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CZĘŚĆ  A 

 
I. WYCHOWANIE  I  PROFILAKTYKA  W SZKOLE – CELE 

 
 

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej 

funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, aksjologicznej (duchowej) i społecznej.  

Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

 
Celem głównym Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły jest wszechstronny rozwój  uczniów szkoły ku dojrzałości oraz  

wspieranie i kompensowanie zdiagnozowanych niedostatków procesu wychowania, ograniczenie i minimalizowanie  czynników ryzyka, 

które dezorganizują i zaburzają zdrowy styl życia, inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących  rozwój dziecka, wzrost poczucia 

bezpieczeństwa w szkole oraz wzrost zachowań  prospołecznych  w szkole. 
 

Cele szczegółowe: 

 w zakresie sfery fizycznej: 

- wykształcenie postaw prozdrowotnych uczniów. 

- zapewnienie bezpiecznych warunków podczas pobytu na terenie szkoły. 

- wyrobienie u uczniów umiejętności planowania oraz organizowania pracy własnej, 

 w zakresie sfery społecznej: 

- przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych 

- przygotowanie do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania  i utrzymywania opartych na wzajemnym 

szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci, 

- przygotowanie i zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz społeczności, 

- ukształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego,  

- zintegrowanie zespołu klasowego, udoskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego                  

komunikowania się,   

 w zakresie sfery  intelektualnej:  

- uwzględnienie w procesie dydaktyczno-wychowawczym indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów   
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- rozwój  kultury języka, zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje potrzebne do krytycznego odbioru utworów 

literackich i innych dzieł kultury 

- rozwój u uczniów  kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

 w zakresie sfery emocjonalnej:  

- wdrożenie do samorozwoju 

- zapewnienie  przyjaznej atmosfery do nauki w szkole 

- rozwój umiejętności dokonywanie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości   

 w zakresie sfery  aksjologicznej: 

- wychowanie  w duchu akceptacji i szacunku do siebie i   dla drugiego człowieka 

- wychowanie do wartości 

- wychowanie w  poczuciu tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych- 

     

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania  i uwzględnia 

wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

 
 

II. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE: 

 
  

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.).  

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U.                       

z 1991 r. Nr 120 poz. 526)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r. poz. 1189 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 26.października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich  (Dz.U. 2016  poz. 1654 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. 2017 poz. 783 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 26.października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ( Dz.U. 2016 poz. 487). 

 Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.( Dz. U. 1996 nr 10 

poz. 55). 

 Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000382&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000224&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000487&min=1
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 Rozporządzeniu  MEN  z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty,  oraz wzorów formularzy Niebieska karta              

(Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014 r. poz. 977., poz. 803 oraz  2016 r. poz. 895). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w  tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.  2017 r. poz. 356) . 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w  szkołach publicznych (Dz. U.2012 poz. 204 oraz   

2014r. poz. 251 i 1993). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017r. poz. 703).  

 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 (Dz. U.  2015r. poz. 1249). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej                    

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r. poz. 1591). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. 2014 r.                

poz.1170 ze zm.). 

 Statut Szkoły. 

 Wnioski z ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki  za rok szkolny  2016/2017. 

 Kierunki Polityki Oświatowej Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018; 
 

III. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY 

 

Odpowiedzialny Potrafi samodzielnie dokonywać wyborów, odróżnia dobro od zła, jest asertywny, odpowiada za to, co robi. Dba o siebie, 

prowadzi zdrowy tryb życia, troszczy się o innych, szanuje środowisko.  

Aktywny  Angażuje się w różne przedsięwzięcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, uprawia sport, jest wytrwałym turystą. Chętnie pomaga 

innym, udziela się jako wolontariusz  

Otwarty Jest ciekawy świata, poszerza swoje zainteresowania. Jest tolerancyjny, szanuje siebie i innych, potrafi współpracować. Jest 

komunikatywny.  

Kulturalny Jest życzliwy, zna i stosuje zasady dobrego wychowania, szanuje tradycję, symbole narodowe.  

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2017&qplikid=2857
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2017&qplikid=2857
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=2857&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=803&qppozycja=803
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=2857&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=895&qppozycja=895
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2017&qplikid=2717
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=2717&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=251&qppozycja=251
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=2717&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=1993&qppozycja=1993
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Wykształcony Jest przygotowany do dalszej nauki ,  zna swoje mocne i słabe strony, potrafi wykorzystać zdobytą zdobytą z różnych źródeł, 

racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne. 
Kreatywny Podejmuje  przedsięwzięcia według własnego pomysłu, jest przedsiębiorczy, poszukuje  innowacyjnych  rozwiązań. 
 

 

 IV.  DIAGNOZA POTRZEB ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I LOKALNEGO -  DIAGNOZA PROBLEMÓW  

 

IV.1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno - 

wychowawczej w szkole przy użyciu następujących narzędzi badawczych:   

 anonimowe ankiety skierowane do uczniów szkoły, rodziców oraz pracowników szkoły, diagnozujące min.   oczekiwania rodziców,  

poziom bezpieczeństwa, rodzaje  uzyskanej pomocy, stosunek do obowiązku szkolnego 

 analiza uwarunkowań lokalnej społeczności (wywiad z dzielnicowym, ankiety dla rodziców i uczniów) 

 analiza arkuszy diagnostycznych wychowawców klas, 

 obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, na korytarzach w czasie przerw, w drodze              

do  i ze szkoły, 

 analiza  Mapa bezpiecznych miejsc w szkole . 

 ankieta dotycząca uzależnień (klasy 5,6) 

 

Pozostała dokumentacja wykorzystana w konstruowaniu   Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  Szkoły 

 dokumentacja pedagoga szkolnego - analiza problemów szkolnych, działań interwencyjnych, 

 dokumentacja wychowawców, wpisy do dzienników szkolnych dotyczące kontaktów z rodzicami, 

 dokumentacja Punktowego Systemu Oceniania Zachowania  

 wyniki klasyfikacji, rok szkolny  2016/2017, w tym ilości zachowań nieodpowiednich i nagannych, oraz osób niepromowanych, 

 analiza dokumentacji związanej z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego uczniów, 

 protokoły z zespołów wychowawczych, 

 wnioski z ewaluacji wewnętrznej, 

 analiza dokumentacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

 wnioski inspektora BHP. 

 

Wykorzystane  narzędzia oraz wyniki badan znajdują się w dokumentacji szkoły. 
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IV.2  Analiza wyników badań.   

 Przeprowadzone badania wśród rodziców wykazały, że największe oczekiwania wobec szkoły dotyczą wysokiego poziomu nauczania            

z uwzględnieniem możliwości ucznia, zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz rozwijania zainteresowań poprzez szeroką ofertę zajęć 

pozalekcyjnych. Ponadto rodzice wskazali zdrowie, wiedzę i umiejętności, poczucie godności własnej osoby, przyjaźń i akceptację jako 

najważniejsze wartości w prowadzonym procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole.  Według rodziców na lekcjach wychowawczych 

powinny być poruszane z uczniami problemy dotyczące zachowania i ocen uczniów, sprawy klasowe i kultura osobista. Z kolei za najważniejsza 

tematykę zebrań uznali oceny i zachowanie uczniów, problemy wychowawcze i organizację wycieczek.  Według rodziców szkoła mogłaby 

doskonalić funkcję wychowawcza poprzez pracę z uczniem słabym oraz organizowanie dla dzieci atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. 

