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Podstawa prawna:  
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2.  Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

3.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

4.  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci    

     i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

5.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) znowelizowanej Ustawą z 10  

     czerwca 2010 r. 

6.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska   

     Karta”. 

7.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124). 

8.  Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli 

zadań 

     dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23). 

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

     publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Z dnia 25 sierpnia 2017 r., poz. 1591). 

10.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.  

      1356). 

11.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 382). 

12.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez ONZ 10 grudnia 1948 r. 

14.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz ze zmianami; 

15.  Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce 

 

 

 

 

 



 

I. Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce opiera się na hierarchii wartości 

przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego 

programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Istotą działań 

wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

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

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

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

młodzieży.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania 

opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 

profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

II. Misja i wizja szkoły 

II.1 Misją szkoły jest pomoc w kształtowaniu się osobowości młodego Człowieka dostosowanego do zmieniającego się świata XXI w., mającego 

poczucie własnej wartości,  komunikatywnego, umiejącego dokonywać właściwych i odpowiedzialnych wyborów, radzącego sobie w trudnych 

sytuacjach, szanującego drugiego człowieka. Świadomego obywatela małej ojczyzny, regionu, kraju, Europy i świata. 

 

II.2  Wizją szkoły jest: 

 

➢ Odpowiedź na wyzwania XXI wieku, 
➢ stworzenie systemu pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi,  
➢  stwarzanie  możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań, 
➢ wykorzystywanie nowoczesne metody nauczania dostosowane do potrzeb indywidualnych ,  
➢ propozycja szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeby uczniów, zdolności  indywidualnych a także możliwości 

organizacyjnych placówki, 



➢ stosowanie motywacyjnego i kształtującego systemu oceniania, 
➢ tworzenie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej zdobywanie wiedzy i umiejętności, przyjazny regulamin oceniania  zachowania, 
➢  dbałość   o właściwe stosunki międzyludzkie, 
➢ dbałość o bezpieczeństwo uczniów, 
➢ realizacja programów profilaktycznych,  
➢  precyzyjne definiowanie praw i obowiązków ucznia,  
➢  przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,  
➢  kształcenie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, umiejętności dostrzegania własnych mocnych i słabych stron,  
➢  kształtowanie poczucia  własnej wartości  uczniów, 
➢ dbałość o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań,  
➢  współpraca z rodzicami i uczniami  w zakresie decydowania o zamierzonych działaniach edukacyjnych i  wychowawczych,  
➢ podnoszenie  kwalifikacji kadry poprzez doskonalenie wewnętrzne i zewnętrzne,  
➢  dokumentowanie pracy szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami,  
➢  poznawanie kultury i tradycji małej ojczyzny, regionu, kraju i Europy, 
➢ promowanie Szkoły, poszukiwanie sojuszników  i środków finansowych na zewnątrz. 

 

III. Model absolwenta  

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym 

oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

1.Szanuje godność własną i drugiego człowieka.  

2.Jest kulturalnym, uczciwym, sumiennym i bez nałogów. 

3. Przestrzega zasad dobrych obyczajów, kultury i tolerancji. 

4. Adaptuje się do wymagań nowej szkoły, kontynuuje naukę i zdobywa wszechstronne wykształcenie.  

5. Eksponuje swoje dobre, mocne strony. 

6. Właściwie reaguje na sugestie i krytykę. 

7. Jest gotowy nieść pomoc potrzebującym . 

8.Wyraża własne opinie. 

9. Broni swoich racji. 

10. Dba o zdrowie swoje i innych.   

11. Pracuje w grupie. 

12. Posługuje się językiem obcym.  



13.Ma poczucie więzi ze szkołą , rówieśnikami i społecznością lokalną 

 

 

IV. Diagnoza 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z użyciem narzędzi: 

● ankieta dla uczniów klas IV-VII i II-III oddz. gimn. w zakresie bezpieczeństwa 
● rozmowy indywidualne i wywiady z nauczycielami, rodzicami 

● obserwacje sytuacji szkolnych i problemowych 
● analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców, pedagogów 

● analiza wyników ewaluacji wewnętrznej 
● analiza wniosków nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

● analiza sprawozdań nauczycieli w zakresie realizacji zadań z programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku 

szkolnym 2016-17, 

● analiza wniosków i analiz (wniosków z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych),  
● analiza innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).  

● spostrzeżeń wychowawców  
● wyników debaty R-U-N 

W wyniku diagnozy wyłoniono następujące obszary problemowe: 

- agresja i przemoc rówieśnicza 

- brak motywacji do nauki 

- wartości, normy i postawy 

- lekceważenie obowiązków szkolnych 

- bezpieczeństwo 

- profilaktyka zdrowia 

- kształtowanie postawy patriotycznej  

- frekwencja ( spóźnienia, wagary…) 

 

 
 
 



 

 

V. ZADANIA I CELE  SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

1. Założenia ogólne programu 

1.1 Zasady realizacji programu 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz 

zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji narodowych, państwowych i lokalnych. 

Wartości, jakimi kierujemy się to: tolerancja, uczciwość, pracowitość, sprawiedliwość, godność, rzetelność. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

● powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

● zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 
● respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd 

uczniowski), 
● współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły, 

● współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 
 

1.2 Cele ogólne programu 

 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia 

w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1)     fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2)     psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu 

zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do  świata, 

poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

3)     społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 



4)     aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia. 

 

1.3 Szczegółowe cele wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w roku szkolnym 2017-18  

A). Obszar rozwoju intelektualnego 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 50% uczniów uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań. 

3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 98% uczniów systematycznie realizuje obowiązek szkolny.  

5. Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się. Każdy nauczyciel realizuje na swoich zajęciach 1 temat w semestrze z zakresu 

umiejętności uczenia się. 

 

B).   Obszar rozwoju społecznego 

1. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W bieżącym roku szkolnym powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm i 

zasad.  

2. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu: 

● w terminie do 15 października2017r. samorząd uczniowski wyłoni radę wolontariatu, 

● rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu do 20 października br. 
3. Ukierunkowanie działalności Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego na wprowadzenie mediacji rówieśniczych jako  

sposobu radzenia sobie z problemami. 
 

C). Obszar rozwoju fizycznego 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą 1 godzinę zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych, a w II-2 

godziny zajęć. 

3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.  

 

D).  Obszar rozwoju emocjonalnego 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie zajęć (2 godziny w I semestrze) na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.  

3. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.  

4. 98% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  



E).  Obszar rozwoju duchowego 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa 

wewnątrzszkolnego. 

