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Akty prawne:  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.). 

2. Konwencja o Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 

20 listopada 1989r. (Dz.U. 1991r. nr 120, poz. 526). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 

2019r. poz. 730 i 1287). 

4. 4.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, (t.j.: Dz.U. z 2016r. poz.1943, z 

późniejszymi  zmianami). 

5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.  poz. 59 z późniejszymi 

zmianami). 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz.U. z 1982r. nr 35, poz. 23). 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. nr 179, poz. 

1485). 

8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55, z późniejszymi  zmianami). 

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

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015r. poz. 1249 z 

późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach.  

11. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021. 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz.U. z 2018r. poz. 1675). 

13. Statut szkoły. 

Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Maćkówce został 

pozytywnie zaopiniowany i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej  

w dniu 30 września 2021r. 

 

Samorząd Uczniowski                   Dyrektor Szkoły                      Rada Rodziców 

 
 

 

 

 

Opracowanie: Halina Kiszka, Bożena Płonka, Małgorzata Dyrkacz, Elżbieta Węglowska, Diana 
Leśniak 
                     



 
Szkolny program wychowawczo –profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2020/2021: 
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 
polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 
poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 
formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. 

Oraz wyniki przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na koniec roku 
szkolnego 2020/21; 

Wpisać  

Wprowadzenie 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 
wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego 
człowieka. 

Wychowanie 

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: 
fizycznej, psychicznej, społecznej, moralnej oraz i duchowej. 

Profilaktyka 

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. 

Wstęp 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 
wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, 
moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. 

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w 
osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w 



celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez 
profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych 
w trudnych sytuacjach. 

Program powstał na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku 
szkolnym, z uwzględnieniem:  

 wniosków z ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego z ubiegłego roku  

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora 

 wniosków i analiz pracy zespołu wychowawców i zespołów przedmiotowych 

 wyników badań ankietowych  

 dokumentacji szkolnej 

 informacji zbieranych od nauczycieli o bieżących programach wychowawczych 

 rozmów z nauczycielami, rodzicami i uczniami 

 obserwacji zachowań uczniów. 

W wyniku analizy ww. stwierdzono występowanie następujących problemów: 

 agresja słowna (ośmieszanie, przezywanie, izolowanie, naruszanie godności osobistej) i 
fizyczna 

 niski poziom kultury osobistej (wulgaryzmy, brak zasad savoir-vivru) 

 niewłaściwa komunikacja w relacjach rówieśniczych (np. ubogie słownictwo) 

 nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych 

 brak świadomości zagrożenia uzależnieniami  

Misja  szkoły 

„W życzliwej i bezpiecznej atmosferze opartej na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, 
wzajemnym szacunku i akceptacji, wzajemnej pomocy i współpracy wyposażenie swoich uczniów 
w wiedzę i umiejętności intelektualne oraz kształtowanie postaw i nawyków, które pozwolą im 
kontynuować dalszą naukę oraz zapewnią przygotowanie do godnego życia”. 

Wizja szkoły 

Nasza szkoła  nastawiona jest na dialog, akceptację i życzliwość, wspierająca uczniów w 
edukacyjnych i życiowych problemach. 

Szkoła, w której każdy młody człowiek, ma możliwość  rozwijania swoich zainteresowań i 
uzdolnień oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości. 

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności 
szkolnej. 

2. Uczymy kochać,  szanować  kulturę i tradycję narodu polskiego, jednocześnie     
wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. 

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i 
umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie 

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. 
5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 
6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania 
nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 
ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie 



naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne 
zachowanie.  

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy 
nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, 
umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze 
działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego 
współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia 
Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. 
Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali 
zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru. 

  
Model absolwenta 

 Uczeń kończący naszą szkołę jest: 

 wyposażony w rzetelną wiedzę i umiejętności na miarę jego potencjalnych możliwości 

 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce 

 zaangażowany w rozwój własnych zainteresowań i odkrytych talentów 

 posiada uporządkowany system wartości 

 jest samodzielny, uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny 

 umiejętnie rozwiązuje problemy drogą negocjacji, kompromisu i kultury w poszanowaniu 
godności innych 

 potrafi samodzielnie projektować własną drogę rozwoju  

 jest w pełni przygotowany do dalszego kształcenia 
 
   
 

Diagnoza 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i 
problemów występujących w środowisku szkolnym, w tym czynników chroniących i czynników 
ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z Internetem, portalami 
społecznościowymi i  cyberprzemocą. 