Ponadto rodzice wyrazili chęć współdecydowania w sprawach dotyczących systemu pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej i wycieczek 

klasowych.  

Analiza badań przeprowadzonych za pomocą narzędzi diagnostycznych  wymienionych w punkcie IV.1.  pozwoliła   nakreślić  sylwetkę 

absolwenta szkoły oraz dokonać identyfikacji niepokojących objawów w następujących  obszarach: 

 

 Obszar 1: wskaźniki patologii w środowisku uczniowskim - agresja werbalna  w relacjach między dziećmi ( min. przezywanie, obrażanie, 

ubliżanie,  wulgaryzmy, niska kultura języka), agresywny sposób rozwiązywania konfliktów i nieporozumień między uczniami (min.  

popychanie, szarpanie, bójki), pierwsze próby palenia papierosów i spożywania alkoholu, wzrastająca ilość dzieci z deficytami rozwoju-   

zaburzeniami  zachowania, wzrost autorytetu negatywnego lidera.  

 Obszar 2: wskaźniki naruszania dyscypliny szkolnej - spóźnienia na zajęcia szkolne, opuszczanie pojedynczych zajęć lekcyjnych,  brak 

realizacji obowiązku szkolnego przez kilkoro uczniów, niskie potrzeby edukacyjne,  brak zainteresowania nauką szkolną, brak motywacji 

do nauki, niska potrzeba osiągnięć i sukcesu, brak przygotowania do zajęć lekcyjnych (brak podręczników, zeszytów, przyborów 

szkolnych, itp.),  niszczenie i brak dbałości o własne rzeczy i mienie szkoły, niewłaściwe zachowanie podczas imprez i uroczystości 

szkolnych, naganny i agresywny sposób odnoszenia się do dorosłych. 

 Obszar 3: Wskaźnik funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym -dysfunkcje w rodzinach uczniów (w szczególności   rodziny 

niepełne, rekonstruowane, uzależnione od alkoholu i nikotyny,  nieporadne  wychowawczo, rodziny objęte procedurą Niebieskiej Karty), 

niski status materialny rodzin,  spadek autorytetu rodziców,  brak czasu dla dzieci,  brak jasnych norm i zasad wychowania, 

nieprawidłowy  system    kar   i    nagród- brak konsekwencji, niska kultura języka i zachowań u dorosłych, brak dbałości o wyrabianie 

odpowiedniego poziomu  higieny osobistej dziecka i nawyków żywieniowych. 

 

IV.3. Werbalizacja problemów występujących w szkole 
Na podstawie analizy niepokojących objawów dokonano werbalizacji problemów występujących w szkole: 

1. Agresywny sposób rozwiązywania konfliktów i nieporozumień między uczniami- agresja fizyczna, agresja werbalna 

2. Brak zainteresowania nauką szkolną, motywacji oraz niskie potrzeby edukacyjne, wagary. 
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3. Osłabienie roli rodziny w życiu dziecka- rodziny rozbite, uzależnione od alkoholu i nikotyny, niekonsekwentne wychowawczo, brak 

nadzoru wychowawczego nad realizacją obowiązku szkolnego. 

4. Inicjowanie przez dzieci zachowań ryzykownych. 

 

 IV.4. Określenie czynników ryzyka oraz czynników chroniących. 

1. czynniki ryzyka: 

 niewłaściwy wpływ środowiska rówieśniczego 

 przemoc rówieśnicza 

 niskie potrzeby edukacyjne  

 niepowodzenia szkolne 

 osłabienie roli rodziny w życiu dziecka  

 predyspozycje osobowościowe i  intelektualne uczniów 

 brak zainteresowań lub brak możliwości ich rozwijania  

 niewłaściwie zorganizowany czas wolny. 

2. czynniki chroniące: 

 poczucie przynależności 

 pozytywny klimat szkoły 

 prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza 

 wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy 

 okazje do przeżycia sukcesu  

 zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, 

 rozwijanie zainteresowań, 

 zdecydowany brak akceptacji dla przemocy 

 budowanie dobrej współpracy z rodzicami 

 

IV.5. Zalecenia dla Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły 
1. Realizacja Priorytetów MEN na rok szkolny 2017/2018 (Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie 

jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Podnoszenie jakości edukacji włączającej                     

w szkołach i placówkach systemu oświaty.) 

2. Realizacja zaleceń i wnioski z ubiegłego roku szkolnego: SPP i ewaluacja wewnętrzna. 
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3. Organizowanie systematycznych działań informacyjno – edukacyjnych  dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu promocji zdrowia                  

i zdrowego stylu życia,  dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców. 

4. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych oraz profilaktycznych 

prowadzonych przez nauczycieli. Określenie zasad uczestnictwa w programach profilaktycznych. 

5. Podejmowanie stałej współpracy z instytucjami uprawnionymi do pomocy w szkole w realizowaniu szkolnej profilaktyki 

6. Uaktualnianie  procedur szkolnych, zasad interwencji kryzysowych i   ich wdrażanie (jasne określenie wymagań co do zachowań uczniów 

oraz reakcji szkoły/ nauczyciela  na zachowania nieprawidłowe, informowanie o tym uczniów i rodziców- zawieranie kontraktów). 

7. Podejmowanie  starań  w celu zapewnienia uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu (oferta zajęć pozalekcyjnych, 

zajęcia rekreacyjno – sportowe, wycieczki). Organizowanie imprez tematycznych (konkursy, przedstawienia, happeningi, debaty). 

 

 

IV. 6. Monitorowanie i analiza prowadzonych działań wychowawczo-profilaktycznych 

Monitorowanie i analiza jest niezbędnym elementem każdego  programu wychowawczego-profilaktycznego. Powinny one  odpowiedzieć 

na pytania:  

 W jakim stopniu podejmowane działania wychowawczo-profilaktyczne zbliżają  każdego ucznia do modelu absolwenta?   

Czy uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie zachowań ryzykownych?  

Czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?”. 

 

Monitoring - okresowe  podsumowanie efektywności działań wychowawczo-profilaktycznych będzie  przeprowadzane pod koniec pierwszego 

półrocza każdego roku szkolnego przy użyciu narzędzi badawczych zgodnych z aktualnymi  potrzebami środowiska,  np. ankiety diagnozujące 

niebezpieczne miejsca w szkole. 

 

 Analiza działań realizowanych w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły  przeprowadzana będzie w  czerwcu każdego roku 

szkolnego, a jej wyniki zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej na konferencji podsumowującej rok szkolny oraz Radzie Rodziców. 