VI. Uczestnicy programu - zadania i obowiązki podmiotów realizujących program 

1. Dyrektor szkoły: 

● stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
● dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

● współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców  
● nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów,  

● nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
● dąży do współpracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego w procesie profilaktyki,  

● zna osoby i instytucje współpracujące ze szkołą na rzecz dzieci i rodziny.  Planuje rady szkoleniowe z zakresu profilaktyki,   
● analizuje możliwości szkoły w dziedzinie realizacji programu.  

● ustala zasady postępowania w przypadku występowania problemów uzależnienia i nieprzestrzegania statutu( współpraca z  gronem 

pedagogicznym, pedagogiem, psychologiem, specjalistami spoza szkoły),  

● podejmuje ostateczną decyzję wobec uczniów, którzy nie przestrzegają statutu szkoły,  
● motywuje nauczycieli do organizowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez uczniów.   

● sprzyja pozytywnym relacjom nauczyciel-uczeń oraz nauczyciel-rodzic   
 

2.         Rada pedagogiczna: 

● uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,  
● opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców , 

● opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i 

przestępczością 

● uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 
● uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3.         Nauczyciele: 

● współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, 

● reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,  



● przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,  
● udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

● kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 
● wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

● poszerzają wiedzę na temat środków uzależniających, zagrożeń młodzieży, zasad komunikacji i rozwiązywania problemów, 
● znają plan wychowawczo-profilaktyczny i uwzględniają go w swoich przedmiotach, planach wychowawcy klasy ,  

● utrzymują stały kontakt z rodzicami, pedagogiem i informują ich o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej( palenie, picie 

alkoholu, agresywne zachowanie, wagary, oceny niedostateczne)   

● współpracują z pedagogiem przy podejmowaniu działań o charakterze interwencyjnym   
● utrzymują osobowe relacje z uczniami i rodzicami (poprzez konsultacje, indywidualne rozmowy, organizację pomocy koleżeńskiej              

w nauce)  

4.         Wychowawcy klas: 

● diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

● rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 
● na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego                   

i potrzeby uczniów, 

● przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,  
● zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,  

● są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 
● oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,  

● współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi     

z uczniami o specjalnych potrzebach, 

● wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,  
● rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,       

● rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
● kształtują umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności,  

● rozwiązują konflikty w zespole, a także między wychowankami a innymi uczniami,  
● prawidłowo i systematycznie prowadzą dokumentację klasy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne, roczny plan pracy 

wychowawczo-profilaktycznej )    
● podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,  

● współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 



● podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 
 

 

5.         Zespół wychowawców: 

● analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 
● ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli 

wychowawcy, 
● przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

● inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

6.         Pedagog szkolny/psycholog: 

● diagnozuje środowisko wychowawcze, 

● zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 
● współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,  

● zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,  
● współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

rodzicom uczniów, 
● współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  
● przygotowuje i opracowuje z Zespołem Wychowawczym program wychowawczo-profilaktyczny, dba o jego ewaluację,  

● prowadzi diagnozę zagrożeń młodzieży w środowisku szkolnym  
● informuje Radę Pedagogiczną o sytuacji wychowawczej w szkole i zagrożeniach oraz o problemach młodzieży,   

● zaprasza ekspertów spoza szkoły na zajęcia, spotkania   
● współpracuje z instytucjami pracującymi na rzecz rodziny i dzieci tj. Policją, Sądem Rodzinnymi Nieletnich, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, GOPS-em, PCPR, 
● rozpoznaje potrzeby ekonomiczne uczniów i organizuje pomoc materialną , 

● propaguje treści i programy profilaktyczne,  
● systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki oraz pomocy uczniom,   

● współpracuje z rodzicami poprzez: indywidualne spotkania i porady, informowanie o możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej,  
● czuwa nad realizacją zaleceń PPP przez nauczycieli wobec uczniów posiadających opinię lub orzeczenie  

 

7.         Rodzice: 

● współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 



● uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
● uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

● zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 
● współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

● dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
● rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

● znają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i wyrażają o nim swoje opinie  
● zapewniają dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych  

● uczestniczą we wszystkich spotkaniach organizowanych przez szkołę,    
● reagują na każde wezwanie do szkoły, 

● uczestniczą w dzieleniu się wiedzą pedagogiczną przez nauczycieli, wychowawców, 
● włączają się aktywnie w życie klasy poprzez np. udział w imprezach kulturalnych i wycieczkach klasowych   

 

8.        Samorząd uczniowski: 

● uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

● współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  
● prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

● reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 
● propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

● dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 
● jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalnościoświatowej,  

       sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

● może podejmować działania z zakresu wolontariatu, 

9.         Pielęgniarka szkolna:   

● udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga takiej interwencji ,  
● wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia, 

● powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

● współpracuje z pedagogiem w sytuacjach kryzysowych, wymagających udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub 

gdy podejrzewa, że uczeń ma problemy zdrowotne spowodowane zaniedbywaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem.  

VII. Kalendarz uroczystości szkolnych 



1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego , rocznica wybuchu II wojny światowej 
2. Uroczyste powitanie uczniów klas pierwszych, ślubowanie 
3. Dzień Edukacji Narodowej 
4. Wybory do samorządu uczniowskiego.  
5. Sprzątanie świata 
6. Narodowe Święto Niepodległości 
7. Andrzejki 
8. Mikołajki 
9. Wigilia 
10. Jasełka   
11. Rocznica Powstania Wielkopolskiego  
12. Połowinki w klasach drugich oddziałów gimnazjalnych 
13. Walentynki 
14. Dzień Kobiet 
15. Święto Wiosny 
16. Światowy Dzień Zdrowia  
17. Dzień Ziemi  
18. Święto Konstytucji 
19. Święto Szkoły – Dzień Patrona Jana Pawła II 
20. Dzień Dziecka - Dniem Sportu 
21. Bal gimnazjalisty 
22. Uroczyste pożegnanie gimnazjalistów/ uczniów klas ósmych 
23. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
 

 

VIII. Harmonogram działań w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego  

Realizacja programu odbywać się będzie w obrębie czterech działalności: wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej 

1. Działalność wychowawcza: 



- współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta, 
- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu , 
- współpracę z rodzicami/ opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i 

promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 
- wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,  
- kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i 

nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z 

rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 
- doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 
- wzmacnianie kompetencji rodziców / opiekunów, 
- kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 
- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 
- wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

2. Działalność edukacyjna: 

- poszerzenie wiedzy rodziców/ opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego  

dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków  

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w  

tego typu przypadkach, 

- rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 
- kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 
- kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 
- prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 



- doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 

wieku rozwojowego. 
 

3. Działalność informacyjna: 

- dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom/ opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,  
- udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców/opiekunów w przypadku 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  
- przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat 

konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,  
- informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i 

wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.  
 

