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...czyli jak pracować z uczniem, aby czuł się dobrze i bezpiecznie 

w szkole... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem 

prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.” 

T. Gadacz 

 



WPROWADZENIE 

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.  

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie 

i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna 

wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą 

i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.  

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły uwzględnia wnioski z przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych naszej społeczności szkolnej 

i dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska 

lokalnego. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający 

pracy uczniów i nauczycieli. Założeniem tego programu było ukazanie działań szkoły 

i oddziaływań nauczycieli w dążeniu do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, 

odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie 

przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni, aby 

promowano zdrowie, bezpieczny styl życia, dostarczano uczniom specyficznych informacji 

dotyczących agresji, mechanizmów uzależnienia jak również poznania swojej wartości, a co 

się z tym wiąże – ogólnych umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi, 

emocjonalnymi i społecznymi. 

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin 

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem 

i psychologiem, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy 

z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 



II  AKTY  PRAWNE 

Założenia programu są zgodne z: 

- Ustawą Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59) 

- Ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 

2017 r., poz. 60) 

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 

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

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

   

III  NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, 

lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie 

z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.  

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej 

i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych 

i wychowanie do wartości.  

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.  

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie 

ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.  

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 

ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa 

fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, 

sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego 

i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.  

 

 

 



MISJA SZKOŁY 

w obszarze wychowania i profilaktyki 

 

• Szkoła stanowi bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko, sprzyjające jego  rozwojowi. 

Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju wszystkim uczniom. 

• Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka 

na gruncie uniwersalnego systemu wartości. Jest on realizowany we współdziałaniu 

z rodzicami. Występujące trudności analizuje się i rozwiązuje na bieżąco. 

• Zainteresowani rodzice korzystają z opieki przedszkolnej swoich młodszych dzieci. 

• Uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć świetlicowych w czasie pozalekcyjnym. 

• Uczniowie znają, budują i akceptują tradycje szkolne, patriotyczne i lokalne. 

• Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest dostosowany do poziomu nauczania 

uczniów i potrzeb środowiska, w którym żyją. 

• Uczniowie dbają o środowisko naturalne, promują działania proekologiczne w najbliższym 

otoczeniu oraz potrafią atrakcyjnie i twórczo zagospodarować swój czas wolny. 

• Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom i ich rodzicom poprzez współpracę 

z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną. 

• Uczniowie znają zasady savoir - vivre'u. 

• Uczniowie są otwarci na kulturę i obyczaje innych narodów, stosują zasady tolerancji wobec 

ludzi innych narodów i wyznań. 

 

IV. SYLWETKA   ABSOLWENTA  SZKOŁY 

Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone wobec uczniów naszej szkoły mają 

ukształtować sylwetkę absolwenta, który jako uczeń kończący naszą szkołę dobrze 

funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie 

bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego 

komunikowania się, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność 

fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte 

w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu 

absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów 

będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie 

we współczesnym świecie.  



Absolwent jest: 

• dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, 

poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych; 

 • człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, 

chętnie gromadzi różne wiadomości;  

• człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, 

kierującym się zasadami moralnymi;  

• człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym 

dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;  

• człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od 

stanu środowiska naturalnego.  

 

V. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

SZKOŁY. 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy 

programu: 

NAUCZYCIELE: 

 znają środowisko ucznia; 

 znają możliwości intelektualne ucznia i dostosowują do nich swoje wymagania; 

 są świadomi swoich obowiązków wobec dzieci i ich rodziców; 

 dbają o osobisty rozwój; 

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań 

prezentując konsekwentną postawę wobec niewłaściwych zachowań wychowanków 

na terenie szkoły, jak i poza nią; 

 współpracują z innymi nauczycielami i uczniami w atmosferze szacunku; 

 dbają o bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły; 

 właściwie organizują opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły; 

 znają różne formy pracy dydaktycznej; 

 umieją dostosować sposób przekazywania wiedzy do możliwości każdego ucznia; 

 inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć; 

 rozbudzają ciekawość poznawczą uczniów i motywację do dalszej edukacji; 

