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I. Podstawa prawna 

 

 Przy tworzeniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Społecznej Szkoły 

Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Zgierza uwzględniono i wykorzystano założenia 

następujących dokumentów: 

 Konstytucji RP;  

 Konwencji Praw Dziecka;  

 Europejskiej Karty Praw Człowieka;  

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;  

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

 

Program wychowawczo -profilaktyczny opracowano na podstawie: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu Wychowawczo – Profilaktycznego,  

 wniosków i analiz wnioski z pracy zespołów  nauczycielskich, 

 Planu Rozwoju Szkoły, 

 uwag i propozycji rodziców, 

 sprawozdania pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018, 

 zapisów w dziennikach klasowych w roku szkolnym 2017/2018, 

 rozmów i dyskusji z uczniami, 

 priorytetów polityki edukacyjnej MEN. 

  

  

II. Założenia programu  

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest strategią wspierania rozwoju 

osobowego ucznia, kształtowania prawidłowych postaw społecznych i moralnych oraz 

pomocy w rozwiązywaniu problemów uczniów. Wychowanie szkolne rozumiane jest 

jako mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju przez cały okres nauki w 

szkole. Profilaktyka  polega na wspomaganiu ucznia w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, jak również ograniczenie 

i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Program ten 

został zaprojektowany na podstawie potrzeb naszej szkoły, uwzględnia jej specyfikę               

i może być w razie konieczności modyfikowany zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

Założenia  i cele programu Wychowawczo - Profilaktycznego mają być realizowane 

przez wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły w sposób spójny i 

systematyczny przy współpracy z rodzicami uczniów oraz zewnętrznymi instytucjami 

wspierającymi proces wychowawczy i profilaktykę takimi jak: poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna, policja, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, 

miejski ośrodek sportu i rekreacji, miejski dom kultury, oraz inne organizacje.  

 

 

 

 



 

Cele programu 

 

Najważniejsze cele wychowawcze to: 

1. wszechstronny rozwój osobowości ucznia z uwzględnieniem jego 

zainteresowań i możliwości edukacyjnych, 

2. kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania 

wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych   i lokalnych, 

3. kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

4. kształtowanie postaw proeuropejskich, 

5. kształtowanie postaw proekologicznych, 

6. kształtowanie postaw tolerancji, 

7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków, 

8. kształtowanie potrzeby i sensu nauki oraz samokształcenia, 

9. troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za  słowa  i czyny 

oraz kształtowanie pozytywnych wzorów właściwego funkcjonowania                     

w rodzinie, grupie i społeczeństwie, 

10. kształtowanie postaw asertywnych oraz umiejętności twórczego myślenia, 

11. przeciwdziałanie agresji i negatywnym zachowaniom wśród uczniów poprzez 

aktywny udział w funkcjonowaniu szkoły, 

12. promowanie modelu edukacji zmierzającego do indywidualizacji procesu 

nauczania oraz oceniania uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, 

13. organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych adresowanych do szerokiej 

grupy uczniów, 

14. szczególny rozwój działalności sportowej w szkole, jako uzupełnienie 

obowiązkowego wychowania fizycznego, 

15. udostępnianie pomieszczeń szkolnych po godzinach lekcyjnych na potrzeby 

spotkań i działań organizacji uczniowskich, 

16. poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole poprzez poprawę relacji 

interpersonalnym i klimatu społecznego w szkole. 

 

Najważniejsze cele profilaktyki to: 

1. informowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o niebezpieczeństwach                        

i skutkach używania substancji psychoaktywnych, uzależnienia od mediów                

i innych uzależnień behawioralnych; 

2. wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w narzędzia umożliwiające 

bardziej efektywne przeciwdziałanie pogłębianiu się i rozpowszechnianiu się 

tych zjawisk; 

3. przeciwdziałanie pojawianiu się niepożądanych zachowań (przemocy, w tym 

cyberprzemocy, wykluczaniu itp.) w obrębie szkoły; 

4. kształtowanie w uczniach umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu – 

proszenia o pomoc innych uczniów i nauczycieli, rodziców – oraz budowanie 

w nich poszanowania dla wartości takich jak solidarność i empatia; 

5. budowanie wśród uczniów pozytywnego wzorca zachowań, odwołującego się 

do korzyści płynących z prowadzenia zdrowego, wolnego od nałogów trybu 

życia; 



6. wzmacnianie zachowań pożądanych i budowanie w uczniach zasobów 

pozwalających im radzić sobie z oczekiwaniami otoczenia i wyrażać siebie              

w sposób społecznie akceptowany; 

7. kreowanie środowiska szkolnego przyjaznego rozwojowi osobowości ucznia             

w każdym obszarze, przyjaznego współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym 

 

III. Model absolwenta 

 

Absolwent naszej szkoły: 

1. Jest świadomy swojego pochodzenia:  

1. ma poczucie tożsamości narodowej,  

2. zna i szanuje historię oraz kulturę swego narodu i regionu,  

3. na gruncie miłości do małej ojczyzny rozwija tożsamość 

europejską,  

4. szanuje swoich przodków.  

2. Twórczo przekształca rzeczywistość: 

1. jest kreatywny oraz podejmuje wyzwania odpowiednie do 

wieku, 

2. potrafi kierować swoim rozwojem,  

3. posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno –

komunikacyjnymi i rozumie zalety i zagrożenia płynące z ich 

korzystania , 

4. osiąga swój cel na drodze uczciwości, prawdy, rzetelnej pracy,  

5. rozwija wrażliwość na piękno.  