4 .Działalność profilaktyczna: 

- wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substanc ji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 
- wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 

wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 
- wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które 

nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 
 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczo- profilaktycznej są ukierunkowane na: 

● budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

● przeciwdziałanie przemocy, agresji  
● przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

● motywowanie uczniów do nauki 
 



W roku szkolnym 2017-18 realizowana będzie wartość: POCZUCIE  TOŻSAMOŚCI PATRIOTYCZNEJ ( szczegółowy opis działań w 

załączniku nr 1). 

 

Kierunki działań: 

NAUCZYCIELE: 

 Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie kadry 

pedagogicznej pod kątem 

realizacji profilaktyki szkolnej 

✓ Szkolenia w ramach WDN 
✓ Studiowanie literatury 
✓ Szkolenia własne nauczycieli 
✓ Praca zespołu wychowawczego 

● nauczyciele 
● bibliotekarz 
● lider zespołu wych. 
● Dyrektor 

Cały rok 

Podejmowanie działań 

profilaktycznych przez  

wychowawców 

✓ Godziny wychowawcze 
✓ Realizacja programów profilaktycznych lub ich elementów 
✓ Rozmowy indywidualne 
✓ Zajęcia integrujące zespół klasowy 
✓ Realizacja harmonogramu tematyki prof. przyjętej w r. szk. 

● wychowawcy 
● psycholog 
● pedagog 
 

Cały rok 

Zgodnie z harmonogramem 

Współpraca ze specjalistami w 

zapobieganiu zachowaniom 

ryzykownym 

✓ Konsultacje ze specjalistami 
✓ Spotkania z przedstawicielami policji, prokuratury, sądu 

rodzinnego i nieletnich, pełnomocnikiem GKRPA.... 

● nauczyciele 
● pedagog 

Cały rok w zależności od 
potrzeb 

Zgodnie z  „Planem pracy 

nauczyciela wzakresie 

działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i 
profilaktycznej” 

Pomoc w pokonywaniu 

trudności dydaktycznych 

✓ Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 
✓ Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej 
✓ Zajęcia logopedyczne 
✓ Koła zainteresowań 
✓ Zajęcia świetlicowe 
✓ Zajęcia z psychologiem 

● nauczyciele 

prowadzący zajęcia 
dyd- wyr i 

specjalistyczne 
● nauczyciele 

prowadzący koła 

zainteresowań 
● n-le świetlicy 

Zgodnie z planem lekcji i 

planem zajęć dodatkowych  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematyczna analiza 

frekwencji 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Rozpoznawanie i monitorowanie uczniów z dużą absencją 
✓ Systematyczne i bieżące sprawdzanie obecności na każdej lekcji 
✓ Częste kontakty z rodzicami 
✓ Stosowanie procedury w sprawie ucznia uchylającego się od 

obowiązków szkolnych 
✓ Wdrażanie procedury nagradzania uczniów za 100% frekwencję 

oraz wysoką frekwencję 
✓ Stosowanie procedury dot. „ niespełniania obowiązku szkolnego” 
- skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w 

administracji * 

● wychowawcy 
● nauczyciele na każdej 

lekcji 
● pedagog 

*nieusprawiedliwiona 
nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co 

najmniej 50% godzin 

przewidzianych w planie 
 

Na bieżąco 

 Do 10- każdego miesiąca- 
raporty i podsumowania 

wychowawcy 

Kształtowanie zachowań i 

postaw wśród uczniów: 
- promujących zdrowy styl życia 

- otwartości w życiu społecznym- 

działalność wolontarystyczna 
- ukierunkowanie systemu 

wartości 

- wzmacnianie więzi ze szkołą i 

społecznością lokalną 

✓ Godziny wychowawcze 
✓ Realizacja programów profilaktycznych i prozdrowtnych 
✓ Imprezy szkolne, konkursy 
✓ Zajęcia przedmiotowe 
✓ Zajęcia rozwijające 
✓ Wolontariat 
✓ Działalność MOPR 
✓ Akcje charytatywne 
✓ Programy rówieśnicze „ Nie pal przy mnie proszę”…. 

● wychowawcy 
● nauczyciele w-f 
● pedagog 
● psycholog 
● pielęgniarka 
● bibliotekarz 
● n-le świetlicy 

na bieżąco 

 

Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa. Reagowanie w 

sytuacjach zagrożenia. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Godziny wychowawcze- bezpieczeństwo podczas ferii, wakacji, 

dni wolnych  
✓ Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa podczas apeli 
✓ Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa na poszczególnych 

przedmiotach (w-f, chemia, fizyka... 
✓ Rozmowy indywidualne 
✓ Interwencje pedagoga 
✓ Doskonalenie procedur dotyczących bezpieczeństwa 

● nauczyciele 
● wychowawcy 
● pedagog 
● pracownicy szkoły 

SU 

przez cały rok 

✓ Współpraca pedagoga i dyrekcji z policją, kuratorami, sądem 

rodzinnym i nieletnich 
✓ Doskonalenie regulaminów dyżurów nauczycielskich i 

uczniowskich 
✓ Pełnienie aktywnych dyżurów przez n-li i szybkie reagowanie na 

zjawiska niepożądane-  
✓ Zwiększenie ilości stanowisk nauczycielskich dyżurów 

  



 

Rozwijanie twórczego myślenia 

wśród uczniów 

 

 

✓ Godziny wychowawcze 
✓ Zajęcia rozwijające 
✓ Zajęcia dydaktyczne 
✓ Zajęcia świetlicowe i biblioteczne 

● nauczyciele 
● wychowawcy 
● n-l świetlicy 

bibliotekarz 

zgodnie z planem pracy 
wychowawczej, planem 

świetlic, biblioteki,  

Dostarczanie aktualnych 

informacji rodzicom i uczniom  

✓ Działania wychowawcy/ pedagoga w zakresie:  
-informowania o ofertach pomocy specjalistycznej dla uczniów 

zażywających środków odurzających i ich rodziców 

- informowania o konsekwencjach prawnych zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży 

- bezpiecznego korzystania z mediów 

- promowania zdrowego stylu życia 

- informowania rodziców o obowiązujących procedurach 
postępowania n-li oraz metodach współpracy szkoły z policją w 

sytuacjach zagrożenia narkomanią 

-rozważenie powrócenia zeszytów kontaktów 
-miesięczny raport ocen dla rodziców 

● wychowawcy 
● pedagog 
● psycholog 
● specjaliści ds. 

profilaktyki 
MOPR 

w trakcie bieżącej 
współpracy z rodzicami 

Przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów 

zaspokajających ważne 

potrzeby uczniów ( sukcesu, 

przynależności, satysfakcji 

życiowej..) 

✓ Oferta zajęć pozalekcyjnych ● wszyscy nauczyciele 
partnerzy szkoły 

każdego roku I i II semestr 

 

 
 

 

 
 

RODZICE 

 

Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne 
 

Termin 

Rozwijanie kompetencji 

wychowawczych i 

profilaktycznych rodziców. 