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz 



o przejawianych zdolnościach; 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich 

zdolności i zainteresowania; 

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu 

Nauczyciel w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 

winien zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

- znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i duchowym); 

- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra 

i piękna w świecie;    

- mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, 

jak i całej edukacji na danym etapie kształcenia; 

- stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolność 

własną z wolnością innych; 

- poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wyznaczonych 

celów życiowych i odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

- uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, 

w społeczności lokalnej i w państwie, korzystając z przekazów dziedzictwa kulturowego; 

- kształtowali w sobie postawy społeczne, patriotyczne, obywatelskie; 

- przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania samodzielnych 

wyborów oraz hierarchizacji wartości; 

- kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; umieli współtworzyć i współdziałać w szkole z nauczycielami (poznanie różnych 

form dyskusji, możliwości wyrażania własnych uczuć, potrzeb, myśli, poznanie sposobów na 

wyjaśnienie własnego stanowiska i dzielenie się doświadczeniami); 

- kształtowali postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego. 

  

WYCHOWAWCA 

Wychowawca jest rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi osobami, śledzi postępy 

w nauce swoich wychowanków oraz pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku 

dalszej edukacji. 



Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, która ma 

polegać na: 

 otwartości i szacunku we wzajemnych relacjach wychowawcy i wychowanka; 

 zrozumieniu i akceptacji swoich wychowanków; 

  tworzeniu warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

 inspirowaniu i wspomaganiu działań zespołowych uczniów; 

 podejmowaniu działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej; 

 integracji zespołu klasowego. 

Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań powinien: 

- otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka. 

- planować i organizować różne formy życia zespołowego  integrujące zespół uczniowski. 

- współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka. 

- utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu lepszego poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych wobec ich dzieci, a także włączanie ich w sprawy klasy 

i szkoły. 

- współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami 

świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także 

zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

- podejmować działania służące: 

 zwiększeniu uczestnictwa dzieci w kulturze; 

 zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym wspólne z  rodzicami organizowanie 

imprez, wycieczek, świąt, mające na celu wskazanie rodzicom i ich dzieciom 

możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego; 

 pedagogizacji rodziców; 

 wychowywaniu w zdrowiu; 

 rozwijaniu zainteresowań czytelniczych; 

 podnoszeniu estetyki i wzbogacaniu wyposażenia sali lekcyjnej. 

 

RODZICE: 

 mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym 



powinni utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

 mają prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły; 

 współorganizują imprezy klasowe i szkolne; 

 są współautorami dokumentów regulujących pracę szkoły; 

 w trosce o dobro dziecka, powinni informować wychowawcę lub nauczycieli o trudnej 

sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub materialnej; 

 uczestniczą w zaplanowanych zebraniach klasowych; 

 poświadczają swoją obecność na zebraniu własnoręcznym podpisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

 mogą otrzymać od wychowawcy lub innego nauczyciela wezwanie pisemne w sytuacjach 

wymagających pilnego kontaktu; 

 osobiście piszą usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji lub przedstawiają usprawiedliwienie 

wystawione przez lekarza; 

 współpracują z nauczycielami w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. 

 

Formy kontaktów rodziców ze szkołą: 

- zaplanowane zebrania; 

- zebrania wynikające z indywidualnych potrzeb klasy; 

- indywidualne rozmowy z dyrektorem szkoły, wychowawcą, nauczycielami; 

- zeszyt do korespondencji. 

 

Mając na względzie wspomagającą rolę szkoły względem rodziców oczekujemy od nich 

następujących postaw: 

- zaufania do działań proponowanych przez nauczycieli; 

- zainteresowania sprawami własnego dziecka; 

- współdziałania; 

- bycia rodzicem, a nie tylko kolegą własnego dziecka; 

- wiary w dobre intencje wychowawcze nauczycieli. 