3. Cechuje go postawa prospołeczna i tolerancja: 

1. właściwie komunikuje się z otoczeniem,  

2. potrafi pracować w zespole, 

3. jest asertywny i odpowiednio reaguje w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa własnego i innych,  

4. jest koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych, 

5. potrafi podejmować decyzje,  

6. twórczo rozwiązuje konflikty, 

7. jest odpowiedzialny za innych i za siebie, 

8. zna swoje prawa i przestrzega obowiązków,  

9. ma poczucie własnej wartości i tolerancji wobec innych.  

4. Jest wyposażony w wiedzę o sobie i świecie:  

1. potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy ,  

2. ma nawyki czytelnicze, 

3. jest użytkownikiem różnych dóbr kultury,  

4. jest wrażliwy na piękno dziedzictwa kulturowego, 

5. umie obiektywnie oceniać sytuacje, 

6. zna swoje dobre i słabe strony,  

7. świadomie kształtuje swój charakter, 

8. potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i negatywnymi 

uczuciami 

9. pracuje nad własnym rozwojem, budując właściwy system 

wartości 

10. potrafi zdecydować o wyborze dalszego kształcenia.  

5. Prowadzi zdrowy i ekologiczny tryb życia: 



1. jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach 

różnego typu i potrafi świadomie ich unikać, 

2. rozumie potrzebę higienicznego trybu życia i zdrowego 

odżywiania, 

3. poprawnie wyraża swoje emocje i radzi sobie ze stresem, 

4. stosuje profilaktykę przeciw różnym chorobom, 

5. ma szacunek dla przyrody i świadomość, że jest jej częścią,  

6. dostrzega niebezpieczeństwa płynące z nieprzemyślanych 

wyborów 

 

 

 

IV. Identyfikacja problemu 

 

W szkole realizowane były różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne. W oparciu o 

obserwację uczniów, analizę ich zachowań, rozmowy z rodzicami oraz przeprowadzone 

ankiety i wywiady stwierdza się, że: 

 istnieje duże spectrum zagrożeń płynących z zewnątrz do uczniów ze środowiska 

zewnętrznego oraz mediów; 

 w obszarze uzależnień głównym problemem uzależnienia medialne i behawioralne 

oraz nikotynizm wśród uczniów klas starszych; 

 nie stwierdza się przypadków narkomanii w szkole, ale możliwe jest zagrożenie 

sięganiem po środki odurzające i substancje psychotropowe; 

 wiedza na temat zagrożeń różnorodnymi formami cyberprzemocy oraz 

odpowiedzialności karnej musi być upowszechniania i aktualizowana wśród rodziców 

i uczniów; 

 zachwianie stabilności rodziny rodzi coraz więcej lęków i frustracji oraz emocjonalnej 

dezorientacji wśród dzieci; 

 należy wzmacniać w uczniach potrzebę własnej wartości, dostarczać okazji do 

przeżywania sukcesów uczyć technik radzenia sobie ze stresem oraz porażkami; 

 uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych może mieć istotne znaczenie w procesie 

wychowawczym i profilaktycznym; 

 uczniowie respektują zasady i normy jeśli mają świadomość negatywnych 

konsekwencji ich nieprzestrzegania; 

 udział uczniów w projektach, warsztatach oraz wycieczkach szkolnych podnosi jakość 

działań wychowawczych; 

 mała liczba uczniów w klasie ułatwia szybkie rozpoznawanie problemu i podjęcie 

działań interwencyjnych; 

 mocną stroną szkoły jest wychowanie uczniów przez kontakt z kulturą i sztuką; 

 wskazane byłoby wykorzystanie oferty ogólnopolskich programów i akcji 

profilaktycznych w pracy wychowawczej. 

 

Diagnoza wykazała, że problemy występujące w szkole dotyczą głównie:  

 agresji słownej 

 przeszkadzania i dokuczania kolegom,  

 dyscypliny szkolnej oraz negowania obowiązujących norm, 



 radzenia sobie ze stresem,  

 wyboru priorytetów w trakcie nauki oraz rozwoju dalszej drogi życiowej 

 współpracy z rodzicami.  

 

Na podstawie badań ankietowych naszej szkoły określono czynniki chroniące i czynniki 

ryzyka zachowań problemowych uczniów. Wśród czynników chroniących należy wymienić:  

 zainteresowanie rodziców sprawami dzieci,  

 wsparcie rodziców i zachęcanie dzieci do pozytywnych działań,  

 dobrą sytuację materialną większości rodzin dzieci w naszej szkole,  

 bezpieczeństwo w szkole,  

 dobrą atmosferę panującą w szkole opartą na zaufaniu i szacunku,  

 pozytywne relacje z nauczycielami w szkole,  

 adekwatną samoocenę większości uczniów.  

 

Czynnikami ryzyka sprzyjającymi wystąpieniu problemów są:  

 niespójne metody wychowawcze rodziców,  

 podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych (palenie papierosów                            

i e- papierosów), 

 nieumiejętność rozładowywania napięcia przez uczniów i wynikające stąd zachowania 

agresywne, 

 podatność na cyberprzemoc, 

 uzależnienia medialne i behawioralne, 

 spóźnienia i opuszczanie zajęć,  

 niekonsekwencja w egzekwowaniu obowiązków szkolnych od uczniów, 

 niepowodzenia szkolne uczniów,  

 sytuacja zdrowotna uczniów, 

 zwiększająca się liczba rodzin rozbitych i rekonstruowanych. 