Przygotowanie do profilaktyki 

domowej. 

✓ indywidualne spotkania z rodzicami 
✓ Wykłady, warsztaty, szkolenia  w ramach podnoszenia wiedzy 

pedagogicznej rodziców ( zgodnie z Planem poszerzania wiedzy 

pedagogicznej) 
✓ Spotkania profilaktyczne na terenie szkoły z przedstawicielami 

policji, PPP, punktu konsultacyjnego GKRPA ds. uzależnień 
Realizacja elementów  programu rekomendowanego „ Szkoła dla 

rodziców i wychowawców”- złożenie oferty zajęć  na zebraniu 

ogólnym 

● wychowawcy 
● pedagog 
● dyrektor 
● realizator programu             

„ Szkoła dla rodziców i 
wychowawców”  

Zgodnie z planem pracy 

wychowawcy klasy- w tym 
z „Planem poszerzania 

wiedzy pedagogicznej  

Zgodnie z terminami 
ujętymi w planie pracy 

szkoły 

Po utworzeniu grupy 
warsztatowej 



 

Czynna współpraca rodziców ze 

szkołą. 

✓ Działalność Rady Rodziców 
✓ Podejmowanie wspólnych projektów  
✓ Systematyczne spotkania dyrekcji z Radą Rodziców 
✓ Współpraca trójek klasowych z wychowawcą 
✓ Systematyczne, zaplanowane spotkania wychowawców z 

rodzicami 
✓ Przyjmowanie inicjatyw rodziców 
✓ Protokołowanie wniosków ze spotkań z rodzicami 
✓ Prace społeczne na rzecz szkoły 

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia rodziców- spotkania w 
klasach z uczniami, prezentacja ciekawych zawodów, ciekawych 

osobowości itp. 

✓ Wspólne konkursy,zawody,wycieczki, spotkania integracyjne, 

zbiórki charytatywne 

● Rada Rodziców 
● wychowawcy 
● dyrekcja 
● samorząd uczniowski 

 

cały rok 

Analiza problemów 

wychowawczych w celu 

eliminowania zagrożeń i 

wzmacniania właściwych 

zachowań uczniów- wspólne 

poszukiwanie rozwiązań 

✓ Indywidualne kontakty R-N ( telefony, sms, rozmowy spotkania w 

szkole)- analiza frekwencji, ocen, zagrożeń, problemów 

wychowawczych 
✓ Spotkania klasowe  
✓ Spotkania ze specjalistami, prelekcje, warsztaty 
✓ Spotkania rodziców z psychologiem( wspieranie w przypadku 

niepowodzeń dziecka) 

● wychowawcy 
● pedagog 
● psycholog 

n-le przedmiotów 

cały rok 
Zgodnie z terminarzem 

spotkań z rodzicami 

Stałe podnoszenie jakości 

wzajemnych kontaktów z 

rodzicami. 

✓ Wspólne działania R-N na rzecz budowania postawy 

prozdrowotnej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży: 
- zebrania klasowe 

- imprezy klasowe i szkolne 

-przyjmowanie inicjatyw i wniosków od rodziców 

● dyrektor 
● wychowawcy 
●  opiekun SU 

cały rok 

✓ Dalsza realizacja założeń projektu „ Szkoła współpracy” 
Przyjazne „ wywiadówki”- organizacja przestrzeni do wysokiego 

komfortu spotkań z rodzicami w szkole ( aranżacja klasy itp.) 

●   

Systematyczne informowanie 

rodziców o sukcesach ich dzieci. 

✓ Prezentacja wytworów pracy twórczej uczniów, 
✓ Listy pochwalne i gratulacyjne, 
✓ Zamieszczanie zdjęć w galerii szkoły   ( strona www) 

Zamieszczanie zdjęć, dyplomów w gablocie  „ Talenty i perełki” 

● wychowawcy  
● dyrektor 
● opiekun SU 
● administrator strony 

na bieżąco 



UCZNIOWIE 

 Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

 SFERA  INTELEKTUALNA 

Rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień i 

zainteresowań uczniów 

 

 

 

 

 

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje 
podczas bieżącej pracy 

nauczyciele, 
wychowawcy  

IX-X 

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, 
konkursów,  przygotowanie programów artystycznych na uroczystości 

szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły 

nauczyciele  

 
dyrektor 

kalendarz szkolnych 

uroczystości  
oferta zajęć pozalekcyjnych 

harmonogram konkursów 

Przeprowadzenie przez nauczycieli wychowawców co najmniej 2 zajęć 

uczących uczniów rozpoznawania własnych predyspozycji i mocnych 

stron 

wychowawcy I semestr ( zgodnie z 

harmonogramem) 

Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania własnych 

uzdolnień 

 

 

Zajęcia z orientacji zawodowej doradca zawodowy, 

wychowawcy, pedagog 
(zgodnie z przydziałem 

zajęć w poszczególnych 

klasach) 
Wdrażanie do samooceny i akceptacji własnych mocnych i słabych 
stron- zajęcia z zakresu odkrywania mocnych stron 

wychowawcy, n-le świetlic I semestr 

Kształtowanie umiejętności 

wykorzystania własnego 

potencjału 
 

 

 

 

 

Motywowanie do nauki szkolnej i rozwoju poprzez rozbudzanie i 

poszerzanie zainteresowań uczniów, 

wychowawcy, n-le na 

zajęciach pozalekcyjnych 

na bieżąco 

Pokazy talentów, gazetki Talenty i perełki nauczyciele w ciągu całego roku 

Wspieranie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych i 

emocjonalnych, praca z uczniem zdolnym- obchody Tygodnia 

Świadomości Dysleksji 

pedagog, n-le logopedzi, n-

le poloniści 

październik 

 Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi edukacji i 

wyników egzaminów 

zewnętrznych 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce 

Szkolne konkursy z nagrodami za najwyższą średnią w nauce i 
najlepszą frekwencję,  

Dyplomy dla uczniów, nagrody książkowe 

Galeria uczniów z najwyższą średnią 

wychowawcy, 

wicedyrektorzy 
 

zajęcia zgodnie z 

harmonogramem dla 
poszczególnych klas 

 



Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby 
zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga 

szkolnego, nauczycieli uczących, wychowawców 

pedagog szkolny 
wychowawcy, n-le 

przedmiotów, n-le świetlic, 

bibliotekarz 

zgodnie z harmonogramem 
zajęć  

 

 

SFERA  MORALNO- SPOŁECZNA 

Kształtowanie szacunku do 

ludzi, wrażliwości na potrzeby 

drugiego człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności jednostki 

oparte na poszanowaniu innych  

 

 

 

 