Wyniki będą służyć do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań, które wraz z diagnozą potrzeb uczniów pozwolą  systematycznie 

i na bieżąco ulepszać PWPS. 

 

V. KONCEPTUALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

 

V.1.  Sposoby realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły 

Zgodnie  z  nową  definicją  podstawy  programowej  zadania  wychowawczo-profilaktyczne  szkoły,  muszą  być  uwzględniane  w  programach  

nauczania wybranych i realizowanych przez nauczycieli uczących w danym oddziale, a także podczas realizacji zajęć z wychowawcą. Tym 
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samym to wychowawca staje się osobą odpowiedzialną za przeniesienie i adaptację treści wychowawczych i profilaktycznych określonych                 

w programie na grunt swojej pracy z klasą. 

          

1. Poszerzanie wiedzy kadry pedagogicznej pod kątem realizacji wychowania i profilaktyki szkolnej. Udział w kursach  i szkoleniach, 

szkoleniach WDN, zaznajamianie się z fachową literaturą. 

2. Uaktualnianie  oraz wypracowanie wspólnych zasad i procedur obowiązujących w szkole:  

A. Ogólna procedura postępowania w sytuacjach trudnych. 

B.  w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

C. w zakresie naruszanie zasad 

D. Procedura w zakresie pomocy materialnej 

E. dotyczących ochrony zdrowia i zasad bhp 

3. Organizowanie przedsięwzięć wspierających uczniów w rozwoju psychospołecznym poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, w ramach pracy pedagoga szkolnego oraz podejmowanie  działań prozdrowotnych i proekologicznych. Ponadto 

przewidziane są: prelekcje, warsztaty, debaty, pogadanki, spotkania i warsztaty ze specjalistami projekcje filmów, wizualizacja działań 

profilaktycznych, rozmowy  indywidualne, zajęcia pozalekcyjne (wycieczki, ogniska, koła zainteresowań itp.), uroczystości szkolne, apele 

okolicznościowe  i porządkowe, spektakle edukacyjno- profilaktyczne, badania ankietowe itp. 

4. Współpraca z samorządem szkolnym na rzecz wzmocnienia jego roli we współdecydowaniu o ważnych sprawach dotyczących dzieci 

i młodzieży celem wzmacniania samorządności i postaw obywatelskich. 

5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w realizowaniu wychowania i profilaktyki 

W ramach  profilaktyki szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: 

 Poradnia  Psychologiczno Pedagogiczna          DG  ul. 3-go  maja 22   tel. 262-38-11 

 Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej          DG  ul. Piłsudskiego               tel. 262-25-28 

 Sąd  Rejonowy         DG  ul. Graniczna 23    tel. 295-94-00 

 Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci      DG ul. 3-go maja 22     tel. 262-29-75 

  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej       DG ul. 3-Go Maja 22    tel. 262-86-31 

 Punkt  Informacyjno – Konsultacyjny      DG ul. Adamieckiego 13   tel. 262-97-02 

 Komenda   Miejska  Policji         DG ul. Piłsudskiego 11        tel. 639-42-00 

 Komisariat  Policji         DG ul. III Powstania Śląskiego tel.262-29-75 

 Dąbrowskie  Stowarzyszenie  Rodzin  w  Kryzysie      DG ul. łączna 11   tel. 261-76-16 

 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Przystań”   DG ul.Jasna 19   tel. 261-12-76 

6. W ramach współpracy z rodzicami  odbywają się zebrania i konsultacje wychowawcze  (zgodnie z kalendarzem), podczas których można też 

skorzystać z porad pedagoga i psychologa.    
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7. Włączenie uczniów i szkoły w kampanie, programy i akcje  o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Zachęcanie uczniów                        

do zaangażowania się w wolontariat. 

 

V.2.  Planowane   efekty : 
- Szkoła jest bezpiecznym środowiskiem wychowawczym, w którym uczniowie rozwijają  się zaspakajając swoje potrzeby (podniesienie 

poziomu poczucia bezpieczeństwa   w  szkole).  

- Uczniowie dbają o kulturę języka i zachowań (zminimalizowanie używania wulgaryzmów i  symptomów agresji słownej, preferowanie zasad 

kulturalnego zachowania). 

- Uczniowie w sposób umiejętny, wolny od zachowań agresywnych potrafią rozwiązywać konflikty, rozładowywać napięcie emocjonalne, 

komunikować się z rówieśnikami. 

-  Uczniowie posiadają  umiejętność otwartego komunikowania się w grupach i bezkonfliktowego rozwiązywania  problemów. 

-  Zminimalizowanie występowania aktów agresji fizycznej wśród uczniów 

-  Uczniowie potrafią zaprezentować pożądane społecznie postawy. 

-  Podniesienie poziomu integracji rówieśniczej w klasach.  

-  Problemy ucznia z grupy ryzyka zostają wcześnie rozpoznane i otrzymuje on pomoc  psychopedagogiczną.  

-  Uczniowie posiadają rzetelną wiedzę na temat uzależnień i potrafią dokonać właściwych   wyborów (wolność od nałogów). 

-  Podniesienie poziomu nawyków higienicznych i żywieniowych. 

-  Wzrost zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi, pozytywnymi formami spędzania  czasu   wolnego. 

- Wzrost świadomości psychopedagogicznej rodziców w zakresie realizacji potrzeb dzieci, wzrost umiejętności wychowawczych wobec  

własnych dzieci. 

-  Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy. 

-  Wzrost motywacji uczniów do osiągania pozytywnych wyników w nauce, podejmowanie starań do poprawy ocen. 

-  Wzmocnienie nauczycieli w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. 

- Uczniowie bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszają się w przestrzeni wirtualnej. 

- Uczniowie prezentują właściwe postawy społeczne i obywatelskie. 

 

V.3.    Struktura i treści  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły - adresaci programu, strategie realizacji programu, plan 

realizacji: 

 Działania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły skierowane są do: 

- społeczności uczniowskiej, 

- rodziców/ środowiska lokalnego 

- pracowników szkoły. 
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 Realizatorami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły są: dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu, 

biblioteki,  wychowawcy świetlicy, pedagog i psycholog, asystenci i nauczyciele wspomagający, specjaliści oraz  pracownicy 

niepedagogiczni szkoły 

 Działania zawarte w  Programie  Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły będą realizowane od września 2017 roku  do czerwca 2018 roku. 

 Na wszystkich poziomach wychowania i profilaktyki stosuje się strategie odpowiednie do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia.  

W tym programie przyjęto następujące strategie: 

Strategie (działania) informacyjne – ich celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym 

samym umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów. 

Strategie edukacyjne – ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętność nawiązywania 

kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia). 

Strategie alternatyw – ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej 

przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową). 

Strategie interwencyjne – ich celem jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu 

i rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. 

Strategie zmniejszania szkód – ich celem jest chronienie społeczeństwa i samej jednostki przed 

skutkami jej ryzykownych zachowań. Adresatami tych działań są osoby z grupy najwyższego ryzyka. 

