
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W GLIWICACH  

 

 

 

 

 

GLIWICE 2018 r. 



Przy opracowaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły uwzględniono obowiązujące akty prawne, w szczególności:  

1. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r.(Dz.U.z 1991 

r. nr 120, poz.526) 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne.  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 2015 r. poz. 1249).  

5. Rozporządzenie MEN z 22 sierpnia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjne i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 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 2018r. poz.214). 

7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).  

8. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 22 lipca 2016 r. 

(Dz.U.z 2016 r.,poz. 1331) 

9. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2018/2019. 

10. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.  

 

 

 

 



Priorytety Programu w roku szkolnym 2018/2019 wynikają z koncepcji pracy i funkcjonowania ZSO nr 14 w Gliwicach i Priorytetów MEN, 

określających podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. W roku szkolnym 2018/2019 należą do nich:  

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

2.  Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

 

WSTĘP  

 
     Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w ZSO nr 14 w Gliwicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę 

pedagogiczną, radę rodziców, samorząd uczniowski i Radę Młodzieży, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.  

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.  

    Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, 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 - wspieranie uczniów w osiąganiu pełnej dojrzałości w podstawowych sferach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej.  

    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. 



 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. 

    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 i ceremoniału szkoły.  

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 (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i 

profilaktyczną szkoły),  

  współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.  

 

 

 

 



I. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ  

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

z uwzględnieniem:  

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

 analizy czynników ryzyka i czynników sprzyjających w wychowaniu wyodrębnionych na podstawie obserwacji szkolnych, konsultacji z 

uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły 

 diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowanie przez uczniów zachowań 

ryzykownych 

 uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców  

 analizy dokumentacji szkolnej - wyników w nauce i frekwencji uczniów, uwag o zachowaniu uczniów zapisywanych przez nauczycieli 

uczących. 

 ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i ich rodziców na temat niebezpieczeństw związanych ze środkami psychoaktywnymi, 

psychotropowymi, substancjami zastępczymi, narkotykami, dopalaczami  

W wyniku analiz wyłoniono następujące obszary problemowe: 

1. Zadbać, by wszyscy uczniowie i rodzice zapoznali się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. 

2. Realizować działania rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej. 

3. Kształcić tolerancję i przyjazne relacje między uczniami. Podkreślać wagę zasad i norm społecznych oraz wyjaśniać różnicę pomiędzy 

skarżeniem a poinformowaniem o wyrządzonej krzywdzie. 

4. W dalszym ciągu dostarczać uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji 

psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). 



5. Nadal prowadzić działania z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu (uzależnienie, udostępnianie danych, kradzież danych, 

spotkania z nieznajomymi). 

 

 W szkole uczniowie zapoznają się z negatywnym wpływem szkodliwych substancji dla zdrowia. 

 W szkole podejmowane są działania wychowawczo-profilaktyczne, które mają zapobiegać zagrożeniom dotyczącym nadużywania 

substancji psychoaktywnych. 

 W dalszym ciągu poprzez programy profilaktyczne oraz pogadanki z wychowawcami i pedagogiem szkolnym należy informować 

uczniów o konsekwencjach sięgania po alkohol, papierosy i środki odurzające. 

 Należy położyć nacisk na uświadamianie rodziców i uczniów odnośnie szkodliwości napojów energetycznych. 

 Cały czas należy wykształcać wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętności 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. 

 

Czynniki ryzyka w wychowaniu:  

 łatwy dostęp do TV, cyberprzestrzeni w domach uczniów 

 nieświadomość zagrożeń płynących z nierozsądnego użytkowania komputera, Internetu, mediów społecznościowych, 

 brak reakcji otoczenia na nieakceptowane przejawy zachowania dzieci i młodzieży,  

 zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców (prawnych opiekunów),  

 nadpobudliwość psychoruchowa dziecka, deficyty uwagi,  

 negatywne przykłady zachowania płynące ze strony osób dorosłych i starszych kolegów,  



 brak bliskiego kontaktu z rodzicami, deficyt wspólnie spędzanego czasu,  

 brak zdolność konstruktywnego niwelowania napięcia emocjonalnego,  

 chęć zaimponowania rówieśnikom, zaistnienia w środowisku,   

 tworzenie się w klasach grupek agresorów, którzy nękają spokojnych uczniów. 