Działalność charytatywna, wolontariat szkolny opiekun Wolonariatu 

 
 

na bieżąco 
Powołanie Rady Wolontariatu. X 
Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu X 
Podjęcie zobowiązań w ramach ogólnopolskiej akcji „ Szlachetna 
Paczka” 

opiekun MOPR 
 

XI/XII 

Promowanie akcji WOŚP 

Współpraca z Caritasem,  

Współpraca Warsztatami Terapii Zajęciowej 
Współpraca  z Fundacją Złotowianka 

opiekunowie SU 

 

 
 

w ramach porzeb 

Tworzenie grup koleżeńskiej pomocy w nauce „ Pomocna dłoń”  w ramach potrzeb 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie świadomości  
narodowej. Wskazywanie 

autorytetów i wzorców 

moralnych 

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze nauczyciel WOS zgodnie z kalendarzem  

Poznanie kultury rodzimej, 

zaznajamianie z kulturą 

regionu 

 

 

 

Kulturalne i godne zachowanie w miejscach Pamięci Narodowej, w 

czasie uroczystości szkolnych, w kościele, na cmentarzu 

wychowawcy na bieżąco 

Znajomość słów i melodii hymnu narodowego n-l muzyki  
cały rok 

 
Dbałość o odpowiedni strój podczas świąt i akademii wychowawcy 

Poznanie sylwetki patrona n-le religii szczególnie V 

Zdobywanie wiedzy o własnej miejscowości, regionie-wycieczki, 
tematyczne lekcje wychowawcze, 

n-l WOS 
wychowawcy  

 

 

 

 

terminarz wycieczek 
planowanych przez 

wychowawców i 

nauczycieli  
Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią 

regionu 

 

cały rok 

 Organizowanie uroczystości na rzecz środowiska  



Zapoznanie ze świętami narodowymi i lokalnymi   
początek roku 

 
Poznanie ceremoniału opiekun pocztu 

sztandarowego 

Prowadzenie kroniki szkolnej kronikarz cały rok 

Kultywowanie tradycji szkolnych ( opieka nad miejscami pamięci 
narodowej itp.) 

SU 
 

 

Poznanie dorobku kulturalnego 

Europy, świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i szacunku 

dla innych narodów, kultur, 

religii 

Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce Wspólnoty Europejskiej, 

poznanie krajów Unii Europejskiej 
Wycieczki 

nauczyciele, wychowawcy  
 

na bieżąco 

Uczenie właściwego pojęcia 

tolerancji, odwagi w 

reagowaniu na 

niesprawiedliwość, krzywdę 

drugiego człowieka, agresję 

 

Realizacja tematyki w ramach godzin wychowawczych  wychowawcy zgodnie z harmonogramem 

Zajęcia integracyjne- współpraca z WTZ wychowawca klasy 

realizującej projekt 

Praca Wolontariatu opiekun Wolontariatu 

Praca MOPR opiekun MOPR 

Kształtowanie przekonania o 

społecznym wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a także o 

społecznym aspekcie bycia 

uczniem szkoły  

 

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,  
lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. 

wychowawcy początek roku 

Zaznajomienie z zasadami funkcjonowania szkoły: 

-zapoznanie uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i Szkolnym 
Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, 

-uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków w szkole, życiu 

rodzinnym i społeczeństwie, 

-tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły, 

wychowawcy 

SU 

początek roku 

Uczenie działania zespołowego, 

tworzenia klimatu dialogu i 

efektywnej współpracy 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i 

możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania. 

pedagog szkolny  zgodnie z harmonogramem 

zajęć. 

Umiejętności słuchania innych i 

rozumienia ich poglądów 

 

 

 

Warsztaty – Mediacje rówieśnicze dla uczniów, rodziców, nauczycieli dyrektor, wicedyrektor zgodnie z harmonogramem 
projektu 

Kurs mediacji rówieśniczych dla  chętnych uczniów z klas IV-VII i II-

III 

dyrektor, opiekun MOPR XI 

Wprowadzenie w życie szkolne mediatorów rówieśniczych, 
przygotowanie pokoju mediacji 

dyrektor, opiekun MOPR XI-XII 



 Działalność MOPR opiekun MOPR  

Uczenie zasad samorządności i 

demokracji 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów 

klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna 
samorządu uczniowskiego.  

opiekunowie SU IX/X 

Kreowanie pożądanych postaw 

wobec obowiązków 

Docenianie uczniów pracujących systematycznie 
Wdrażanie do systematyczności w różnych dziedzinach życia  

wychowawcy w trakcie bieżącej pracy 

Doskonalenie kultury osobistej 

 

 

 

Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec dorosłych, 

rówieśników 

wychowawcy- poprzez 

stosowanie kryteriów 

oceny zachowania 
pedagog szkolny- zajęcia w 

klasach 

na bieżąco 

Zwracanie uwagi na kulturę osobista, w tym kulturę języka na bieżąco 

 
Wdrażanie do prawidłowego rozwiązywania konfliktów- drogą 
mediacji, dialogu, komunikacji 

 

na bieżąco 
Zawieranie Kodeksów Klasowych wychowawcy początek roku 
Ćwiczenia w stosowaniu komunikatu “ JA” pedagog  
Szacunek dla mienia wspólnego wszyscy na bieżąco  
Umiejętność zachowania się w stołówce, toalecie, bibliotece.. 

Akcja “ Dzień dobrego zachowania” SU kalendarz imprez 
Konkurs Savoir Vivre SU kalendarz imprez 
Przestrzeganie regulaminów szkolnych wszyscy na bieżąco 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec środowiska 

naturalnego 
 

 

 

 

 

Udział w akcji sprzątanie świata. 

 

n-le biologii i przyrody, 

wychowawcy 

IX 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt MOPR XI/ XII i zgodnie z umową 
ze stowarzyszeniami lub 

schroniskami 

Wycieczki krajoznawcze n-le, opiekun LOP zgodnie z planem 
wycieczek 

Zbiórki surowców wtórnych opiekun LOP, SU cały rok 
Obchody dnia ziemi opiekunowie LOP IV 

Opieka nad klasą pod chmurką wychowawcy, n-l biologii miesięczny harmonogram 

Kształtowanie aktywnej 

postawy wobec przyszłej pracy 

zawodowej oraz wymagań 

rynku pracy 

Warsztaty dla klas III prowadzone przez doradcę zawodowego z PPP pedagog szkolny   zgodnie z umową zawartą 

z PPP 
Nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania 

dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej,  
doradca zawodowy na bieżąco 



 

 