 

 

 

CZĘŚĆ B  

I. PLANOWANE DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE 

 

Metody i formy pracy oraz adresaci działań są określone w planach pracy wychowawców i nauczycieli przedmiotu. 

 

SFERA ZADANIA SZKOŁY PLANOWANE DZIAŁANIA 

F
IZ

Y
C

Z
N

A
 

 

I. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych 

uczniów. 

1) Rozwijanie umiejętności analizowania związku  pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia. 

2) Kształtowanie zdolności rozpoznawania  sytuacji wymagających  wsparcia osób dorosłych ( rodzica, 

nauczyciela, pracownika szkoły,  pielęgniarki szkolnej,  lekarza itp.). 

3)  Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się i korzyści płynących z aktywności fizycznej              

i zachowań prozdrowotnych. 

4) Dostarczenie wiarygodnych informacji na temat  warunków zdrowego  życia i występujących zagrożeń. 
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5) Wdrażanie zasad higieny i zdrowego stylu życia. 

6) Kładzenie nacisku na dbałość o zdrowie poprzez aktywność fizyczną  dostosowaną do indywidualnych 

możliwości oraz właściwe odżywianie.   

7) Wspomaganie uczniów w świadomym  i odpowiedzialnym  korzystaniu  ze środków społecznego przekazu,           

w tym z Internetu (dokonywanie wyboru określonych treści i limitowanie poświęcanego im czasu). 

8) Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu oraz telefonu 

komórkowego. 

9) Uświadamianie ryzyka negatywnych konsekwencji  dla zdrowa wynikających ze stosowania substancji 

psychoaktywnych, środków psychotropowych i innych środków uzależniających. Rozwijanie zachowań 

asertywnych. 

10) Rozwijanie  świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych zachodzących w okresie 

dojrzewania. 

11) Kształtowanie umiejętności  redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób 

konstruktywny. 

II. Zapewnianie 

bezpiecznych warunków 

podczas pobytu                     

na terenie szkoły. 

1) Kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu. 

2) Zapoznanie z zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

3) Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w szkole ( np., regulaminy  spędzania przerw, korzystania  

z pracowni i sali gimnastycznej, boiska szkolnego,  jadalni, świetlicy, biblioteki oraz droga ewakuacji). 

4) Doskonalenie umiejętności odnajdywania drogi ewakuacyjnej, rozpoznawania znaków i symboli  

informujących  o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowania  zgodnego z informacją w nich zawartą. 

5) Wdrażanie  zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i  o różnych porach roku. 

6) Uświadamianie  zagrożeń  płynących  z  niewłaściwego  użytkowania  sprzętu technicznego, sprzętu 

sportowego oraz pomocy naukowych i innych wykorzystywanych podczas zajęć. 

7) Wskazywanie  najczęstszych   przyczyn  oraz  okoliczności  wypadków  i  urazów w czasie zajęć ruchowych,  

podczas przerw, wyjść i wycieczek-  sposoby zapobiegania. 

8) Konsekwentne realizowanie wytycznych zawartych w obowiązującej dokumentacji, regulującej zakres 

bezpieczeństwa uczniów, np. procedury, statut, ogólna procedura postępowania w sytuacjach trudnych itp. 

III. Wdrażanie uczniów              1) Wyrabianie umiejętności racjonalnego zarządzania czasem przeznaczonym na pracę i odpoczynek. 
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do planowania oraz 

organizowania pracy 

własnej 

2) Zapoznawanie z bezpiecznymi  formami  i  sposobami spędzania  czasu wolnego.  

3) Wskazywanie  zagrożeń płynących z niewłaściwego spędzania wolnego czasu  oraz podejmowania zachowań 

ryzykownych. 

   

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

IV. Przygotowywanie                  

do pełnienia ról 

społecznych 

1) Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

2) Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł, zapoznanie z podstawowymi prawami                

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

3)Wyrabianie umiejętności wyrażania szacunku wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach 

codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie. 

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

V. Przygotowywanie                 

do bezpiecznego 

poruszania się w 

przestrzeni cyfrowej,               

w tym nawiązywania  

i utrzymywania opartych 

na wzajemnym szacunku 

relacji z innymi 

użytkownikami sieci. 

1) Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych, 

poszanowania własności intelektualnej. 

2) Utrwalanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz 

metodach przeciwdziałania cyberprzemocy. 

3) Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

korzystania  z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu 

pracy z komputerem na kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów. 

VI. Przygotowywanie 

i zachęcanie do 

podejmowania działań  

na rzecz środowiska 

szkolnego, lokalnego, 

globalnego 

1) Inicjowanie sytuacji, w których uczniowie odkrywają, że współtworzą różne wspólnoty osób oraz sytuacji,              

w których mogą się z nimi identyfikować, min. : rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność 

lokalna, naród; respektują normy i reguły postępowania w tych grupach. 

2) Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról społecznych. 

 3) Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

4) Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań 

służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia. 

5) Rozwijanie samorządności. 

6) Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów. 
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VII. Kształtowanie 

postawy szacunku dla 

środowiska 

przyrodniczego. 

1) Upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią. 

2) Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 

3) Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego; - 

uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. 

4) Wzmacnianie prawidłowej postawy oraz zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr 

przyrody. 

VIII. Wspieranie 

integracji zespołu 

klasowego, doskonalenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów, aktywnego 

słuchania, skutecznego 

komunikowania się. 

   

1) Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów w duchu 

poszanowania zdania innych. 

2) Wzmacnianie poczucia wspólnoty z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna 

sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach. 

3)  Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. 

4) Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. 

5) Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich 

potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 

6) Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska, umożliwiającego koncentrację na nauce poprzez działania 

integracyjne, rozwijanie poczucia przynależności do grupy. 

7) Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję. 

8) Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie  z poszanowaniem  poglądów i wysiłków innych ludzi, 

wykazując asertywność i empatię. 

9) Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania różnych form grupowej pracy nad rozwiązaniem 

problemów. 

10) Kształtowanie umiejętności uzasadnia możliwości  zachowania dystansu wobec nieaprobowanych przez 

siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawienia się im. 

11) Wyrabianie umiejętności motywowania  innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby 

niepełnosprawne, osoby starsze). 
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IX. Uwzględnianie 

indywidualnych 

możliwości i potrzeb 

edukacyjnych wszystkich 

uczniów w tym uczniów   

z niepełnosprawnościami. 

1) Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego posługiwania się  technologią dostosowaną do jego 

predyspozycji psychofizycznych. 

2) Kształtowanie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy. 

3) Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska szkolnego i lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych 

przez najbliższą społeczność. 

4) Rozwijanie umiejętności rozpoznawania oraz reagowania wobec zachowań związanych z przemocą fizyczną           

i psychiczną. 

X. Rozwijanie kultury 

języka, zainteresowań 

czytelniczych oraz 

wyposażenie w 

kompetencje potrzebne 

do krytycznego odbioru 

utworów literackich                   

i innych dzieł kultury 

1) Rozwijanie umiejętności rzeczowej i kulturalnej  komunikacji w sytuacjach życia codziennego oraz w 

sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. 