 

Uczestnicy programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

Za wszechstronny rozwój ucznia współodpowiedzialni są:  

Rodzice: 

 znają i akceptują program wychowawczy szkoły 

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły 

 wspierają dziecko w jego rozwoju i zapewniają poczucie bezpieczeństw 

 

 współdziałają ze sobą nauczycielami i wychowawcami  w sprawach wychowania i 
kształcenia dzieci 

 dbają  o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

Wychowawcy: 



 wychowawcy w współpracy z  pedagogiem i psychologiem  prowadzą w różnych formach 
konsultacje dla rodziców, utrzymują bliski kontakt z rodzicami 

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego 

 sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki 
wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  

 poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków 

 uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej 
wartości 

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego 
szkoły 

 nadzorują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie 

 współpracują z rodzicami włączając ich w sprawy programowe i organizacyjne klasy 

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów 

 wdrażają do samooceny w zachowaniu 

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie 

 współdziałają z instytucjami wspierającymi dziecko  

Nauczyciele: 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej 
terenem np. na wycieczkach szkolnych 

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 
potrzeb uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o 
przejawianych zdolnościach, 

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu, 

 integrują zespół klasowy, 

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia,  

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo – 
profilaktycznego, 

 reagują na przejawy negatywnych zachowań,  

 uczą tolerancji, 

 mają obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom 

 Udzielają pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznawanych potrzeb  

 mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

 proponują uczniom pozytywne formy spędzania czasu wolnego i  wypoczynku 

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski 

 przestrzegają statutu szkoły 

 znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące w szkole 

 są tolerancyjni, akceptują i szanują prawa innych, 

 współorganizują imprezy i akcje szkolne, 

 szanują język, kulturę i tradycje narodowe, 

 prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko, 

 znają i przestrzegają podstawowe wytyczne Szkolnego Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego. 

Pedagog szkolny 



 diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania ich 
mocnych stron  

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu rozwiązywania problemów 

 udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 podejmuje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów 

 prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu, rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów 
 

Cele Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 

W działaniach wychowawczo-profilaktycznych zmierzać będziemy do osiągnięcia następujących 
celów: 

 do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje 
psychiczne, emocjonalne, intelektualne, zawodowe, środowisko rodzinne i kulturowe, 

 do ukształtowania jego postawy społecznej i obywatelskiej w duchu poszanowania dla 
wartości uniwersalnych i narodowych oraz tradycji lokalnych. 

 do rozpoznania środowiska uczniów (rodzinnego i szkolnego), 

 dostarczenia (odpowiednio do potrzeb i wieku rozwojowego uczniów) rzetelnej wiedzy o 
zagrożeniach, 

 kształcenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

 kształtowania właściwej postawy ucznia (kultura osobista na co dzień), 

 przeciwdziałania zrachowaniom agresywnym wśród uczniów poprzez zdobywanie 
podstawowych umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej, 

 poznawania i przestrzeganie norm społecznych, 

 budowanie prozdrowotnych postaw (promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz 
wartościowych sposobów spędzania czasu wolnego), 

 budowanie postaw wzajemnej życzliwości i zaufania, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez stwarzanie uczniom możliwości 
pozytywnego zaistnienia w życiu klasy, szkoły i środowiska, 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

 
Cele wychowania i profilaktyki 

 

Cel główny: 

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju 
osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i 
społecznym. 
 
Cele szczegółowe: 



 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.  

 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.  

 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. 

 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.  

 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. 

 
 

 

 



Treści i zadania Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego w szkole zgodnie z obszarami w klasach I - III 

 
Zadania i sposób realizacji   w klasach I - III 

 
Odpowiedzialny 

OBSZAR: ZDROWIE-EDUKACJA ZDROWOTNA 

Działania promujące zdrowie. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej poprzez naukę. 
Rozgrywki sportowe dla klas I, II, III. Dzień Sportu. Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach 
sportowych.  
Organizacja wycieczek nastawionych  na aktywność ruchową (ścieżka zdrowia). Dbałość o higienę pracy 
oraz higienę osobistą poprzez współpracę z pielęgniarką szkolną. 
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie 
w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, 
dezynfekcja rąk, bezpieczne odstępy między uczniami, noszenie maseczek i badanie temperatury. 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
wychowania fizycznego,  
dyrektor szkoły, pedagog szkolny, 
pielęgniarka szkolna, zaproszeni 
goście. 

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą. 
Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności 
kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia. Zapoznanie z zasadami zdrowego, 
racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej. Dostosowanie sprzętu szkolnego do 
wzrostu  oraz indywidualnych potrzeb ucznia. Fluoryzacja  
i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej. Zwracanie uwagi na  ubiór odpowiedni do pogody. 
Realizacja projektu „szkoła czystych rak”- profilaktyka chorób zakaźnych. Zwracanie uwagi na właściwą 
postawę ciała. Realizowanie programu „Kleszcz mały, czy duży nic dobrego nie wróży”. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele, 
pedagog, rodzice, pielęgniarka. 