 

UCZNIOWIE: 

 współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;  

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;  



 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;  

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

 

PSYCHOLOG  I  PEDAGOG  SZKOLNY 

  prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;  

 diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

 udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  

 podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;  

 minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz 

inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

 pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

 wspierają nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny zawiera działania ukierunkowane 

na następujące obszary: 

 

L.p. Obszar Cele Zadania 

1. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

1. Wspieranie rodziców w 

pracy nad harmonijnym 

rozwojem uczniów 

1.Współpraca z rodzicami 

poprzez spotkania, rozmowy 

grupowe oraz indywidualne 

2. Spotkania rodziców ze 

specjalistami 

2. Promowanie zdrowego 

stylu życia 

1.Udział w programach i 

projektach dotyczących 

zagadnienia zdrowego stylu 

życia 

3. Wdrażanie zasad dbałości o 

higienę osobistą 

1. Trening czystości od 

najmłodszych lat 

2. Zwracanie uwagi na 

czystość i schludność ubrania 

oraz obuwia 

4. Kształtowanie wzorów 1.Organizacja wyjazdów do 



kulturalnego sposobu 

spędzania czasu wolnego 

muzeów, kina, teatru 

2.Wskazywanie lektur do 

przeczytania, zgodnych z 

wiekiem rozwojowych 

wychowanka 

5. Wyrobienie u uczniów 

nawyku autorefleksji, 

umiejętności określania 

własnych zdolności, 

możliwości, predyspozycji 

1.Umożliwienie 

wychowankom rozwijania 

pasji, talentów i 

zainteresowań 

2.Organizacja zajęć z 

doradztwa zawodowego 

2. Relacje – 

postawy 

społeczne 

1. Uczenie kultury 

zachowania, słowa, 

tolerancji i szacunku wobec 

innych 

1.Korygowanie 

nieodpowiednich zachowań 

uczniów 

2. Przygotowanie ucznia do 

pełnienia określonych ról 

społecznych, promowanie 

kreatywności w działanie 

1.Stwarzanie sytuacji 

wymagających od uczniów 

aktywności, samodzielności i 

kreatywnego myślenia 

3. Rozwijanie umiejętności 

dokonywania właściwej 

oceny, umiejętności 

korygowania swojego 

postępowania oraz 

hierarchizacji wartości 

1.Budzenie wrażliwości 

moralnej 

4. Mocne akcentowanie 

wartości życia rodzinnego 

1.Kształtowanie w uczniach 

postawy prorodzinnej 

5. Przygotowanie 

wychowanków do 

właściwego rozpoznawania 

oraz kontrolowania 

własnych emocji w 

sytuacjach życiowych 

1.Rozwijanie dojrzałości 

emocjonalnej 

2.Organizacja zajęć 

Wychowania do życia w 

rodzinie 

6. Rozwijanie samodzielności 

myślenia, 

wielopoglądowości, 

tolerancji i aktywności 

społecznej 

1.Wzmacnianie dociekliwości 

poznawczej 

2.Działalność Samorządu 

Uczniowskiego 

7. Uczenie rozwiązywania 

konfliktów, negocjowania, 

przepraszania 

1.Rozmowy wychowawcze z 

wychowawcą, pedagogiem, 

psychologiem 

2.Nauka szukania rozwiązań 

kompromisowych 

3.Opracowanie procedur 

rozwiązywania konfliktów w 

szkole 

8. Rozwijanie wrażliwości na 

cierpienie innych 

1.Działalność wolontariatu 

9. Wzmacnianie mocnych 

stron ucznia 

1.Stwarzanie możliwości 

wykazania się ucznia na 



różnych płaszczyznach życia 

szkolnego 

10. Nauka  sprawnego 

komunikowania się z 

innymi 

1.Przykład własny 

nauczyciela 

2.Jasność zasad zachowania 

w klasie/szkole 

11. Rozwijanie 

odpowiedzialności za siebie 

i innych 

1.Ukazanie możliwości 

wsparcia w sytuacjach 

trudnych 

2.Działalność wolontariatu 

3. Kultura – 

wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

1. Zapoznanie z rolą 

zainteresowań w życiu 

człowieka 

1.Przykład własny 

nauczyciela 

2.Organizowanie kół 

zainteresowań 

2. Uczenie kultury 

zachowania i słowa 

1.Przykład własny 

nauczyciela 

2.Organizacja wyjazdów do 

teatru, muzeum 

3.Organizacja i 

przygotowanie 

wychowanków do konkursów 

np. recytatorskich 

3. Kształtowanie w 

wychowankach  postawy 

pozytywnej i 

przygotowanie do życia w 

oparciu o uniwersalne 

wartości moralne 

1.Przykład własny 

nauczyciela. 