2) Kształtowanie gotowości do uczestniczenia w kulturze  oraz wrażliwości estetycznej poprzez kontakt                       

z tekstami kultury takimi jak: tekst literacki, film, sztuka teatralna, obraz, fotografia, dzieła muzyczne i inne. 

3) Zapoznanie z wybranymi tekstami kultury należącymi do polskiego  i europejskiego dziedzictwa kultury.  

4) Doskonalenie krytycznej analizy  treści  zamieszczanych w   mediach społecznościowych  przez 

rówieśników. 

XI. Rozwijanie u uczniów  

kompetencji takich jak: 

kreatywność, 

innowacyjność 

i przedsiębiorczość. 

1) Podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności   i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. 

2) Podejmowanie działań identyfikujących zainteresowania  uczniów i sprzyjających ich rozwojowi. 

3) Poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się. 

4) Wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień oraz samodzielności ucznia w tym zakresie. 

5) Doskonalenie  umiejętności typowania zadań priorytetowych / ustalania hierarchii zadań. 

6) Wyrabianie świadomości konsekwencji płynących z łamania zasad i norm społecznych. 

 7) Wspomaganie uczniów w odkrywaniu swoich predyspozycji związanych z przyszłym zawodem – doradztwo 

zawodowe.  
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XII. Wdrażanie                              

do samorozwoju 

1) Inspirowanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły 

(samorząd uczniowski, klub sportowy itp.). 

2) Kształtowanie umiejętności realizowania własnych celów w oparciu o sumienną i uczciwą pracę. 
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3) Inicjowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu siebie, swoich zdolności i rozwijaniu zainteresowań, 

motywacji do uczenia się. 

4) Rozwijanie umiejętności radzenia sobie  w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu. 

XIII. Zapewnianie  

przyjaznej atmosfery 

do nauki 

1) Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie 

wiedzy i umiejętności. 

XIV. Rozwijanie 

umiejętności 

dokonywania samooceny 

i wzmacniania poczucia 

własnej wartości 

1) Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów. 

2) Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. 
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XV. Wychowanie   

w duchu akceptacji                   

i szacunku  do siebie                  

i   dla drugiego człowieka 

1) Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw.  

2) Budowanie poczucia własnej godności. 

3) Podejmowanie działań zapobiegających dyskryminacji. 

4) Dokonywanie analizy postaw i wartości, przekonań i czynników, które na nie wpływają. 

5) Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. 

6) Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw. 

7) Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na 

pytanie: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe? 

8) Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu. 

9) Kształtowanie umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, 

angażowanie  uczniów w wolontariat. 

XVI. Wychowanie do 

wartości 

1) Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła- 

uwrażliwianie  na kwestie moralne. 

2) Kultywowanie tradycji rodzinnych, szkolnych i narodowych. 
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3) Uwrażliwianie na wartość życia rodzinnego. 

4) Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość. 

5) Uświadamianie roli przyjaźni w życiu dzieci i młodzieży. 

6) Stwarzanie okazji do przeżywania radości. 

7) Rozwijanie szacunku dla wiedzy i wykształcenia jako wartości. 

8) Wdrażanie do postępowania etycznego w pracy z informacjami. 

XVII. Wzmacnianie 

poczucia tożsamości 

narodowej, przywiązania 

do historii i tradycji 

narodowych- 

 1) Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych                 

z rodziną, szkołą  i społecznością lokalną;   

2) Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami                       

i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH  

WYNIKAJĄCYCH Z DIAGNOZY SZKOŁY 

Legenda: 

I. Przyporządkowane cyfry 1,2,3,4 odnoszą się do zwerbalizowanych problemów zgodnie z opisem poniżej: 
1. Agresywny sposób rozwiązywania konfliktów i nieporozumień między uczniami- agresja fizyczna, agresja werbalna 

2. Brak zainteresowania nauką szkolną, motywacji oraz niskie potrzeby edukacyjne, wagary. 

3. Osłabienie roli rodziny w życiu dziecka - rodziny rozbite, uzależnione od alkoholu i nikotyny, niekonsekwentne wychowawczo, brak 

nadzoru wychowawczego nad realizacją obowiązku szkolnego. 

4. Inicjowanie przez dzieci zachowań ryzykownych. 

 

II. Ilekroć w tekście pojawia się skrót: 

1. PWPS – oznacza to Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły 

2. PSOZ – oznacza to Punktowy System Oceniania Zachowania 

 

 

PLANOWANE 

DZIAŁANIA 
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P
R
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B
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E

M
 ADRESACI DZIAŁAŃ  

ORAZ SPOSOBY/  METODY REALIZACJI : 

UCZNIOWIE RODZICE PRACOWNICY SZKOŁY 
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1.  Zapoznanie 

z obowiązującymi 

normami i zasadami, 

ujętymi 

 w podstawowej 

dokumentacji szkolnej 

oraz procedurami 

interwencyjnymi, wraz  

ze zmianami. 

 

1, 2, 3,4 a) odczytanie i wspólna  analiza  

podstawowych dokumentów 

szkolnych (kodeks dobrych 

obyczajów, statut szkoły, system kar 

i nagród,  WSO, PSOZ, procedury); 

wrzesień   -wszyscy wychowawcy 

b) podpisanie dokumentu  klasowego 

świadczącego o  zapoznaniu się 

z w/w aktami; 

wrzesień   -wszyscy wychowawcy 

 

c) odczytanie i omówienie 

podstawowych dokumentów 

szkolnych (kodeks dobrych 

obyczajów, statut szkoły, system 

kar i nagród, procedury, program 

wychowawczy i SPP); 

d)  podpisanie dokumentu  

świadczącego o zapoznaniu się 

z w/w aktami; 

wrzesień  -na pierwszym 

zebraniu, / wszyscy wychowawcy 

e) przygotowanie  zestawienia 

sankcji prawnych 

odpowiedzialności nieletnich 

w przypadku ataków agresji                        

lub czynów karalnych- odczytanie; 

wrzesień i razie potrzeby/ 

wychowawcy i pedagog 

f) przedstawienie zmian            

w zakresie podejmowanych 

działań w ramach PWPS                               

oraz innych  przepisów prawa 

dotyczących dbałości 

o bezpieczeństwo uczniów;   

sierpień /koordynator zespołu 

 

2. Konsekwentne 

realizowanie 

wytycznych zawartych 

w obowiązującej 

dokumentacji, 

regulującej zakres 

bezpieczeństwa 

uczniów, np. 

procedury, statut, 

ogólna procedura 

postępowania                               

w sytuacjach trudnych 

itp. 