Likwidowanie deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów. Pomoc w 
odrabianiu lekcji. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 
adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, rodzice.  
 

Zasady prawidłowego odżywiania się. Realizowanie programów: „Szklanka mleka", „Owoce w szkole". 
Świadome spożywanie wartościowego drugiego śniadania. Realizacja programu „Śniadanie daje moc” 
oraz „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, psycholog, 
pedagog, rodzice. 

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Organizowanie konkursów o tematyce 
zdrowotnej. Dzień Sportu. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. Wycieczki szkolne. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, rodzice. 

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w  swoim środowisku. 
Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego. 
Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. Propagowanie akcji 
społecznych „Sadzenie roślin”, „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Dzień bociana”, Dzień ptaków”, Dzień 
ochrony środowiska”, „Dzień drzewa”, „Dzień jeża”, „Czyste powietrze wokół nas”. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów. 



OBSZAR: RELACJE- KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 
społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania 
własnego i innych ludzi.  Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc 
słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.  
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów, pedagog. 

Poznanie praw i obowiązków ucznia. Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz śledzenie i 
omawianie bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw. Zachęcanie uczniów do pomocy 
koleżeńskiej. Systematyczne monitorowanie obecności uczniów  na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog. 

Kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich i międzykulturowych. Kształtowanie umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z 
innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego 
poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Okazywanie szacunku rodzicom i osobom 
starszym. Organizowanie uroczystości klasowych (np. Dzień Babci, Dzień Matki). Uświadamianie uczniom 
i ich rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy. Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka 
nakrętek, produktów spożywczych i chemicznych dla hospicjum i najbardziej potrzebujących, karmy dla 
schroniska. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, 
rodzice.  
 

Rozwój doradztwa zawodowego. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. 
Przygotowanie uczniów do życia w nowoczesnym społeczeństwie do pełnienia określonych ról 
społecznych i zawodowych. Promowanie kreatywności w działaniu. 
Spotkania z osobami wykonującymi ciekawe zawody. Wizyta w piekarni, bibliotece, u fryzjera. Zapraszanie 

do szkoły osób wykonywujących ciekawe zawody, rozmowy, dyskusje na tematy związane z tymi 

zawodami. 

Nauczyciel doradztwa zawodowego, 
wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog. 

Kultura na co dzień – uczymy porozumiewać się ze sobą. Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie. 
Sposoby rozwiązywania własnych problemów. 
Integracja uczniów i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek.  

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele, 
pedagog, rodzice. 
 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Uświadomienie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz 
jak sobie z nią radzić. Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego 
oraz kontroli emocji. Zapobieganie konfliktom w środowisku szkolnym. Stosowanie zwrotów 
grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji. Promowanie zasad 
szacunku, zaufania i życzliwości. Rozpoznawanie przyczyn ataków agresji, obserwacja i monitorowanie 
zmian zachowań uczniów (omawianie przyczyn  konfliktów z uczniami). Organizowanie spotkań, prelekcji, 
spektakli profilaktycznych.  
Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji – rejestr zachowań agresywnych. Objęcie pomocą 
psychologiczno- pedagogiczną uczniów sprawiających problemy wychowawcze. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele, 
pedagog, rodzice, przedstawiciel 
policji. 



 
Wzmacnianie odpowiedzialności za mienie własne i społeczne. Kontrola zachowań pozytywnych i  
negatywnych. Wdrażanie dzieci do poszanowania własnej i cudzej własności.        

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
pracownicy niepedagogiczni szkoły, 
dyrektor szkoły. 

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów. Wybory do samorządu klasowego. 
Organizacja życia kulturalnego w szkole. Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych. Podnoszenie 
prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej. Organizacja imprez okolicznościowych.  
Umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością. Dbałość  
o gazetki szkolne, dekorowanie klas. Inicjatywy uczniowskie - udział uczniów w projektach szkolnych. 
Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami 
szkoły. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, Samorząd 
Uczniowski, Rada Rodziców, 
dyrektor. 
 

Współpraca z rodzicami. Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami. Zebrania  
z rodzicami, dni otwarte, wycieczki. Zapoznanie rodziców z głównymi aktami  
i programami szkoły oraz współpraca przy ich tworzeniu. Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców przy 
tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, organizacji imprez szkolnych. Wspólne 
organizowanie imprez. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami. 
Pedagogizacja rodziców. Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi oddziałami rady rodziców. Pomoc 
rodzinom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów, dyrekcja szkoły, 
pedagog szkolny, Rada Rodziców.  
 