Współpraca z Centrum Karier oraz innymi instytucjami w celu 
uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy 

pedagog szkolny II semestr 

 Systematyczne monitorowanie  
frekwencji uczniów na 

zajęciach.Zwiększenie 

współpracy z rodzicami w 

zakresie kontroli obowiązku 

szkolnego 

Analiza frekwencji uczniów pedagog szkolny raporty miesięczne 

Systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, 

wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami, 

 

wychowawcy, pedagog Zgodnie z harmonogramem 

zebrań i dni otwartych, 
ustalonym na dany rok 

szkolny 

 SFERA  EMOCJONALNA 

Budowanie poczucia własnej 

wartości, kształtowanie 

samoakceptacji 

 

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP pedagog szkolny zgodnie z harmonogramem 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce  wychowawcy zgodnie z harmonogramem 
godz. wychowawczych 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez 

użycia siły 

Zajęcia integracyjne w klasach  wychowawcy wrzesień 

Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu bibliotekarz, n-le świetlicy zgodnie z planem pracy 

biblioteki i świetlicy 

 Wprowadzenie Mediacji rówieśniczych jako metody pracy pedagog szkolny po odbyciu szkoleń przez 

uczniów, rodziców, 
nauczycieli 

Rozwijanie zachowań 

empatycznych i asertywnych 

 

 

 
 

Lekcje poświęcone komunikacji interpersonalnej pedagodzy/ dyrektor  w 

ramach realizacji programu 
Mediacje rówieśnicze 

X/XI 

Odgrywanie scenek uczących asertywności lekcje wychowawcze , 

zajęcia świetlicowe 

zgodnie z harmonogramem 

godz. wychowawczych 

Realizacja programów profilaktycznych pedagodzy, realizatorzy 
zewnętrzni 

zgodnie z ustaleniami  

Wyposażenie uczniów w 

umiejętności rozwiązywania 

sytuacji problemowych i 

stresowych wynikających z 

codziennego życia 

Opieka pedagoga/ psychologa  również we współpracy  z 

PPP 

na bieżąco 

Realizacja programów wychowawczych   wychowawcy  cały rok 

Realizacja tematyki godzin wychowawczych zaplanowanej na dany 

rok szkolny 

 wychowawcy  cały rok 

Działalność MOPR opiekun MOPR cały rok 

Zawieranie kodeksów klasowych wychowawcy początek roku 

 SFERA  ZDROWIA 



 Wzbogacanie wiedzy dotyczącej 

zdrowego i higienicznego trybu 

życia oraz zagrożeń dla zdrowia 
 

 

 

Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia – higieny 
pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się, profilaktyki chorób 

pielęgniarka szkolna  w ciągu całego roku 

Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej konstruktywnych metod 
radzenia sobie ze stresem- tematyka godzin wychowawczych 

wychowawcy, pedagodzy zgodnie z harmonogramem 
godzin wychowawczych 

Propagowanie wiedzy na temat form relaksacji i technik 

antystresowych- tematyka godzin wychowawczych 

wychowawcy zgodnie z harmonogramem 

godzin wychowawczych 

Wyrobienie nawyków i 

umiejętności sprzyjających 

zachowaniu zdrowia 

Uświadamianie znaczenia higieny osobistej, pielęgniarka szkolna  w ciągu całego roku 

Promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu 
wolnego 

n-le wf                                   
wychowawcy                     

na bieżąco  

Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy n-l EDB w ramach zastępstw 

doraźnych 

Propagowanie ruchu w czasie przerw- gry i zabawy ruchowe, zumba, 

zabawy integracyjne 

SU na bieżąco 

Spotkania z pielęgniarką, dietetykiem, fizjoterapeutą, kucharzem… wychowawcy, pedagog zgodnie z harmonogramem 
godz. wych 

Promowanie racjonalnego 

odżywiania 

 
 

 

 

 

 

 

Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków w stołówce 

szkolnej,  

dyrektor, kierownik 

gospodarczy 

cały rok 

Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej racjonalnego żywienia  koordynatorzy zdrowia    

realizatorzy programu             

“ Trzymaj  formę”                                   
n-l techniki 

zgodnie z kalendarzem 

imprez Wprowadzenie akcji: 
- Tydzień owocowo- warzywny 

- Dzień Kulinarnych wymian 

- Tydzień picia wody 
- Dzień bez chipsów i słodyczy 

- Śniadanie daje moc/ podziel się śniadaniem 

- Tydzień zdrowia 

Analiza piramidy pokarmowej, układanie jadłospisu podczas lekcji 
przyrody, liczenie kalorii 

formę”  konkursy w 
ramach Tygodnia zdrowia; 

lekcje biologii i przyrody 

cały rok 

Zapewnienie zdrowej żywności w sklepiku szkolnym dyrektor cały rok 

Dbanie o właściwy rozwój 

fizyczny i kondycję ucznia 

Objęcie specjalistyczną opieką pielęgniarską dzieci z dysfunkcjami 
zdrowotnymi, 

pielęgniarka szkolna cały rok 

Organizowanie szkolnych imprez sportowych – turnieje, rozgrywki zespół n-li wych.fiz kalendarz sportowy 



 

 

 

 
 

Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych, zielonych szkół i 
lekcji w terenie, 

lekcje w-f, SKS, 
nauczyciele  

kalendarz wycieczek 

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, n-le wf, pozyskiwanie 

oferty zajęć zewnętrznych 

Boks, aikido, Tańce 

cały rok 

Zajęcia na basenie dyrektor, koordynatorzy 
wyjazdów 

X-XII 

Propagowanie ruchu w czasie przerw- gry i zabawy ruchowe, zumba, 

zabawy integracyjne 

SU cały rok 

Atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego: starsi prowadzą zajęcia dla 
młodszych 

n-le wf zgodnie z ustaleniami 

Zajęcia wf z profesjonalnymi trenerami: boks, aikido, aerobik n-le wf kalendarz sportowy 

Wykorzystywanie różnych form aktywności: basen, łyżwy, biegi, 
rowery, rolki, kijki, kajaki,ścianki 

n-le wf w miarę możliwości 

Liczniki kilometrów- rywalizacje n-le wf  

Promowanie zdrowego stylu 

życia 
 

Dzień Sportu, Tydzień Zdrowia nauczyciel WF, 

nauczyciele biologii i 
przyrody, wychowawcy  

zgodnie z kalendarzem 

Aktywizowanie uczniów na 

rzecz działań promujących 

zdrowy styl życia w szkole i w 

środowisku ( w tym 

promowanie zdrowia 

psychicznego) 

 

 

 

Gazetki promujące zdrowy styl życia koordynatorzy zdrowia IV 

Działalność MOPR opiekun MOPR /pedagog  cały rok 

Kółka zainteresowań n-le prowadzący koła cały rok 

Inicjowanie imprez klasowych ( wycieczki, wyjazdy) wychowawcy kalendarz wycieczek 