1,2,3,4  a) przeprowadzanie rozmów 

dyscyplinujących, mediacji                    

i interwencji itp. 

cały rok szkolny/ wychowawca, 

pedagog, wszyscy pracownicy 

b) wyciąganie konsekwencji                  

w stosunku do uczniów zgodnie 

z procedurami 

cały rok szkolny/ wszyscy 

pracownicy 

 

 

c) informowanie rodziców 

o zaistniałym zdarzeniu, 

zachowaniu dziecka; 

przypomnienie i wdrożenie działań 

zgodnych z procedurami; 

d) weryfikowanie zachowań 

uczniów podczas zebrań klasowych, 

konsultacji; 

cały rok szkolny/ wychowawca 

klasy, nauczyciele będący 

świadkami zdarzenia     

w sytuacjach wymagających 

natychmiastowych działań)/ 

na bieżąco 

 

e) ujednolicenie działań 

wychowawczych dających 

poczucie solidarności                  

i wsparcia (rzetelne stosowanie 

procedur, konsekwentne 

rozliczanie sprawców); 

f) spotkania zespołów 

wychowawczych; 

g) przedstawianie sytuacji            

na spotkaniach RP; 

cały rok szkolny/ wszyscy 

pracownicy 

h) wdrażanie wniosków 

z obserwacji skuteczności  

podejmowanych działań; 

na bieżąco/ RP 

3 Rozeznanie sytuacji              

i potrzeb uczniów                      

1,2,3,4 a) badanie ankietowe 

zgodnie z potrzebami/  zespół 

m) badanie ankietowe; 

zgodnie z potrzebami/ zespół 

r) diagnozowanie zespołu 

klasowego; 
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w celu 

zindywidualizowania 

działań wobec nich. 

PWPS 

b) umożliwienie uczniom 

swobodnego wypowiadania się 

o swoich problemach podczas godzin 

wychowawczych i w czasie rozmów 

indywidualnych; 

lekcja wychowawcza, na bieżąco/ 

wychowawcy, pedagog   

c) zajęcia diagnozujące  środowisko 

klasowe współprowadzone z PPP; 

wg potrzeb/ pedagog, psycholog 

d) prowadzenie rozmów 

profilaktycznych z uczniami 

podejrzanymi o inicjowanie 

zachowań ryzykownych; 

pedagog,  wychowawca/ cały rok 

szkolny 

e) Skrzynka SOS – udostępnienie 

uczniom skrzynki, do której będą 

mogli wrzucać listy o dotykających 

ich problemach, za pomocą, której 

będą mogli poinformować o swoich 

problemach lub spostrzeżeniach; 

na bieżąco/ pedagog  

f) kierowanie na badania do PPP         

i konsultacje specjalistyczne; 

na bieżąco/ pedagog , 

wychowawcy, 

g) udzielanie pomocy pedagogiczno                        

-psychologicznej; 

pedagog, wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

h) konsultacje z psychologiem                  

i pedagogiem Szkoły; 

i)  spotkanie z funkcjonariuszami              

ds. nieletnich  /dla kl. VI, VII; 

PWPS 

n) organizowanie spotkań 

i konsultacji; 

o) udział w zebraniach; 

 na bieżąco/ wychowawcy,  

pedagog   

p)  wskazywanie sposobów 

radzenia sobie z dzieckiem, 

dostosowanych do jego 

indywidualnych potrzeb - rozmowy 

kierowane, przekazywanie broszur                  

i lektur itp.; 

na bieżąco/ wychowawcy,  

pedagog   

 

wrzesień / wychowawca klasy 

s) analiza arkuszy 

diagnostycznych skierowanych                               

do wychowawców klas;  

październik/ pedagog 

t) analiza opinii i orzeczeń, 

obserwacja, prowadzenie 

rozmów z uczniami i rodzicami; 

weryfikacja dokumentacji 

szkolnej;   

na bieżąco/ wychowawcy, 

pedagog   

u) spotkania zespołów 

wychowawczych; 

cały rok/ zespół wychowawczy  

w) zachęcanie do współpracy  

z PPP; ustalanie terminów badań 

dzieci, sporządzanie opinii;  

na bieżąco/ wychowawcy, 

pedagog   

x) organizowanie konsultacji 

z pracownikami PPP; 

w razie potrzeb/ pedagog 

y) postępowanie zgodnie 

z procedurami; 

na bieżąco /wszyscy 

pracownicy 

z)opracowanie monitoringu 

i programu pomocy; 

w razie potrzeby/ wyznaczeni 

nauczyciele 

ź) informowanie                                 

o możliwościach otrzymywania 

świadczeń, pomoc                               

w wypełnianiu dokumentacji; 

na bieżąco / wychowawca, 
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wg  potrzeb/ pedagog  

j)  udzielanie pomocy ofiarom           

i sprawcom przemocy; 

na bieżąco /zespół wychowawczy, 

pedagog 

k) mediacja w sytuacji zaistniałego 

konfliktu; zobowiązanie agresora            

do zadośćuczynienia 

poszkodowanemu; 

na bieżąco /zespół wychowawczy, 

pedagog 

l) kierowanie uczniów wykazujących 

symptomy uzależnienia                          

do odpowiednich instytucji 

diagnozująco- leczniczych; 

wg  potrzeb/ pedagog  

ł) Będę świadkiem w sądzie                               

- zapoznanie dzieci będących 

ofiarami przemocy i wezwanymi                   

na rozprawę, z przysługującymi im 

prawami zawartymi w broszurce 

przygotowanej przez Fundację, 

Dajemy Dzieciom Siłę; 

pedagog/ na bieżąco 

pedagog 
ż) współpraca z instytucjami 

wspomagającymi dziecko 

i rodzinę; 

na bieżąco / wychowawca, 

pedagog 

 

4. Pogłębienie wiedzy      

na temat 

prawidłowości 

rozwoju oraz zaburzeń  

zdrowia psychicznego; 

potrzeb edukacyjnych 

i społecznych; 

rozpoznawania 

wczesnych objawów 

uzależnień używania 

środków, 

suplementów diet, 

1,2, 3, 4 a) realizacja tematyki podczas godzin 

wychowawczych; 

 godzina wychowawcza / 

wychowawcy  

b) przedstawienia profilaktyczne   

zgodnie z potrzebami/pedagog 

c) zajęcia pedagogizujące/ pogadanki  

wg potrzeb/ pedagog, psycholog 

d) doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i kontrolowania 

emocji, zajęcia pedagogizujące 

cały rok/ pedagog 

i) pedagogizacja podczas zebrań 

 wychowawcy 

j) prelekcje organizowane 

we współpracy ze specjalistami 

na bieżąco/ pedagog 

k) pedagogizacja rodziców 

za pośrednictwem broszur, tablic 

informacyjnych  i ulotek w zakresie 

informacji na temat zdrowych 

nawyków społecznych, 

żywieniowych i zdrowego stylu 

życia (w tym skutków uzależnień), 

ł) udział w szkoleniach zgodnie 

z tematyką i potrzebami,  

m) pedagogizacja własna 

cały rok szkolny/ wszyscy 

pracownicy 

n) gromadzenie w bibliotece 

szkolnej materiałów 

profilaktycznych 

na bieżąco/ nauczyciele 

biblioteki 
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leków. 