OBSZAR: KULTURA- WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji  
i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji. Określanie swojej przynależności 
kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, 
szkolnym i lokalnym. Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego 
oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność. 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów, zaproszeni goście. 

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Prowadzenie zajęć 
wychowawczych o tematyce patriotycznej kl. I-III (symbole narodowe, patriotyzm, godło i hymn narodowy, 
czym jest niepodległość, honor, uczciwość, Polak, prawa i obowiązki obywatelskie). Spotkania czytelnicze.  

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości: 
 - Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej  
i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, 
- Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem,  
- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie. 
Kształtowanie polskich tradycji, kultywowanie obyczajów. Tworzenie gazetek okolicznościowych. 
Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, 
zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów. 



europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci. 
Organizowanie lekcji muzealnych, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami 
regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego. Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach 
rocznicowych. Organizowanie klasowych spotkań  okolicznościowych. Poszerzenie wiedzy na temat Unii 
Europejskiej. Organizacja apeli okolicznościowych i imprez ogólnoszkolnych. Przybliżenie wiedzy 
związanej z regionem, w którym żyjemy. 
 

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 
statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie 
ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów. 

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań 
służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia. Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach 
codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych 
zawodów. 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów. 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. Rozpoznawanie  
i kierowanie zainteresowaniami literackimi. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia 
się. Prowadzenie różnych form pracy  z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach 
czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie. Zachęcanie rodziców do akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Realizacja programu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Spotkania z twórcami 
literatury dziecięcej. Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę.  
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciel 
bibliotekarz. 

Zainteresowanie uczniów postacią patronki szkoły  i krzewienie wychowania opartego o wartości  
Królowej Jadwigi.  
Organizowanie konkursów o patronce. Zapoznanie uczniów z symbolami  
i tradycją szkoły (sztandar szkoły, nauka hymnu szkoły). 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów. 

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka. Podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 
kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, rodzice. 

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO- PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH) 

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami. Zapoznanie ze Statutem 
Szkoły, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami 
Oceniania i procedurami obowiązującymi w szkole. Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu 
zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania. Konsekwentne reagowanie na przejawy 
agresji i niewłaściwego zachowania. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, rodzice, 
pracownicy policji. 



 
Określenie pozytywnych i negatywnych emocji. Rozpoznawanie uczuć.  
Wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny.  
Stres i sposoby radzenia ze stresem. Omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów. Zajęcia 
wzmacniające pewność siebie. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog. 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami poprzez wykorzystanie bajek 
terapeutycznych i literatury dla dzieci. Odczytywanie fragmentów książek, omawianie sytuacji 
bohaterów. Zachęcanie do sięgania po odpowiednią literaturę. 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciel 
biblioteki, nauczyciele świetlicy , 
pedagog. 

Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje 
wspierające szkołę. Organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców związanych z problemami i 
zagrożeniami dzieci i współczesnej młodzieży. Pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek. Kierowanie 
uczniów na badania do PPP. Zapewnienie pomocy w nauce (zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów, 
rewalidacyjne, specjalistyczne). Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w kołach zainteresowań 
oraz organizacjach działających na terenie szkoły. 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
nauczyciele przedmiotów. 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w szkole. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i 
ostrożności w drodze do szkoły. Realizacja programów: "Bezpieczna droga do szkoły",  „Klub 
Bezpiecznego Puchatka”. Omawianie zasad zachowań obowiązujących w szkole i w drodze do szkoły, ze 
szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczniów, znajomość regulaminów klasopracowni, boiska 
szkolnego, placu zabaw, biblioteki, świetlicy. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, 
wycieczek, wyjść poza teren szkoły, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Dyżury nauczycielskie. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów, pedagog, nauczyciele 
świetlicy, rodzice, pracownicy policji. 

Bezpieczeństwo poza szkołą. Realizacja programów:, „Klub Bezpiecznego  Puchatka”. Bezpieczne 
spędzanie ferii zimowych  oraz wakacji - pogadanki, metody aktywne, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, 
codzienne rozmowy. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, rodzice, 
pracownicy policji. 

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu. Analiza monitoringu. 
Rozmowy z uczniami i rodzicami. 

Pedagog, dyrektor szkoły. 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły. Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg 
ewakuacji na terenie szkoły. Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie 
lekcji i imprez szkolnych. Próbny alarm przeciwpożarowy. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów, dyrekcja, inspektor 
bhp. 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w szkole. Zapewnienie stałej opieki nauczyciela 
prowadzącego. Wsparcie pedagoga szkolnego. Pedagogizacja rodziców pod kątem motywacji do uczenia 
się, kształtowania dojrzałości emocjonalnej dzieci. Realizacja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”. 