 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

2. Nauczyciele: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w szkole, 

 inspirują działania innowacyjne i koncepcje programów 

wychowawczych, wspierają kulturę wychowawczą szkoły, 

 prognozują potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych, 

 współpracują z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym                  

w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

 informują wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego                                    

o postępach uczniów w nauce i zachowaniu, 

  uczestniczą w imprezach organizowanych przez klasę w celu bliższego 

poznania uczniów, 

 wspierają pracę uczniów uzdolnionych oraz udzielają pomocy uczniom 

słabym, 

 udzielają konsultacji dla uczniów i rodziców, 

 przekształcają szkołę w środowisko otwarte na innowacje                                 

i poszukujące nowych rozwiązań, 



 doskonalą swój warsztat pracy  przez uczestnictwo w różnych 

szkoleniach i kursach doskonalących, warsztatach, seminariach 

konferencjach. 

3. Wychowawcy klas: 

 zobowiązani do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów,                     

i informowania uczących nauczycieli, a także pedagoga szkolnego           

o trudnych przypadkach w tym zakresie, 

 opracowują w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny Plan 

Pracy Wychowawcy Klasy, 

 działają na rzecz zespołu klasowego, 

 uczestniczą we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w 

planie pracy wychowawcy, 

 kierują klasowymi wycieczkami wyjazdowymi, 

 czuwają nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, są  w stałym 

osobistym kontakcie z rodzicami oraz za pomocą dziennika 

elektronicznego, 

 informują Dyrektora Szkoły o wszystkich zajściach                                      

i incydentach z udziałem uczniów, 

 dzielą się z innymi nauczycielami spostrzeżeniami i uwagami                      

o kłopotach i problemach uczniów, 

 dążą do rozwiązywania problemów klasowych, stosują metodę szkolnej 

interwencji profilaktycznej, 

 organizują i prowadzą zebrania klasowe oraz dokumentację klasową, 

 mają obowiązek zapoznawania rodziców, podczas pierwszego 

spotkania, z obowiązującymi w szkole przepisami zawartymi                         

w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły, 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,  

 prowadzą lekcje wychowawcze poświęcone na realizację ciekawych 

programów mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju 

ucznia, 

 współpracują z różnymi instytucjami w zakresie rozwiązywania 

problemów wychowawczych, materialnych, osobowościowych               

i zdrowotnych uczniów, 

 wspierają funkcję wychowawczą rodzin. 

 

   

4. Dyrektor Szkoły: 

 monitoruje pracę wychowawców klasowych i nauczycieli,            

 diagnozuje oczekiwania rodziców wobec szkoły, 

 współpracuje z  Radą Rodziców i Radą Szkoły w zakresie pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 koordynuje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego, 

 ogranicza czynniki ryzyka, wzmacniając jednocześnie czynniki 

chroniące młodzież przez m.in. organizowanie dyżurów 

przedlekcyjnych i międzylekcyjnych na terenie szkoły, wyznaczanie 

odpowiedzialnych osób za opiekę w czasie imprez szkolnych                           

i wycieczek szkolnych, 



 zapewnia bezpieczeństwo, przyjazny klimat i przeciwdziała wszelkim 

negatywnym zjawiskom w szkole. 

 

5. Rada Rodziców 

 analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania, 

 zgłasza wnioski we wszystkich ważnych z punktu widzenia 

funkcjonowania szkoły sprawach, 

 współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły oraz 

Samorządem Szkolnym. 

 

6. Rodzice: 

 posiadają prawo udziału w tworzeniu dokumentów klasy                             

i szkoły, 

 uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z wychowawcami klas, 

 uczestniczą w indywidualnych konsultacjach z wychowawcami klas 

oraz nauczycielami w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat 

zachowania i postępów w nauce swojego dziecka i/lub ewentualnych 

przyczyn trudności w szkole oraz wspólnym rozwiązaniu takich 

problemów, 

 biorą udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych 

organizowanych przez szkołę, 

 uczciwie i rzetelnie informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka 

(jeżeli jest to istotne w procesie nauczania) oraz  o przyczynach jego 

nieobecności na zajęciach szkolnych. 

 

7. Samorząd Szkolny:  

 współpracuje z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, i rodzicami, 

 współdecyduje  o życiu i pracy szkoły, 

 broni praw i godności uczniów, pomaga rozwiązywać ich problemy, 

 organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne, 

 inicjuje i przeprowadza akcje charytatywne na rzecz osób 

potrzebujących. 

 

 

 

VI. Obszary działalności wychowawczej szkoły 

Szkoła realizuje działania wychowawcze w następujących obszarach: 

 

1. rozwój społeczno-patriotyczny i emocjonalno-moralny; 

2. rozwój intelektualny; 

3. rozwój fizyczno-zdrowotny; 

4. wychowanie przez kontakt z kulturą i sztuką 

5. działania korygujące niewłaściwe zachowania uczniów i inne. 

 

 

 

 

 



Obszar 1 Rozwój społeczno-patriotyczny i emocjonalno-moralny 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Kształtowanie 

postawy obywatelskiej 

oraz poczucia 

odpowiedzialności za 

innych i szkołę. 

Realizowanie zasady 

samorządności. 

Angażowanie uczniów  

w działalność Samorządu 

Szkolnego i samorządów 

klasowych. Uczestnictwo 

w uroczystościach 

integrujących środowisko 

szkolne. 

opiekun Samorządu 

Szkolnego, 

wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

Zaznajomienie z 

podstawowym 

zakresem praw                  

i wolności człowieka,              

w tym z prawami 

dziecka. 