 

  

e) warsztaty dla uczniów prowadzone 

przez specjalistów   

wg potrzeb/ pedagog, psycholog, 

zaproszeni specjaliści 

f) prezentacje wizualne, gazetki,    

na bieżąco/zespół PWPS 

g) Dobra przyszłość  zbiór broszur, 

ulotek i innych publikacji  

w wyznaczonym miejscu 

w bibliotece szkolnej    

na bieżąco/ pedagog, nauczyciele 

biblioteki 

h) Im mogę zaufać –zaznajomienie 

uczniów ze sposobami, osobami 

oraz instytucjami do których należy 

zwracać się o pomoc.  

cały rok /Zespół PWPS 

na bieżąco/ zespół PWPS 

 l) Bez Nazwy -   niezbędnik 

informacyjny dla rodziców 

zamieszczany na stronie 

internetowej szkoły 

 na bieżąco/ pedagog, zespół  

PWPS 

                                               

5. Rozwijanie kultury 

języka, kompetencji 

czytelniczych oraz 

upowszechnianie 

czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

1,2,3  a)Szkoła dobrego wychowania - cykl 

zajęć czytelniczych, parateatralnych 

i plastycznych   

cały rok szkolny/ biblioteka, 

świetlica szkolna  

 b) spotkania z książką, zajęcia  

dla uczniów w  szkolnej Bibliotece 

Publicznej. 

na  bieżąco/ bibliotekarze  

wychowawcy kl. I- III 

c) redagowanie gazetki uczniowskiej 

Osiemnacha 

na bieżąco/ A.Jakubowska, 

M.Skorupa, A. Janikowska, 

N.Owczarek 

d) nabywanie kompetencji 

językowych poprzez udział 

w zajęciach teatrzyku  Świetliki 

 cały rok szkolny/ A.Jakubowska,  

i)  Bez Nazwy – niezbędnik 

informacyjny dla rodziców                        

o kulturze słowa, gazetka 

raz w roku/ zespól PWPS 

j) wystawa prac plastycznych 

wykonanych w czasie zajęć Szkoła 

dobrego wychowania 

kwiecień, maj 2016/ biblioteka, 

świetlica szkolna 

k) Wielka Liga Czytelników 

cały rok/nauczyciele biblioteki 

l) zapraszanie rodziców                 

do udziału w akcji Cała Polska 

czyta dzieciom 

cały rok szkolny /R. Wrona, A. 

Jakubowska, pedagog /  

 

 ł) reagowanie na wulgaryzmy, 

akty przemocy ze strony  

uczniów, stosowanie zasad 

PSOZ 

cały rok szkolny/ wszyscy 

pracownicy 
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e) uczestniczenie w wydarzeniach 

kulturowych (teatr, kino, spotkania               

z ciekawymi ludźmi i inne) 

na bieżąco/ wszyscy nauczyciele 

f) akademie, apele, uroczystości 

szkolne 

cały rok szkolny/ wszyscy 

nauczyciele 

g)  Mistrz pięknego czytania  

październik / nauczyciele 

biblioteki, 

j. polskiego 

h) przygotowywanie i udział            

w  konkursach recytatorskich, 

literackich i czytelniczych 

cały rok/ wychowawcy I-II, 

nauczyciele j. polskiego 

6  Rozwijanie i  

wzmacnianie 

kompetencji 

społecznych 

 1,2,3,4 a)  zawieranie kontraktu klasowego 

na podstawie Szkolnego kodeksu 

dobrych obyczajów, monitorowanie 

przestrzegania przyjętych zasad 

cały rok szkolny/wychowawcy   

b) uświadamianie uczniom  zagrożeń 

związanych 

z brakiem zachowania  

bezpieczeństwa  na terenie  szkoły                

i poza nią 

 pogadanki 

  podczas interwencji 

szkolnych 

 regulamin wycieczek i wyjść 

 apele porządkowe 

 wizualizacja 

 ćwiczenia p/pożarowe 

 cały rok szkolny/wszyscy 

nauczyciele 

 n) pedagogizacja rodziców 

na zebraniach, wychowawcy 

o) dostępność kontaktów 

z dyrektorem, pedagogiem 

i nauczycielami uczącymi - 

konsultacje 

cały rok szkolny/wszyscy 

nauczyciele 

p) informowanie o akcjach 

charytatywnych, projektach 

cały rok szkolny/ koordynatorzy 

akcji 

r) Tania wycieczka wykaz miejsc, 

które warto odwiedzić - Konkurs 

dla rodziny 

V/ pedagog 

s) zapraszanie 

do współorganizowania i udziału 

inicjatywach związanych 

 x) szkolenie RP, 

samodoskonalenie 

cały rok szkolny/ wszyscy 

nauczyciele 

y) odpowiedzialne pełnienie  

dyżurów  w czasie przerw,  

reagowanie na łamanie zasad 

bezpieczeństwa i kulturalnego 

zachowania 

cały rok szkolny/ wszyscy 

pracownicy 

z) prowadzenie zajęć 

z uwzględnieniem metod pracy  

rozwijających kompetencje 

społeczne i angażujących 

uczniów do  pomocy 

koleżeńskiej 

cały rok szkolny/wszyscy 

nauczyciele 
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c) apele porządkowe  

 2 w półroczu/ zgodnie 

z potrzebami/dyrektor 
d) zachęcanie do udziału w zajęciach 

WDŻ 

wrzesień /wychowawcy kl. IV- VII 

e) Nie pójdę z nieznajomym- zajęcia 

profilaktyczne  

zgodnie z potrzebami/ pedagog 

f) Pomoc koleżeńska - 

inspirowanie uczniów 

 do organizowania zespołów 

wzajemnej pomocy 

cały rok/wychowawcy, SU, 

pedagog 

g) samodzielne wykonywanie  przez 

uczniów rekwizytów  służących do 

gier zręcznościowych 

 listopad/A. Janikowska 

h) Stwarzanie uczniom możliwości 

rozładowania napięć poprzez 

wytyczenie na holu II piętra strefy 

zabaw zręcznościowych 

cały rok szkolny/ SU  

Janikowska, A Siwiła,   

 A. Rozwadowska 

 i) współorganizowanie oraz udział  

w akcjach na rzecz życia wolnego od 

nałogów np. antynikotynowej Dzień 

bez papierosa 

maj/pedagog 

j) powierzanie uczniom ważnych 

funkcji społecznych w klasie, szkole 

wrzesień / wychowawcy 

k) angażowanie uczniów mających 

skłonności do zachowań 

z pobudzaniem i 

pielęgnowaniem umiejętności  

społecznych   

cały rok szkolny/ wychowawcy 

t) wskazywanie instytucji 

działających na rzecz dziecka 

i rodziny (broszury, tablice 

informacyjne, ulotki), 

u) kierowanie do odpowiednich 

instytucji   działających na rzecz 

dziecka i rodziny; 

w) informowanie o zajęciach 

realizowanych przez specjalistów 

PPP 

cały rok szkolny/ 

ż) systematyczne omawianie 

tematyki bezpieczeństwa  

w szkole, reagowanie                

na sugestie i propozycje 

wypływające od strony rodziców 

i uczniów 

cały rok szkolny/RP 
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agresywnych do współorganizowania 

imprez klasowych i szkolnych, 

cały rok szkolny/ wychowawcy 

l) zachęcanie do udziału oraz 

organizowania akcji charytatywnych 

o różnym charakterze i zasięgu 

cały rok szkolny/wszyscy 

nauczyciele 

ł) udział w cyklu profilaktycznym 

Interdyscyplinarnego Programu 

Edukacji Medialnej KinoSzkoła  

cały rok szkolny/A. Janikowska 

m) udział w organizowanych 

wyjściach do teatru  

cały rok szkolny/ wychowawcy,  

7 Rozwijanie 

zainteresowań 

i wyrównywanie szans 

edukacyjnych. 