Pedagog szkolny, nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej, 
pracownik Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć korekcyjno-

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele 
odpowiedzialni za organizację zajęć 



kompensacyjnych, wyrównawczych, uwzględniających potrzeby uczniów, – dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Szerzenie postaw tolerancji wśród uczniów. 

specjalistycznych. 

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i 
kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie 
ograniczeń dotyczących korzystania z  komputera, Internetu i multimediów. Zajęcia dotyczące 
przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze środków masowego 
przekazu.  

Nauczyciele informatyki, 
Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
pielęgniarka szkolna, rodzice, 
pracownicy policji i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Udział uczniów w konkursach szkolnych i 
pozaszkolnych. Uczenie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu „Akcja Dzień Bezpiecznego 
Internetu”. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
przedmiotów.  

Jestem ostrożny w kontaktach z nieznajomymi. Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w 
kontaktach z nieznajomymi. Nauka mówienia „nie” w określonych sytuacjach.  Kształtowanie umiejętności 
zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, rodzice, 
pracownicy policji. 

U   Udzielanie pierwszej pomocy. Zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami. Realizacja treści  
      związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
     

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele, 
pedagog, pielęgniarka szkolna. 

Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, 
zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). Nigdy nie sięgaj sam po leki. Czy 
zawsze mogę spróbować  tego, czym poczęstuje mnie kolega, koleżanka lub osoba obca? 
Realizacja programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I – III „Nie pal przy mnie proszę”. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, rodzice. 
 

Działalność opiekuńcza szkoły. Realizacja przez szkołę zaleceń zawartych   
w orzeczeniach i opiniach PPP. Dostosowanie procesu dydaktycznego do zaleceń PPP. Orientacja w 
sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami socjalnymi MOPS. Integracja zespołów 
klasowych. Motywowanie rodziców do przedstawiania  opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną. Korygowanie wad postawy, wymowy. Monitorowanie uczestnictwa dzieci w 
zajęciach wyrównawczych. Dostosowanie ławek do wzrostu dzieci. 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, 
pielęgniarka szkolna, nauczyciele, 
dyrekcja szkoły, nauczyciele 
świetlicy.  



Treści i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w szkole zgodnie z obszarami w klasach IV - VIII 

 
Zadania i sposób realizacji w szkole zadania 

 w klasach IV - VIII 

 
Odpowiedzialni 

OBSZAR: ZDROWIE- EDUKACJA ZDROWOTNA 

Działania promujące zdrowie. Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Zachęcanie uczniów do pracy 
nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują. Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania własnych cech osobowości. Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. 
świadomości mocnych i słabych stron. Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako 
najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. Podnoszenie jakości edukacji 
poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, dezynfekcja rąk, bezpieczne odstępy 
między uczniami, noszenie maseczek i badanie temperatury. 
Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej poprzez naukę. Organizowanie imprez 
sportowych, gier i zabaw ruchowych. Obchody Dnia Sportu. Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach 
sportowych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacja wycieczek nastawionych na aktywność ruchową 
(piesze wycieki, wyjazdy jedno, dwudniowe). Dbałość o higienę pracy oraz higienę osobistą poprzez 
współpracę z pielęgniarką szkolną. Realizacja programu „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”, 
„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

Wychowawcy, nauczyciele 
wychowania fizycznego,  
pedagog szkolny, rodzice, 
pielęgniarka szkolna, zaproszeni 
goście. 
  

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie, higienę osobistą i 
środowisko naturalne. Zapoznanie z zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie 
umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia. Zapoznanie z zasadami 
zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej. Kształtowanie umiejętności 
podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu  oraz 
indywidualnych potrzeb ucznia. Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej. Zwracanie uwagi 
na  ubiór odpowiedni do pogody. Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.  
Wzmocnienie edukacji ekologicznej.  Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
segregacji śmieci, dbanie o otoczenie naszej miejscowości (akcje sprzątania lasu, terenu wokół szkoły, 
wykłady i pogadanki). 

Wychowawcy, rodzice, 
nauczyciele wychowania 
fizycznego, specjaliści. 

Likwidowanie deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i 
niedoskonałości.  Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się 
trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
uwzględniających potrzeby uczniów, logopedycznych, socjoterapeutycznych. Pomoc w odrabianiu lekcji. 
Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w 

Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, specjaliści, rodzice. 



sytuacjach zwycięstwa i porażki.  

Zasady prawidłowego odżywiania się. Realizowanie programów: "Szklanka mleka". „Owoce w szkole”, 
spożywanie wartościowego drugiego śniadania. Dokonywanie świadomych wyborów z korzyścią dla zdrowia.  