Wykłady oraz ćwiczenia 

na lekcjach wiedzy o 

społeczeństwie. 

Zaangażowanie w 

programy Amnesty 

International 

nauczyciel wiedzy o 

społeczeństwie, 

wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

Przekazywanie 

wiedzy na temat 

historii i tradycji kraju 

i regionu. 

uświadomienie 

obowiązków wobec 

ojczyzny.  

Realizacja programu w 

ramach zajęć z historii         

i wiedzy o 

społeczeństwie. 

Uczestnictwo w 

uroczystościach 

związanych z historią             

i tradycją regionu. Apele        

i uroczystości szkolne. 

Pogadanki w ramach 

godziny wychowawczej. 

nauczyciel historii i 

wiedzy o 

społeczeństwie, 

wychowawcy klas, 

Dyrektor Szkoły 

cały rok szkolny 

Integrowanie 

środowiska szkolnego. 

Uroczystości i tradycje 

szkolne. Projekty 

edukacyjne. 

wszyscy 

nauczyciele, 

Dyrektor Szkoły, 

Samorząd Szkolny 

 

Rozwijanie w 

uczniach kompetencji 

społecznych                        

i pożądanych postaw 

moralnych – 

umiejętności 

współpracy, postawy 

solidarnej                           

i empatycznej                     

w stosunku do innych. 

Kształtowanie postaw 

tolerancji, także 

wobec 

niepełnosprawnych. 

Rozpoznawanie 

różnych przejawów 

dyskryminacji                     

i umiejętność obrony 

Praca w grupach podczas 

zajęć dydaktycznych. 

Projekty szkolne. Udział 

w uroczystościach                  

i konkursach szkolnych          

i międzyszkolnych. 

Wycieczki szkolne oraz 

spotkania z ciekawymi 

ludźmi. Udział w 

wolontariacie. Zajęcia              

w ramach godzin 

wychowawczych. 

Warsztaty 

psychologiczne. 

Współpraca z rodzicami. 

wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog 

cały rok szkolny 



siebie oraz innych 

przed dyskryminacją. 

Budowanie w 

uczniach umiejętności 

intra- i 

interpersonalnych –  

radzenia sobie z 

emocjami i stresem, 

wyrażania asertywnie 

własnego zdania, 

komunikowania się                

z innymi. 

Interakcje nauczycieli z 

uczniami, funkcjonujące 

jako model do 

naśladowania przez 

uczniów. Zajęcia w 

ramach godzin 

wychowawczych. 

Warsztaty 

psychologiczne. 

Konsultacje 

indywidualne z 

psychologiem. 

Współpraca z rodzicami. 

Eliminowanie 

niepożądanych zachowań 

poprzez szybkie i 

konsekwentne 

reagowanie, we 

współpracy z rodzicami. 

wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog 

cały rok szkolny 

 

 

Obszar 2 Rozwój intelektualny 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Umożliwianie 

uczniom realizacji ich 

intelektualnego 

potencjału. 

Zajęcia dydaktyczne. 

Umożliwianie uczniom 

uczestnictwa w zajęciach 

pozalekcyjnych – kołach 

zainteresowań, zajęciach 

wyrównawczych – 

realizacji projektów 

szkolnych oraz 

wykonywania prac 

wykraczających poza 

materiał. Stosowanie 

zasady indywidualizacji 

nauczania. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Rozwijanie 

zainteresowań 

uczniów, 

wzmacnianie w nich 

dążenia do 

zdobywania wiedzy. 

Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych dla 

uczniów. Stosowanie               

w pracy dydaktycznej 

aktywnych metod pracy  

z uczniami. 

Umożliwianie uczniom 

udziału w konkursach 

szkolnych                              

i międzyszkolnych. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 



Wycieczki szkolne. 

Rozwijanie 

czytelnictwa u 

uczniów. 

Zajęcia w bibliotece 

miejskiej. 

Wykorzystywanie na 

zajęciach dydaktycznych 

różnych form pracy z 

tekstem. 

nauczyciele języka 

polskiego, inni 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

Przygotowanie 

uczniów do wyboru 

drogi zawodowej 

zgodnej z ich 

możliwościami                                                

i zainteresowaniami. 

Konsultacje                     

z nauczycielami. Zajęcia           

z doradcą zawodowym. 

Treści związane z 

podstawami 

przedsiębiorczości, 

realizowane w ramach 

zajęć z wiedzy o 

społeczeństwie. 

wszyscy 

nauczyciele, doradca 

zawodowy 

cały rok szkolny 

 

 

 

Obszar 3. Rozwój fizyczno-zdrowotny 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Propagowanie wśród 

uczniów zdrowego 

trybu życia, 

charakteryzującego się 

odpowiednim 

odżywianiem się                 

i aktywnością 

fizyczną, oraz zasad 

ekologicznego 

funkcjonowania w 

środowisku. 

Lekcje wychowania 

fizycznego i biologii. 

Umożliwienie uczniom 

uczestnictwa w różnych 

formach aktywności 

fizycznej, w ramach 

zajęć wychowania 

fizycznego lub poza 

nimi. Organizacja dnia 

sportu, pikników 

szkolnych itp. 

Uczestnictwo                        

w szkolnych                                            

i międzyszkolnych 

konkursach. Promowanie 

osiągnięć sportowych 

uczniów. 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, przyrody  

i biologii, 

wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

Utrzymywanie 

wysokiej frekwencji 

na zajęciach 

wychowania 

fizycznego. 