 

2,3,4 a) zapoznanie uczniów z ofertą zajęć 

pozalekcyjnych w szkole i mieście, 

wrzesień i cały rok szkolny/ 

dyrektor 

 b) systematyczne uczestnictwo 

w zajęciach rozwijających 

i wyrównawczych zgodnie                 

z zaleceniami  

cały rok szkolny/koordynatorzy 

pomocy psychologiczno 

pedagogicznej, nauczyciele 

prowadzący zajęcia  

c) zachęcanie do udziału 

w konkursach  

cały rok szkolny/koordynatorzy 

konkursów 

d) wyróżnianie uczniów podczas 

uroczystości szkolnych i apeli, 

cały rok szkolny/ dyrektor, 

wychowawcy  

e) Szkolna giełda skutecznych 

i) systematyczna kontrola osiągnięć 

ucznia i jego frekwencji (zebrania, 

konsultacje, dziennik elektroniczny)  

j) zapoznanie z ofertą zajęć 

pozalekcyjnych 

wrzesień, październik 

/wychowawcy 

k) Bez nazwy- numer gazetki 

poświęcony efektywności 

nauczania, dobrej organizacji czasu, 

skutecznych metod uczenia się, 

metodach służących wspieraniu 

i zachęcaniu uczniów do pracy, 

organizacji otoczenia sprzyjającego 

nauce 

Pedagog 

 

 

l) prowadzenie zajęć 

z uwzględnieniem metod 

rozwijających umiejętności 

szkolne uczniów   

cały rok szkolny/wszyscy 

nauczyciele 
ł) systematyczne prowadzenie 

zajęć i  dokumentacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

cały rok szkolny/ wychowawca, 

zespół wychowawczy, 
m) udział w zespołach IPET 

cały rok szkolny/ zespół 

wychowawczy, specjaliści 

n) organizowanie szkolnych 

konkursów, nagradzanie uczniów 

za udział i wyniki konkursów  

cały rok 

szkolny/koordynatorzy 

o) bieżąca kontrola ocen 

i frekwencji - zgodnie 
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pomysłów na lepsze stopnie –                

raz na  półrocze zespół PWPS 
f)  Gra równych szans nagradzanie 

uczniów, którzy poprawili wyniki 

w nauce 

koniec I i II semestru/ RP 

 g) mobilizowanie uczniów do nauki 

poprzez wdrożenie systemu 

motywującego (np. naklejki, 

pieczątki, symbole) ustalonego przez 

nauczycieli, 

cały rok szkolny/ wszyscy 

nauczyciele 

h) Szachy dla każdego – udział                   

w zajęciach  kółka szachowego, 

cały rok szkolny/ A.Szewczyk, R. 

Wrona  

z procedurą 

cały rok/ wychowawca  

p) typowanie uczniów np. Uczeń 

na medal , Szkolna liga 

prymusów,  

 czerwiec/ RP, koordynatorzy 

r) kierowanie do odpowiednich 

form opieki pozalekcyjnej np. 

MOPT, świetlica 

socjoterapeutyczna 

cały rok szkolny/ wychowawcy, 

pedagog 

8 Integrowanie 

społeczności szkolnej, 

lokalnej 

1,3 a) organizowanie wyjść, wycieczek i 

imprez klasowych i szkolnych  

zgodnie z harmonogramem imprez   

b) udział w imprezach lokalnych            

i  miejskich 

cały rok szkolny zgodnie z ofertą 
c) zajęcia integracyjne dla klas 

pierwszych i czwartych 

wrzesień / wychowawcy,  pedagog  

d) działania podejmowane w ramach 

pracy w samorządzie uczniowskim 

cały rok szkolny/opiekun SU 

e) Dzień otwarty w szkole 

marzec/dyrektor 

 f) angażowanie uczniów                  

do inicjatyw na rzecz innych dzieci 

i uczniów np. przedszkolaków 

cały rok szkolny/koordynatorzy 

inicjatyw 

h) zaproszenie rodziców 

do współorganizacji i uczestnictwa 

w imprezach szkolnych np. 

Festiwalu Nauki 

cały rok szkolny/ koordynator 

imprezy 

i) Tak wiele nas łączy –wyznaczanie 

obszarów wspólnych 

zainteresowań; 

konkurs fotograficzny dla rodzin 

przedstawiający swoją pasję,               

lub wykonaną w jej ramach pracę. 

czerwiec/pedagog, A. Janikowska 

 

 

  

  

 

j) Diablaki – rozwijanie pasji  

turystyki górskiej skierowane 

do uczniów i rodziców 

cały rok/ N. Owczarek 

k) wyszukiwanie ofert 

sprzyjających integracji                 

i współpraca z instytucjami,  

cały rok szkolny/ wszyscy 

nauczyciele 
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 g) Film z morałem – popołudniowe 

wyjścia do kina  

cały rok szkolne/ E. Doniec 

9 Realizowanie 

kampanii i programów  

profilaktycznych, 

promocji zdrowia 

dostosowanych 

do potrzeb uczniów 

szkoły zgodnie z ich 

założeniami. 

1,2,3,4 a) Bezpieczne wakacje 

b) Cała Polska Czyta Dzieciom 

c) Mega Misja  

d) Szkoła Dobrego Wychowania 

e) Kino Szkoła 

f) Bieg po zdrowie 

g) Chrońmy dzieci 

h) Nowy Program dla Szkół 

i) Szlachetna paczka 

j) Śniadanie daje moc 

k) Trzymaj formę 

l) Zachowaj Trzeźwy Umysł 

m) Zawsze Razem 

n) Nie pal przy mnie proszę kl.  I-III 

o) Znajdź właściwe rozwiązanie kl. IV- VI 

p) Ratujemy i uczymy ratować 

q) Bądź kumplem, nie dokuczaj 

r) Jam-Just- a- minute 

s) Szkoła Dobrego Wychowania 

cały rok szkolny/ koordynatorzy programów 

 

 

Projekt Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły został przyjęty na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu …………   roku, 

celem przedłożenia Radzie Rodziców. 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu …………… roku w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną. 
 