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści. 

 Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne na temat choroby AIDS. Wskazanie przyczyn i skutków choroby, 
poszerzenie wiedzy na temat choroby AIDS i HIV. Pokazanie możliwych zachowań wobec osób chorych, 
nauka tolerancji. Zapoznanie z różnymi sytuacjami mogącymi doprowadzić do zakażenia wirusem HIV oraz 
jak uniknąć sytuacji prowadzących do zakażenia. Realizacja programu „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom 
przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”. 

Wychowawcy klas 5-8, 
specjaliści 

Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne na temat cukrzycy Zapoznanie dzieci i rodziców z objawami choroby, 
umiejętnością obserwacji i wczesnego reagowania w razie wystąpienia któregoś z nich. Kształtowanie 
właściwych nawyków żywieniowych u dzieci chorych na cukrzycę. Wdrożenie dzieciom właściwych postaw i 
zasad zachowania higieny. 

Wychowawcy wszystkich klas, 
nauczyciele, specjaliści. 

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów. Kształtowanie postawy 
proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.  
Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie 
osobistego potencjału. Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i 
psychicznych w okresie dojrzewania. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści. 

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości. Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na 
rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością. Kształtowanie umiejęt-
ności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych. Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, 
uwzględniając kryteria ważności i pilności.  

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści. 

OBSZAR: RELACJE- KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Poznanie praw i obowiązków ucznia. Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz śledzenie i omawianie 
bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw. Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej 
udzielanej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Systematyczne monitorowanie obecności 
uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści. 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 
społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego 
i innych ludzi.  Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i 
potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści 



Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania. Kształtowanie 
umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych 
ludzi.  Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. Rozwijanie zdolności do 
inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w 
społeczności szkolnej. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści. 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 
społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego 
i innych ludzi.  Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i 
potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści. 

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy. Kształtowanie otwartości na 
doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę. Rozwijanie 
świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i 
podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z 
zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne 
działania (wycieczki, zabawy, projekty). Okazywanie szacunku rodzicom i osobom starszym. Organizowanie 
uroczystości klasowych i szkolnych.(np. Dzień Babci, Dzień Dziecka, Mikołajki). Uświadamianie uczniom i ich 
rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy. Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek, 
przyborów szkolnych, zabawek, odzieży dla najbardziej potrzebujących. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści. 

Kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich i międzykulturowych. Kształtowanie umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z 
innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez 
wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Okazywanie szacunku rodzicom i osobom starszym. 
Organizowanie uroczystości klasowych (np. Dzień Babci, Dzień chłopaka, Otrzęsiny, Dzień Kobiet). 
Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog 

Kultura na co dzień – uczymy porozumiewać się ze sobą. Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie. 
Sposoby rozwiązywania własnych problemów. Integracja uczniów  
i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek.  
 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, 



Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Uświadomienie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz 
jak sobie z nią radzić. Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego 
oraz kontroli emocji. Zapobieganie konfliktom w środowisku szkolnym. Eliminacja wulgaryzmów. 
Stosowanie zwrotów grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji. 
Promowanie zasad szacunku, zaufania i życzliwości. Rozpoznawanie przyczyn ataków agresji, obserwacja i 
monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie przyczyn  konfliktów z uczniami). Organizowanie 
spotkań, prelekcji, spektakli profilaktycznych. Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji – rejestr 
zachowań agresywnych. Objęcie pomocą socjoterapeutyczną uczniów sprawiających problemy 
wychowawcze. 

Wychowawcy,  nauczyciele, 
rodzice, pedagog, 
przedstawiciel policji. 

Wzmacnianie odpowiedzialności za mienie własne i społeczne. Dyżury nauczycieli podczas przerw. 
Kontrola zachowań pozytywnych i  negatywnych. Monitorowanie wpisów w dzienniku elektronicznym 
zachowań agresywnych.        

Nauczyciele, wychowawcy, 
pedagog, pracownicy 
niepedagogiczni szkoły, dyrektor 
szkoły. 

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów. Wyzwalanie chęci do działania na rzecz 
innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (sa-
morząd uczniowski, samorząd klasowy,). Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego. 
Organizacja życia kulturalnego w szkole. Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych. Podnoszenie 
prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej. Organizacja imprez okolicznościowych. 
Umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością. Dbałość o gazetki szkolne, 
dekorowanie klas. Inicjatywy uczniowskie - udział uczniów w projektach szkolnych. Wyrabianie 
odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły. 
Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych. 

Nauczyciele, wychowawcy, 
Samorząd Uczniowski, Rada 
Rodziców, dyrektor. 
 