Urozmaicanie zajęć 

wychowania fizycznego 

poprzez wprowadzanie 

różnych form 

aktywności. 

Systematyczna kontrola 

frekwencji uczniów 

poprzez uzupełnianie 

dzienników i kontakt z 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 



rodzicami. Opracowanie 

procedur ułatwiających 

opiekę nauczycieli 

dyżurujących nad 

uczniami zmierzającymi 

na zajęcia wychowania 

fizycznego. 

Informowanie rodziców 

o tym, jak ważna jest 

regularna aktywność 

fizyczna młodzieży. 

 

Obszar 4: wychowanie przez kontakt z kulturą i sztuką 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Rozwijanie 

zainteresowania sztuką 

wśród uczniów. 

Kształtowanie 

kreatywności, 

wrażliwości i postaw 

twórczych. 

Udział w życiu 

kulturalnym regionu. 

Udział w konkursach 

szkolnych i 

międzyszkolnych. 

Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych, 

zgodnych z potrzebami 

uczniów Promocja 

osiągnięć uczniów. 

nauczyciele, 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

wychowawcy, 

Dyrektor Szkoły 

cały rok 

szkolny 

Kształcenie 

umiejętności analizy i 

interpretacji 

różnorodnych zjawisk 

estetycznych. 

Dyskusje z uczniami 

podczas zajęć języka 

polskiego i poza nimi. 

Zachęcanie do 

wyrażania własnej 

opinii na tematy 

związane z kulturą                      

i sztuką. 

nauczyciele języka 

polskiego 

cały rok 

szkolny 

Dbanie o rozwój 

kultury słowa i kultury 

bycia na co dzień. 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych               

i języku polskim. 

Zachęcanie do rozwoju 

czytelnictwa. Elementy 

savoir-vivre’u na 

godzinach 

wychowawczych. 

Konkursy, projekty 

uczniowskie. 

wychowawcy klas, 

nauczyciele języka 

polskiego 

cały rok 

szkolny 



Zachęcanie uczniów 

do kontaktu ze sztuką. 

Pokazanie 

alternatywnych form 

spędzania wolnego 

czasu. 

Wycieczki szkolne                    

i nieobowiązkowe 

wizyty w teatrach, 

kinach, filharmonii, 

operze, muzeach, 

galeriach malarstwa i 

innych instytucjach 

kultury. 

wychowawcy, 

nauczyciele, Samorząd 

Szkolny 

cały rok 

szkolny 

 

Obszar 5: Działania korygujące niewłaściwe zachowania uczniów i inne 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Eliminowanie 

niepożądanych                  

i modelowanie 

pozytywnych 

zachowań u uczniów. 

Szybkie i konsekwentne 

reagowanie nauczycieli           

i pracowników szkoły na 

pojawienie się 

niepożądanego 

zachowania. 

Rozwiązywanie trudnych 

sytuacji za pomocą 

indywidualnych rozmów, 

mediacji. W razie 

potrzeby wprowadzanie 

innych środków 

zaradczych (np. 

warsztaty, spotkania ze 

specjalistami). Włączanie 

się w ogólnopolskie 

programy profilaktyczne. 

wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog, Dyrektor 

Szkoły 

cały rok szkolny 

 

 

VII. Obszary działalności profilaktycznej 

 

Szkoła realizuje działania profilaktyczne w następujących obszarach: 

 

1. zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych i pojawianiu się uzależnień; 

2. przeciwdziałanie objawom przemocy w szkole i poza nią; 

3. przeciwdziałanie problemom z frekwencją; 

4. wzmacnianie dyscypliny szkolnej; 

5. promocja zdrowego trybu życia; 

6. kształtowanie umiejętności interpersonalnych i pożądanych postaw wśród uczniów. 

 

 

 

 

 



 

Obszar 1: zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych i pojawianiu się uzależnień 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Systematyczne i 

wieloaspektowe 

diagnozowanie sytuacji 

uczniów, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

czynników ryzyka 

związanych z 

pojawieniem się 

zachowań 

niepożądanych i 

uzależnień. 

Rozmowy z uczniami                  

i rodzicami, obserwacje 

uczniów podczas zajęć 

lekcyjnych i przerw, w razie 

potrzeby kontakt ze 

specjalistą. Ankieta dotycząca 

doświadczeń z substancjami 

psychoaktywnymi. 

wychowawcy 

klas, pedagog 

cały rok 

szkolny 

Uświadamianie  

niebezpieczeństw 

związanych z 

używaniem alkoholu, 

papierosów, 

narkotyków, dopalaczy 

oraz przekazywanie 

wiedzy dotyczącej 

uzależnień od tych 

substancji. 

Pogadanki i zajęcia o 

charakterze warsztatowym na 

godzinach wychowawczych. 

Realizacja zagadnień w 

ramach lekcji biologii, chemii 

i wiedzy o społeczeństwie. 

Spotkania ze specjalistami w 

zakresie uzależnień. 

Włączenie się do 

ogólnopolskiego programu 

profilaktycznego. 

Informowanie rodziców o 

niebezpieczeństwach 

związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych 

oraz o sposobach 

przeciwdziałania 

podejmowaniu przez ich 

dzieci zachowań 

ryzykownych. 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

biologii i 

wiedzy o 

społeczeństwie, 

Dyrektor 

Szkoły, pedagog 

cały rok 

szkolny 

Informowanie o 

zjawisku uzależnień 

medialnych – od 

komputera, internetu, 

gier komputerowych, 

telewizji, telefonu 

komórkowego – oraz o 

innych uzależnieniach 

behawioralnych, np. 

zakupoholizm, 

Pogadanki i zajęcia o 

charakterze warsztatowym na 

godzinach wychowawczych. 

