawcze  pogadanki, 
- dramy, dyskusje,  inne zajęcia 
dydaktyczne „burze mózgów”, 
konkursy. 

wychowawcy, 
psycholog, pedagog, 
terapeuta, nauczyciele 

cały rok 

15. Kształtowanie asertywnych postaw wobec 
niepożądanych zjawisk. 

- zajęcia w ramach godzin 
wychowawczych; 
dramy, dyskusje,  inne zajęcia 
dydaktyczne „burze mózgów”, 
konkursy. 

wychowawcy, 
psycholog, pedagog, 
terapeuta, nauczyciele 

cały rok 

16. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym 
zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości  
w życiu.  

- promowanie wśród uczniów zasad 
zdrowego żywienia oraz 
informowanie o korzyściach, które 
z niego płyną. 
- uświadamianie uczniów o 
szkodliwości spożywania napojów 
energetycznych  
 

- zajęcia w ramach 
godzin 
wychowawczych; 
dramy, dyskusje,  inne 
zajęcia dydaktyczne 
„burze mózgów”, 
konkursy. 

cały rok 

17. Organizowanie różnorodnych  zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 
pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne 

- diagnozowanie potrzeb uczniów  
- rozszerzenie oferty pozalekcyjnych 
zajęć sportowych i kulturalnych. 

Zespól ds. organizacji 
kształcenia uczniów 
uzdolnionych 

czerwiec  
wrzesień 
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Zachowania ryzykowne   

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

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

 wychowawcy, dyrektor 
szkoły 

18. Doskonalenie zawodowe nauczycieli  
i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji 
profilaktycznej  
w przypadku podejmowania przez uczniów i 
wychowanków zachowań ryzykownych. 
 

Organizacja form doskonalenia 
kompetencji nauczycieli i 
wychowawców w zakresie 
podejmowania szkolnej interwencji 
profilaktycznej poprzez udział w 
szkoleniu. 

Psycholog, pedagog, 
dyrektor 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