Kształcenie zawodowe oparte na współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 
Udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku 
dalszego kształcenia.  
- Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,  
- Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub 
  zaniżona),  
- Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach,  
- Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami 
  wybieranego zawodu,  
- Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,  
- Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i 
  aktualnymi trendami na rynku pracy,  

Wychowawcy, pedagog, , 
nauczyciele - specjaliści, 
przedstawiciele zawodów. 



- Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy,  
- Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań,  
- Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o 
  możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szkół) w postaci 
  prasy, informatorów, programów multimedialnych. 

Współpraca z rodzicami. Zapoznanie rodziców z głównymi aktami i programami szkoły oraz współpraca 
przy ich tworzeniu. Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami. Zebrania z rodzicami, wycieczki. 
Pedagogizacja rodziców. Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców przy tworzeniu Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego, organizacji imprez szkolnych oraz kiermaszów. Wspólne organizowanie imprez. 
Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami. Współpraca z Radą 
Rodziców i klasowymi oddziałami rady rodziców. Pomoc rodzinom zagrożonym niedostosowaniem 
społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści.  

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-
profilaktycznego. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego 
wkładu w życie swojej rodziny. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, 
przyjęcie postawy szacunku wobec siebie. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian 
okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu 
ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja 
własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i 
nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z 
Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem. 

Nauczyciel WDŻ, wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog 

OBSZAR: KULTURA- WARTOŚCI,NORMYI WZORY ZACHOWAŃ 



Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.  
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości: 
- Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej i europejskiej 
  oraz kształtowanie postaw patriotycznych  
- Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem  
- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie. 
Kształtowanie polskich tradycji, kultywowanie obyczajów. Tworzenie gazetek okolicznościowych, 
prowadzenie kroniki szkoły. Lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne śladami znanych ludzi, spotkania z 
ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego.  
Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach rocznicowych. Poszerzenie wiedzy na temat Unii 
Europejskiej. Organizacja apeli okolicznościowych i imprez szkolnych. Przybliżenie wiedzy związanej z 
regionem, w którym żyjemy. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści.  

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a 
także poszanowania innych kultur i tradycji. Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z 
wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. 
Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 
organizowanych przez najbliższą społeczność. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści.  
 

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, 
tradycji kulturowej oraz ich praw. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od 
religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 
respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści.  
 

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Prowadzenie zajęć 
wychowawczych o tematyce patriotycznej kl. IV-VIII (symbole narodowe, patriotyzm, godło i hymn narodowy, 
czym jest niepodległość, honor, uczciwość, Polak, prawa i obowiązki obywatelskie).  
 

Nauczyciele historii nauczyciele 
przedmiotów i wychowawcy, 
pedagog. 

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących 
kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia. Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych 
wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści.  

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. Rozpoznawanie  i 
kierowanie zainteresowaniami literackimi. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 
Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach 
czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie. Zachęcanie rodziców do akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Spotkania z twórcami literatury dziecięcej. Organizowanie wyjść na lekcje czytelnicze 
do przeworskiej biblioteki. Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę.  
 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści.  
 



Zainteresowanie uczniów postacią patrona szkoły. Realizacja tematu na lekcjach przedmiotowych oraz 
godzinach  wychowawczych   (przybliżenie sylwetki patrona). Organizowanie wycieczek związanych z 
tematyką historii (wycieczki do Krakowa). Organizowanie konkursów wiedzy o patronie. Zapoznanie uczniów 
z symbolami i tradycją szkoły (sztandar szkoły, nauka hymnu szkoły). 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog,.  
 

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 
kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Rozwijanie 
takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.  

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści. 

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 
statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich 
praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, , specjaliści.  

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO-PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH) 

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami. Zapoznanie ze Statutem, 
Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, WSO i PSO, regulaminami i procedurami obowiązującymi w 
szkole. Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego 
naruszania. Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści,  
pracownicy policji. 

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w celu przeciwdziałania 
narkomanii. Poprzez programy profilaktyczne oraz pogadanki z wychowawcami i pedagogiem szkolnym 
należy informować uczniów o konsekwencjach sięgania po alkohol, papierosy i środki odurzające. 
Należy również położyć nacisk na uświadamianie rodziców i uczniów odnośnie szkodliwości napoi 
energetycznych, papierosów. 
Cały czas należy kształcić wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętność podejmowania 
samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki. 
Należy edukować nauczycieli i rodziców pod kątem rozpoznawania nowych sposobów odurzania się i 
używanych w tym celu przedmiotów popularnych wśród nastolatków, która pomoże zwiększyć ich czujność.  

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, , specjaliści,  
pracownicy policji. 