Konkursach prozdrowotne n-le biologii, przyrody IV 

Realizacja programu „Trzymaj formę,  koordynatorzy 
 

cały rok 

cały rok 
Sklepik szkolny- zdrowe produkty dyrektor 

Stołówka szkolna- zgłaszanie pomysłów na zdrowe dania obiadowe SU 

Dostęp do wody pitnej w czasie pobytu w szkole kierownik gospodarczy  

Promowanie zdrowego stylu życia w ramach WDŻ, biologii, zajęć 

technicznych, wych. fizycznego 

n-le 

Skrzynka zaufania pedagog 

Kartki z miłymi słowami MOPR co 2 m-ce 



Pokój mediacji i wyciszenia MOPR XII/ I 

Konkurs na najmilszego/ najżyczliwszego kolegę MOPR XII 

 SFERA BEZBIECZEŃSTWA w tym bezpieczeństwa cyfrowego 

 

Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa ucznia w 

szkole 

 

Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa: 

- eliminowanie zagrożeń pożarowych, 
- zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły na wypadek 

zagrożenia, 

- uświadomienie uczniom konieczności zachowania porządku i 
dyscypliny podczas ewakuacji, 

- zapoznanie uczniów z ustalonym dla szkoły sygnałem alarmowym, 

- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku 
między lekcjami, 

- przedstawienie zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas 

przerw międzylekcyjnych i w czasie wolnym, 

- podniesienie świadomości skutków niebezpiecznych zabaw, 
- przedstawienie regulaminu zachowania się podczas wycieczki 

szkolnej, 

- przekazanie podstawowych umiejętności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, 

- przeciwdziałanie agresji w szkole, 

- eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi 

uczniów, 

dyrektor, wychowawcy,                          

wszyscy n-le,                    
pedagodzy 

 

na bieżąco cały rok 

 

Kształtowanie umiejętności 

samodzielnego, codziennego 

dbania o własne bezpieczeństwo 

Zapoznanie podstawowymi zasadami ruchu drogowego  

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa na drodze,  

koordynator Wychowania 

Komunikacyjnego                

Policja 

zgodnie z planem 

Systematyczna nauka pierwszej pomocy przedmedycznej n-l EDB cały rok 

Kształtowanie zachowań asertywnych w kontaktach z obcymi wychowawcy                     
spotkania z policją       

pedagodzy 

ba bieżąco 

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń 

elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, 

n-le informatyki 

specjalistami ds. nieletnich 
na bieżąco 



odtwarzaczy) 

Eliminowanie z życia szkoły 

agresji 

Lekcje dotyczące komunikowania się pedagodzy X/XI 

Mediacje rówieśnicze- warsztaty MOPR- mediatorzy XI 

Działalność grupy mediatorów pedagog  cały rok 

Monitorowanie zjawiska agresji w szkole pedagodzy początek roku 

Organizowanie alternatywnych 

sposobów spędzania czasu 

wolnego przez uczniów 

 

Organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych 
Organizowanie wycieczek, rajdów i turniejów sportowych, 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kółek przedmiotowych, 

Oodejmowanie współpracy z ośrodkami kultury celem umożliwienia 

uczniom udziału w programach edukacyjnych 

n-le wychowawcy , 
opiekunowie SU 

cały rok 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów 

 

 

 

 

 

rzetelne sprawdzanie obecności uczniów na każdej lekcji, n-le przedmiotów 

wychowawcy 

 

na bieżąco 

 

 

 

diagnozowanie przyczyn nieobecności ucznia w szkole 

uświadamianie rodzicom skutków nieuzasadnionej nieobecności 

dziecka w szkole 

tworzenie grup samopomocy koleżeńskiej dla uczniów mających 

trudności w nauce, 

podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w 

zapewnieniu realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, 

pedagodzy 

pedagodzy 

w razie potrzeby 

w razie potrzeby Stosowanie procedury w sprawie ucznia uchylającego się od 

obowiązków szkolnych 

 

wdrażanie procedury nagradzania uczniów za 100% frekwencję oraz 
wysoką frekwencję 

pedagodzy I i II sem. 

Stosowanie procedury dot. „ niespełniania obowiązku szkolnego” 

- skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w 

administracji * 

pedagodzy w razie potrzeby 

 

 

 

 

Udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

Wskazywanie postępowania wspomagającego rozwój dziecka,   
wychowawcy, specjalisci 

na bieżąco 

 
Ustalenie zasad współpracy specjalista – rodzic – uczeń, 

Oddziaływania zespołu n-li uczących i zespołu n-li kształcenia 

specjalnego 

koordynator kształcenia 

specjalnego 

2 razy w roku i w miarę 

potrzeb 

Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców: warsztaty, prelekcje, 

wykłady, konsultacje  

pedagodzy, wychowawcy zgodnie z planem 

podnoszenia kultury 
pedagogicznej rodziców i 



planem szkoleń 

Eliminowanie niepowodzeń 

szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorowanie postępów ucznia, wszyscy n-le uczący  

na bieżąco 

 

 

 

Diagnozowanie trudności w nauce 

Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów 

Organizowanie zespołów wsparcia rówieśniczego wychowawcy 

Wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego 

Budowanie motywacji do nauki wszyscy n-le uczący 

Pomoc w pokonywaniu trudności::  

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

 Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej 

 Zajęcia logopedyczne 
 Koła zainteresowań 

 Zajęcia świetlicowe 

    Spotkania z psychologiem 

n-le  

specjaliści 

pedagodzy 

wychowawcy 

psycholog 

Zajęcia dotyczące efektywnego uczenia się każdy n-l, wychowawca, 

specjalista 

2x w roku 

Opieka zdrowotna i pomoc 

socjalna 

 

Pomoc losowa dla najbardziej potrzebujących MOPR                         

Wolontariat                              
SU 

zgodnie z kalendarzem 

akcji 
 

Organizowanie akcji charytatywnych 

Propagowanie zdrowego odżywiania w sklepiku szkolnym 

Badania, diagnoza i analiza 

niedostosowania społecznego 

uczniów 

Przeprowadzanie badań wśród U-R-N pedagodzy w razie potrzeby 

Współpraca z SRiN 

Współpraca z PPP 

Analiza problemów 

wychowawczych w celu 

eliminowania zagrożeń i 

wzmacniania właściwych 

zachowań uczniów- wspólne 

poszukiwanie rozwiązań 

Indywidualne kontakty R-N ( telefony, sms, rozmowy spotkania w 

szkole)- analiza frekwencji, ocen, zagrożeń, problemów 

wychowawczych 

wychowawcy na bieżąco oraz 

zgodnie z kalendarzem 

spotkań z rodzicami 

Wprowadzenie zeszytów do kontaktów z rodzicami. 

Miesięczny raport ocen dla rodziców. 