Realizacja zagadnień w 

ramach lekcji biologii i 

wiedzy o społeczeństwie. 

Projekty uczniowskie. 

Organizowanie zajęć 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

biologii                         

i wiedzy o 

społeczeństwie, 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

cały rok 

szkolny 



pracoholizm. 

Uświadomienie 

uczniom wagi 

problemu. Zachęcanie 

uczniów do 

alternatywnych form 

spędzania wolnego 

czasu. 

pozalekcyjnych, zgodnych             

z zainteresowaniami uczniów, 

jako alternatywy dla biernego 

sposobu spędzania wolnego 

czasu i angażowania się w 

zachowania ryzykowne. 

Dyrektor 

Szkoły, pedagog 

Rozwijanie i 

wzmacnianie w 

uczniach zasobów 

chroniących przed 

uzależnieniami: 

asertywności, 

koniecznej do 

nieulegania presji 

rówieśników, oraz 

poczucia własnej 

wartości. 

Pogadanki oraz zajęcia                 

o charakterze warsztatowym 

na godzinach 

wychowawczych. 

Angażowanie uczniów                 

w różnorodne działania,                    

w których mogą odnosić 

sukcesy (konkursy, projekty 

uczniowskie, koła 

zainteresowań). Warsztaty 

psychologiczne. 

nauczyciele, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 

Promowanie praktyk 

związanych ze 

zdrowym trybem życia 

jako alternatywy dla 

zachowań 

ryzykownych – 

zachęcanie do 

podejmowania 

aktywności fizycznej, 

zdrowego odżywiania 

się. 

Pogadanki na lekcjach 

biologii i godzinach 

wychowawczych. 

Uatrakcyjnienie zajęć 

wychowania fizycznego i 

wprowadzenie 

alternatywnych jego form. 

Dni sportu. Wycieczki 

szkolne. Udział w 

konkursach. Prelekcje 

specjalistów. Projekty 

uczniowskie. 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

biologii i 

wychowania 

fizycznego, 

Dyrektor Szkoły 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

Obszar 2: przeciwdziałanie objawom przemocy w szkole i poza nią 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Systematyczna 

diagnoza zachowań 

agresywnych uczniów 

w szkole i poza nią, w 

kontekście ogólnego 

funkcjonowania 

uczniów. Diagnoza 

sytuacji osób, wobec 

których stosowana jest 

przemoc lub agresja. 

Obserwacja uczniów. 

Rozmowy z uczniami i 

rodzicami. 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 

(szczególnie 

wrzesień-

październik) 



Informowanie o tym, 

czym są agresja i 

przemoc oraz o ich 

różnych formach 

przejawiania się. 

Pogadanki i zajęcia o 

charakterze warsztatowym 

na godzinach 

wychowawczych. 

wychowawcy 

klas, Dyrektor 

Szkoły, pedagog 

cały rok 

szkolny 

Zaznajomienie z 

problemem 

cyberprzemocy. 

Diagnoza problemu 

cyberprzemocy w 

szkole. 

Ankiety wśród uczniów 

dotyczące ich wiedzy i 

doświadczeń związanych z 

cyberprzemocą. Pogadanki i 

zajęcia o charakterze 

warsztatowym na godzinach 

wychowawczych. 

wychowawcy 

klas, pedagog 

cały rok 

szkolny 

Zapewnienie wsparcia 

osobom szykanowanym 

i izolowanym w 

środowisku 

uczniowskim. 

Informowanie gdzie i jak 

szukać pomocy. Rozmowy o 

charakterze wspierającym. 

Włączanie tych uczniów w 

środowisko szkolne. Udział 

w warsztatach 

psychologicznych. 

wychowawcy 

klas, pedagog 

cały rok 

szkolny 

Przeciwdziałanie 

wszelkim przejawom 

agresji i przemocy w 

szkole poprzez 

zdecydowaną niezgodę 

na stosowanie 

przemocy. 

Przekazywanie uczniom i 

rodzicom jasnych 

komunikatów dotyczących 

oczekiwań wobec uczniów. 

Działania uświadamiające 

uczniom, że są 

odpowiedzialni za swoje 

czyny. Opracowanie zasad 

reagowania na sytuacje 

agresji i przemocy oraz 

szybkie i konsekwentne 

reagowanie nauczycieli. 

wychowawcy 

klas, Dyrektor 

Szkoły, 

nauczyciele, 

psedagog 

cały rok 

szkolny 

(szczególnie 

wrzesień-

październik) 

Niwelowanie społecznej 

bierności uczniów na 

przejawy przemocy. 

Rozwijanie empatii, 

wrażliwości na krzywdę 

innych, solidarności z 

pokrzywdzonymi. 

Działania wychowawców 

klas. Pogadanki na lekcjach 

religii, języka polskiego. 

Zajęcia o charakterze 

warsztatowym na godzinach 

wychowawczych.  

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 

Uczenie alternatywnych 

sposobów wyrażania 

negatywnych emocji, 

rozładowywania 

napięcia 

emocjonalnego, 

właściwego 

kierunkowania 

aktywności fizycznej. 

Pogadanki i zajęcia o 

charakterze warsztatowym 

na godzinach 

wychowawczych. Działania 

wychowawców klas. 