2.Wspieranie uczniów w 

pozytywnych zachowaniach i 

wzmacnianie ich 

4. Uczenie szacunku dla 

symboli narodowych oraz 

poszanowania miejsc o 

znaczeniu narodowym 

1.Wychowanie w 

poszanowaniu tradycji i 

dziedzictwa narodowego 

2.Organizacja i współudział 

uczniów w przygotowaniach 

uroczystości o charakterze 

patriotycznym 

5. Kształtowanie uczuć 

patriotycznych oraz 

właściwej postawy wobec 

społeczności lokalnej, 

integracja szkoły ze 

środowiskiem lokalnym 

1.Rozwijanie u uczniów 

poczucia przynależności do 

społeczności lokalnej 

6. Przygotowanie uczniów do 

czynnego udziału w życiu 

kulturalnym 

1.Wskazanie uczniom 

wartościowych sposobów 

spędzania czasu wolnego 

7. Uświadomienie 

wychowankom potrzeby 

aktualizacji wiedzy i 

korzystania z 

nowoczesnych sposobów 

jej zdobywania 

1.Przygotowanie 

wychowanków do życia we 

współczesnym świecie 



8. Kształtowanie nawyku 

dbałości o otoczenie i 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne 

1.Kształtowanie właściwej 

postawy uczniów wobec 

środowiska naturalnego 

9. Uwrażliwianie na kwestie 

moralne, tj. mówienie 

prawdy, sprawiedliwego 

traktowania 

1.Przykład własny 

nauczyciela 

2.Wskazywanie pozytywnych 

bohaterów literackich, 

filmowych oraz z życia 

publicznego prezentujących 

wskazane cechy 

4. Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

1. Zwiększanie świadomości 

uczniów dotyczącej 

bezpieczeństwa w ich życiu 

w szkole i poza nią 

1.Uświadamianie skutków 

zdrowotnych niebezpiecznych 

i brawurowych zachowań na 

przerwach, w szatni, na 

boisku i na wycieczce 

2.Zapoznanie i przypomnienie 

regulaminów oraz procedur 

obowiązujących w szkole 

3.Organizacja zajęć 

szkoleniowych z pierwszej 

pomocy 

2. Zapoznanie z zasadami 

bezpiecznego poruszania 

się na drodze 

1.Organizacja zajęć i form 

zabawowych z zakresu 

znajomości podstawowych 

przepisów ruchu drogowego 

2.Organizacja spotkania z 

policjantem 

3.Organizacja Egzaminu na 

kartę rowerową 

3. Zapoznanie ze zgubnymi 

skutkami nikotynizmu, 

alkoholizmu i  narkomanii 

1.Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 

2.Opracowanie procedury 

reagowania w szkole na 

zjawisko nikotynizmu, 

alkoholizmu i narkomanii 

4. Profilaktyka uzależnień od 

technologii cyfrowej 

1.Uświadamianie całej 

społeczności szkolnej 

(uczniom, rodzicom, 

nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły) zasad 

korzystania i zagrożeń 

płynących z użytkowania 

różnych technologii 

komunikacyjnych 

 2. Gazetki tematyczne 

5. Profilaktyka 

cyberprzemocy 

1.Opracowanie procedury 

reagowania w szkole na 

zjawisko cyberprzemocy  

2.Podejmowanie interwencji 



w każdym przypadku 

ujawnienia lub podejrzenia 

cyberprzemocy 

 

 

EWALUACJA  PROGRAMU 

 

W oparciu o założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego tworzony jest w szkole  

roczny plan realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Z realizacji zaplanowanych 

zadań sporządzane jest semestralne sprawozdanie.  

Ocena efektów realizacji zadań oraz wynikające z niego wnioski przedstawiane są Radzie 

Pedagogicznej oraz służą do ewaluacji planu pracy w następnym semestrze. 

 