Spotkania klasowe  

Spotkania ze specjalistami, prelekcje, warsztaty 

Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń 

związanych z 

korzystaniem z Internetu 

Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystania z sieci n-le informatyki 

wychowawcy 

na bieżąco oraz zgodnie z 

harmonogramem godzin 
wychowawczych 

Propagowanie wiedzy na temat wpływu „niebezpiecznych” stron na 

psychikę i zachowanie 

Propagowanie wiedzy na temat symptomów uzależnienia od Internetu 



 Promowanie alternatywnych źródeł spędzania czasu wolnego pedagodzy 

Zapoznanie ze wskazówkami bezpiecznego korzystania z Internetu 

Propagowanie korzyści płynących z prawidłowego korzystania z 
Internetu 

Wdrażanie zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących 

w Internecie: 

 

Kształtowanie umiejętności ochrony własnych danych osobowych, n-le informatyki cały rok 

szczególnie II Wpajanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami 

znanymi wyłącznie z Internetu 

Kształtowanie umiejętności ochrony komputera przed zagrożeniami w 
Sieci 

Stosowanie odpowiedniego oprogramowania we właściwy sposób 

Promowanie internetowych 

zasad dobrego wychowania – 

Netykiety 

Propagowanie reguł Netykiety podczas korzystania z Internetu n-le informatyki cały rok 

szczególnie II 

Eliminowanie cyberprzemocy: 

 

Propagowanie wiedzy na temat form cyberprzemocy n-le informatyki 

wychowawcy 

pedagodzy 

specjaliści ds. nieletnich 

cały rok 

szczególnie II Kształtowanie umiejętności zrozumienia emocji ofiary 

cyberprzemocy 

Uświadomienie konsekwencji przemocy w sieci dla ofiar i sprawców 

Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i rozpowszechnianie 
informacji o osobach, które udzielają wsparcia ofiarom 

cyberprzemocy, 

Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań zmniejszających 

ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy, 

 

Kształtowanie umiejętności 

segregowania i krytycznego 

odbioru informacji 

oraz wytworów kultury 

masowej 

Wpajanie zasady ograniczonego zaufania do informacji znajdujących 

się w środowisku medialnym 

nauczyciele, wychowawcy 

n-le j.polskiego 

n-le j.polskiego 

w miarę możliowści 

Popularyzowanie filmów, programów, przedstawień teatralnych i 

słuchowisk radiowych prezentujących pozytywne wartości, 

Organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum, radia 

 SFERA  PROFILAKTYKI  UZALEŻNIEŃ 
 

Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność 

działań profilaktycznych 

Aktywne uczestniczenie w akcjach  edukacyjnych pedagodzy cały rok 

Projekcje filmów dotyczących uzależnień bibliotekarz 

Gromadzenie literatury dotyczącej uzależnień bibliotekarz 

Udział w przedstawieniach teatru profilaktycznego pedagodzy 



  Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką 

uzależnień 

pedagodzy  

Podnoszenie kompetencji rodziców/opiekunów prawnych w 
zakresie mechanizmów powstawania uzależnień, metod zapobiegania, 

rozpoznawania objawów zażywania środków uzależniających i 

właściwych sposobów reagowania 

dyrektor/pedagodzy 

Kształtowanie umiejętności odmowy sięgnięcia po środki 
odurzające, papierosa lub alkohol w przypadku presji grupy 

wychowawcy 

Obalenie mitu o bezpiecznych narkotykach (dopalaczach) wychowawcy, pedagodzy 

Zajęcia w formie warsztatowej pedagodzy 

Profilaktyka z udziałem rodziców dyrektor 

Kształtowanie pożądanych 

społecznie postaw wobec 

zagrożeń cywilizacyjnych 

Promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania 

czasu wolnego 

wszyscy n-le cały rok 

Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, wszyscy n-le 

Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej metod radzenia sobie ze 

stresem 

wychowawcy, pedagodzy 

Propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych, w 

tym związanych z korzystaniem z Internetu, nawiązywania znajomości 
przez Internet 

n-le informatyki, 

pedagodzy, wychowawcy 

 

Promowanie zdrowego stylu życia, wszyscy n-le 

Ćwiczenia jak zachować się w różnych, zaskakujących sytuacjach 
życiowych 

n-le świetlic, wychowawcy 

Wyposażenie uczniów w wiedzę 

na temat substancji 

psychoaktywnych, w tym 

dopalaczy 

Lekcje wychowawcze wychowawcy zgodnie z harmonogramem 

tematyko godz.wych Akcja Uzależnieniom- STOP pedagodzy, n-l biologii 

Tworzenie ulotek informacyjnych przez uczniów n-le informatyki 

Projekcje filmów tematycznych bibliotekarz 

Realizacja zajęć „ Smak życia, czyli debata o dopalaczach” pedagodzy 

Zajęcia warsztatowe zewnętrzne pedagodzy 

Wyposażenie uczniów w wiedzę 

dotyczącą konsekwencji 

zachowań ryzykownych. 

 

Spotkania z policją ( dzielnicowy, specjaliści ds. nieletnich KPP) pedagodzy  

w miarę możliwości 

organizacyjnych i potrzeb 

Spotkania z pełnomocnikiem GKRPA ds. profilaktyki i 

przeciwdziałania   uzależnieniom 

pedagodzy 

Spotkania z prokuratorem pedagodzy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania z kuratorami sądowymi ( indywidualne lub w formie 

wykładów) 

pedagodzy  

 

 

 

 

 

 

Informowanie o ofertach pomocy specjalistycznej ( szkolnej i 
instytucjonalnej) w sytuacjach zagrożeń 

pedagodzy 

Informowanie o konsekwencjach prawnych zachowań ryzykownych 

dzieci i młodzieży 

wychowawcy, pedagodzy 

Informowanie o zasadach bezpiecznego korzystania z mediów wychowawcy, n-le 

informatyki 

Informowanie uczniów o obowiązujących procedurach postępowania 
n-li oraz metodach współpracy szkoły z policją 

pedagodzy 

Udział młodzieży w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych:Trzymaj 

formę,  

Światowy Dzień Rzucania Palenia (XI) lub Światowy Dzień Bez 

Tytoniu (V)  

koordynatorzy zdrowia, 

pedagodzy 

Udział uczniów w planowych warsztatach profilaktycznych- programy 
rekomendowane: 

Kl IV-Zanim spróbujesz 

Kl V-Odczuwaj, ufaj, mów 
Kl VI-Debata 

KlVII- Smak życia 

Kl II-Decyzja należy do Ciebie 

Kl III- Nie piję, bo tak 

pedagodzy szkolni  

 

IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2. analizę dokumentacji, 

3. rozmowy z rodzicami, 

4. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

5. w analizy przypadków, 



6. dopuszcza się przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez Zespół Wychowawczy. Zadaniem Zespołu w zakresie ewaluacji 

jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Lipce w dniu…… 

 