Działania nauczyciela 

wychowania fizycznego 

promujące sport.  

wychowawcy 

klas, nauczyciel 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 



Zaznajomienie z 

przepisami prawa 

dotyczącymi czynów 

karalnych z udziałem 

nieletnich. 

Omawianie problematyki na 

zebraniach z rodzicami i 

godzinach wychowawczych. 

Dyrektor 

Szkoły, 

wychowawcy 

klas 

cały rok 

szkolny 

 

Obszar 3: przeciwdziałanie niskiej frekwencji 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Comiesięczna analiza 

frekwencji uczniów, 

diagnozowanie sytuacji 

uczniów spóźniających 

się lub opuszczających 

często lekcje. 

Analiza frekwencji. 

Systematyczne wypełnianie 

dziennika. Diagnoza 

przyczyn opuszczania przez 

uczniów zajęć. 

wychowawcy 

klas, 

administrator 

dziennika 

elektronicznego, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 

Uatrakcyjnienie zajęć 

dydaktycznych oraz 

poszukiwanie różnych 

form aktywizacji 

uczniów, 

wykorzystujących ich 

predyspozycje i 

uzdolnienia. 

Różnicowanie metod 

prowadzenia zajęć. Udział w 

konkursach międzyszkolnych 

i organizacja konkursów 

szkolnych. Koła 

zainteresowań. 

nauczyciele, 

Samorząd 

Szkolny 

cały rok 

szkolny 

Wprowadzenie systemu 

nagradzania uczniów o 

wysokiej frekwencji 

oraz karania uczniów 

systematycznie 

wagarujących. 

Publiczne pochwały i 

nagrody Dyrektora Szkoły 

dla uczniów wzorowo 

uczęszczających do szkoły. 

Przestrzeganie zasad 

klasyfikacji z zajęć 

edukacyjnych oraz procedur 

postępowania w sytuacji 

niskiej frekwencji. 

Przekazywanie rodzicom 

informacji o konsekwencjach 

przyzwolenia na wagary i 

pochopnego 

usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów. 

wychowawcy 

klas, Dyrektor 

Szkoły, 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

Budowa dobrej 

atmosfery w szkole, 

zachęcającej uczniów 

do regularnego 

uczęszczania. 

Całokształt działań 

dydaktycznych i 

wychowawczych. 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 



Kształtowanie 

poprawnej, stałej 

komunikacji między 

rodzicami, uczniami i 

szkołą. 

Jasne określanie zasad 

związanych z uczęszczaniem 

na zajęcia lub ich 

opuszczaniem. Stały kontakt 

z rodzicami. Indywidualne 

konsultacje rodziców z 

nauczycielami. Włączanie 

uczniów w kontakt między 

rodzicami a szkołą. 

wychowawcy 

klas, wszyscy 

nauczyciele, 

psycholog 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

Obszar 4: wzmacnianie dyscypliny szkolnej 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Zaznajamianie uczniów 

z wewnętrznymi aktami 

prawa szkoły: Statutem, 

WSO, Programem 

Wychowawczo - 

Profilaktycznym, 

zarządzeniami 

Dyrektora Szkoły, 

regulaminami pracowni 

przedmiotowych. 

Informowanie na godzinach 

wychowawczych. 

wychowawcy 

klas 

wrzesień 

Zwiększenie stopnia 

przestrzegania 

przepisów dotyczących 

obuwia zmiennego, 

zakazu używania 

telefonów 

komórkowych i 

opuszczania szkoły w 

trakcie zajęć, zasad 

zwalniania z lekcji i 

usprawiedliwiania 

nieobecności. 

Informowanie na godzinach 

wychowawczych i 

zebraniach z rodzicami. 

Nadzór nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

podczas przerw i zajęć 

lekcyjnych. 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

dyżurujący, 

pracownicy 

obsługi 

cały rok 

szkolny 

Przestrzeganie 

przepisów 

przeciwpożarowych i 

postępowania w sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub 

życia. 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych. Ćwiczenie 

postępowania w sytuacji 

zagrożenia pożarowego 

(alarm). 

Dyrektor 

Szkoły, 

wychowawcy 

klas, nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństwa 

wrzesień, cały 

rok szkolny 



Zwiększenie 

poszanowania dla 

mienia szkoły. 

Szybkie i konsekwentne 

reagowanie na niszczenie 

mienia wspólnego – karanie 

osób odpowiedzialnych, 

rozmowy z rodzicami, 

stosowanie finansowej 

odpowiedzialności za 

zniszczenia. Pogadanki na 

godzinach wychowawczych. 

Dyrektor 

Szkoły, 

wychowawcy 

klas 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

Obszar 5: promocja zdrowego trybu życia 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Upowszechnianie 

wśród uczniów wiedzy 

o zasadach zdrowego 

odżywiania się oraz o 

chorobach 

cywilizacyjnych 

związanych z 

nieprawidłowymi 

nawykami 

żywieniowymi. 

Informacje na lekcjach 

biologii i godzinach 

wychowawczych. Prelekcje 

specjalistów. Opracowywanie 

prezentacji na gazetkach 

ściennych. Projekty 

uczniowskie. 

wychowawcy 

klas, nauczyciel 

biologii, 

Dyrektor 

Szkoły, 

Samorząd 

Szkolny 

cały rok 

szkolny 

Informowanie o 

problemie zaburzeń 

odżywiania, ich 

fizycznych, 

psychicznych i 

społecznych skutkach. 

Pogadanki i zajęcia o 

charakterze warsztatowym. 