Dostarczenie wiedzy o uzależnieniach od psychoaktywnych substancji chemicznych takich jak: alkohol, 
narkotyki, tytoń, leki psychotropowe. Uświadomienie ryzyka, jakie ponosi młody człowiek sięgając po używki. 
Przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru w sprawach dotyczących środków uzależniających. 
Pokazanie uzależnienia jako problemu rodziny. Pokazanie skutecznych sposobów odmawiania picia alkoholu 
w trudnych sytuacjach. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z zachowań przemocowych, w tym 
podkreślenie konieczności dbania o estetykę słowa i kulturę bycia. 

Specjaliści, wychowawcy, 
pedagog, 

Realizowanie programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.  Przyswojenie wiedzy o tym, że:  nikotyna 

występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem, palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno 

przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,  zaprzestanie palenia przynosi 

 Wychowawcy klas 6-7 
pedagog,  



korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości, wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają osobiste 

przekonania oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu, większość dzieci, młodzieży i dorosłych 

nie pali, reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież, dzieci i 

młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia, sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa 

i normom społecznym. Kształtowanie postaw: zobowiązujących do niepalenia, dumy z faktu niepalenia, 

odpowiedzialności za własne zdrowie. Rozwinięcie umiejętności do:  przekazywania wiedzy i wyjaśnienia 

własnych postaw wobec palenia tytoniu, wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia, 

przeciwstawiania się paleniu tytoniu, określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu 

tytoniowego, wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem. 
Określenie pozytywnych i negatywnych emocji. Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie 
sposobów rozwiązywania problemów. Budowanie atmosfery otwartości  
i przyzwolenia na dyskusję. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 
negocjacji i mediacji. Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych 
sytuacjach. Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej 
wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. Rozpoznawanie uczuć. Wzmacnianie wiary we własne 
możliwości, budowanie pozytywnej samooceny. Stres i sposoby radzenia ze stresem. Omawianie sposobów 
rozwiązywania własnych problemów. Zajęcia wzmacniające pewność siebie.  

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog. 

Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające 
szkołę. Organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców związanych z problemami i zagrożeniami 
współczesnej młodzieży. Pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek. Kierowanie uczniów na badania do 
PPP. Zapewnienie pomocy w nauce (zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów, rewalidacyjne, 
specjalistyczne). Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz organizacjach 
działających na terenie szkoły. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog,.  
 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły. Znajomość dróg ewakuacji na terenie szkoły. 
Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych. 
Próbny alarm przeciwpożarowy. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, dyrekcja, 
inspektor bhp. 

Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć wyrównawczych, 
uwzględniających potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Orientacja w sytuacji 
materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami socjalnymi GOPS. Monitorowanie uczestnictwa 
dzieci w zajęciach wyrównawczych. Szerzenie postaw tolerancji wśród uczniów. 

Wszyscy nauczyciele, 
nauczyciele odpowiedzialni za 
organizację zajęć 
specjalistycznych. 

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa 
do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w 
sieci. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego 
wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści, 
pielęgniarka szkolna, rodzice, 
pracownicy policji i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 



anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i 
multimediów. Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego 
korzystania ze środków masowego przekazu.  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży.  
Uczenie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu „Akcja Dzień Bezpiecznego Internetu”. 
Promowanie i rozwijanie talentów.  Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści.  
 

Jestem ostrożny w kontaktach z nieznajomymi. Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w 
kontaktach z nieznajomymi. Nauka mówienia „nie” w określonych sytuacjach.  Kształtowanie umiejętności 
zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści,  
pracownicy policji. 

Udzielanie pierwszej pomocy. Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami – realizacja treści 
związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć lekcyjnych. 
Pogadanka, prezentacja, ćwiczenia praktyczne. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
pielęgniarka. 

Znajomość prawa. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich. 
 

Wychowawcy, pedagog, 
pracownicy policji. 

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na 
pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe? 

Wychowawcy, doradca 
zawodowy. 

Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 
substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).  
Nigdy nie sięgaj sam po leki. Czy zawsze mogę spróbować  tego, czym poczęstuje mnie kolega, koleżanka 
lub osoba obca? Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i 
rozprowadzania środków psychoaktywnych.  
 

Wychowawcy, nauczyciele, 
rodzice, pedagog, specjaliści.  
 

 

Ewaluacja programu 
 
Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie.  

Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych 
efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania 

  

  



Sposoby i i środki ewaluacji: 
-obserwacja i analiza zachowań uczniów, 
-obserwacja postępów w nauce, 
-frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 
-udział w konkursach, 

  

Narzędzia ewaluacji: 
-ankieta, 
-obserwacja, 
-analiza dokumentacji szkolnej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