W razie potrzeby zajęcia ze 

specjalistą – lekarzem. 

wychowawcy 

klas, pedagog 

cały rok 

szkolny 

Rozwój aktywności 

fizycznej. Zmniejszenie 

liczby uczniów 

korzystających ze 

zwolnień lekarskich z 

zajęć wychowania 

fizycznego. 

Informowanie rodziców o 

tym, jak ważna jest 

aktywność fizyczna w życiu 

ich dzieci. Urozmaicone 

formy zajęć wychowania 

fizycznego. Włączanie w 

szkolny sport wszystkich 

nauczycieli przez 

organizowanie wycieczek, 

meczy, rajdów, dnia sportu, 

różnych form 

współzawodnictwa. 

wychowawcy, 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego, 

pozostali 

nauczyciele, 

Samorząd 

Szkolny 

cały rok 

szkolny 



Uczestnictwo w sportowych 

imprezach miejskich i 

powiatowych. 

 

 

Obszar 6 : kształtowanie umiejętności interpersonalnych i pożądanych postaw wśród uczniów 

 

Zadania Działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uczenie umiejętności 

radzenia sobie z 

negatywnymi 

emocjami, napięciem 

emocjonalnym, 

stresem. 

Pogadanki i zajęcia o 

charakterze 

warsztatowym na 

godzinach 

wychowawczych. 

Rozmowy z uczniami. 

Warsztaty 

psychologiczne. 

Organizacja 

regularnego wsparcia 

psychologicznego dla 

uczniów wymagających 

pracy w tym zakresie. 

wychowawcy klas, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 

Kształtowanie 

poprawnej komunikacji 

interpersonalnej. 

Zajęcia o charakterze 

warsztatowym na 

godzinach 

wychowawczych. 

Informowanie o 

zasadach poprawnej 

komunikacji. 

Stosowanie tych zasad 

w kontakcie z uczniem 

w celu modelowania 

jego zachowań. 

Warsztaty 

psychologiczne. 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 

Rozwijanie empatii, 

kształtowanie postawy 

szacunku dla drugiego 

człowieka. 

Zajęcia o charakterze 

warsztatowym na 

godzinach 

wychowawczych.  

Warsztaty 

psychologiczne. 

Stanowcze reagowanie 

na zachowania 

niepożądane w 

stosunku do uczniów i 

wszyscy nauczyciele, 

Dyrektor Szkoły, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 



nauczycieli. 

Prezentowanie 

pożądanych postaw i 

zachowań w kontakcie 

z uczniem w celu 

modelowania jego 

zachowań. 

Rozwijanie 

asertywności, 

rozumianej jako 

umiejętność wyrażania 

własnego zdania z 

poszanowaniem dla 

stanowiska drugiej 

osoby. 

Pogadanki i zajęcia o 

charakterze 

warsztatowym na 

godzinach 

wychowawczych. 

Warsztaty 

psychologiczne. 

Prezentowanie 

pożądanych postaw i 

zachowań w kontakcie 

z uczniem w celu 

modelowania jego 

zachowań. 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 

Wzmacnianie poczucia 

przynależności do 

grupy klasowej oraz 

integracja środowiska 

szkolnego. 

Elementy zajęć 

integracyjnych na 

godzinach 

wychowawczych. 

Wycieczki, imprezy 

szkolne i pozaszkolne. 

Projekty uczniowskie. 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

cały rok 

szkolny 

Kształtowanie postawy 

obywatelskiej poprzez 

angażowanie uczniów 

w działalność szkoły. 

Organizacja wyborów 

do Samorządu 

Szkolnego. Działania 

Samorządu – 

organizacja wydarzeń 

szkolnych i wycieczek. 

Nagradzanie uczniów 

szczególnie 

angażujących się w 

działalność szkoły. 

wychowawcy klas, 

Dyrektor Szkoły, 

opiekun Samorządu 

Szkolnego, Samorząd 

Szkolny 

cały rok 

szkolny 

Kształtowanie 

świadomości istnienia 

na świecie 

różnorodności 

kulturowej oraz 

uczenie szacunku i 

tolerancji dla tej 

różnorodności, przy 

poszanowaniu własnej 

tradycji oraz przekonań 

Zajęcia o charakterze 

warsztatowym na 

godzinach 

wychowawczych. 

Prezentowanie 

pożądanych postaw i 

zachowań w kontakcie 

z uczniem w celu 

modelowania jego 

zachowań. 

nauczyciele, pedagog cały rok 

szkolny 



osobistych. 

VIII. Sposoby badania i ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

Efektywność programu wychowawczo-profilaktycznego analizowana jest poprzez: 

1. bezpośrednią rozmowę z uczniami i rodzicami, dyskusje,  

2. wnikliwą obserwację uczniów,  

3. spotkania  zespołu wychowawczego (wymiana uwag, spostrzeżeń oraz własnych 

doświadczeń w zakresie pracy wychowawczej),  

4. analizę dokumentów szkolnych: 

 dzienników lekcyjnych, 

 zestawień wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej,  

 raportów,  

 sprawozdań  

 dokumentacji konkursów szkolnych i pozaszkolnych.  

5. rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

6. mikrobadania wewnętrzne. 

 

Ewaluacja programu.  

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego realizowana będzie w ramach prac 

Zespołu Wychowawczego. Zadaniem zespołu będzie opracowanie planu ewaluacji, 

organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zostanie zapoznana Rada 

Pedagogiczna i Rada Rodziców. Ewaluacja będzie polegała na systematycznym 

gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań w celu ich modyfikacji                          

i podnoszenia skuteczności Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 

 

 

 

 

 