Czynniki chroniące w wychowaniu:  

 brak społecznej akceptacji dla zachowań odbiegających od norm 

 wskazywanie konstruktywnych sposobów reagowania w sytuacjach trudnych,  

 współpraca z instytucjami zewnętrznymi czuwającymi nad przestrzeganiem prawa (Policja, Sąd),  

  budowanie w szkole, klasie prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji uczeń – nauczyciel – rodzic poprzez angażowanie 

uczniów, rodziców w klasowe/szkolne przedsięwzięcia ( np. Wigilia, Dzień babci/Dziadka, obchody Dnia Dziecka, Jarmark 

Bożonarodzeniowy, festyn ) 

 monitorowanie zachowania i sposobów zagospodarowania czasu wolnego dziecka, oraz poznanie jego kolegów przez rodziców,  

 udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych (na miarę możliwości szkoły)  

 włączanie uczniów z problemami w zachowaniu do zajęć pozalekcyjnych i terapeutycznych  

 zwiększenie świadomości uczniów i rodziców w kwestiach szkodliwości nadużywania komputera i Internetu  

 ukazywanie wzorców bezpiecznego zachowania „w sieci”  

  wskazywanie alternatywnych , pożądanych form spędzania czasu wolnego  

 bezzwłoczne reagowanie nauczycieli na negatywne zachowania, edukowanie uczniów i rodziców,  

 zajęcia profilaktyczne prowadzone w szkole dotyczące promocji zdrowia 

 prowadzenie zajęć, pogadanek przez wychowawców na temat zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych z 

dostosowaniem form przekazu do wieku rozwojowego ucznia, 



 wykorzystanie wartościowych filmów na temat relacji międzyludzkich. 

 

II. MISJA I WIZJA SZKOŁY  

MISJA SZKOŁY 

    “Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może „(Janusz Korczak). 

 

    Jesteśmy po to, aby: 

  

a) stwarzać uczniom optymalne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, 

b) dostarczać uczniowi różnorodną ofertę edukacyjną wspierającą jego rozwój, 

c) nauczyć młodego człowieka myślenia, uczenia się, a przede wszystkim „polubienia wiedzy”, 

d) pomagać odkrywać, że normy i wartości są drogą do realizacji celów, sukcesu, marzeń, 

e) wyzwalać kreatywność, pomysłowość, twórczość, 

f) przygotować do dorosłości, życia w społeczeństwie informacyjnym, europejskim poprzez wykorzystanie narzędzi TIK, naukę języka 

obcego, 

g) przekazać historię, tradycje Polski i małej ojczyzny, wpajać patriotyzm, 

h) włączyć aktywnie rodziców, społeczność lokalną w pracę nad rozwojem  

u uczniów umiejętności, a przede wszystkim komunikowania się. 

WIZJA SZKOŁY 

    1. ZSO nr 14 jest szkołą bezpieczną, przyjazną, uczącą się. 

 

a) Panuje tu klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli. 



b) Uwzględniamy potrzeby i możliwości uczniów, rozwijamy uzdolnienia  

i zainteresowania wychowanków. 

c) Uczeń chce i potrafi się uczyć. 

d) „Normy i wartości są kluczem do przyszłości” to nasze hasło przewodnie. 

e) Zapewniamy opiekę i pomoc. Rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów. Działamy aktywnie i skutecznie.  

f) Stosuje się tu różnorodne metody i formy nauczania, TIK – środowisko sprzyjające uczeniu się. 

g) Kluczowe kompetencje są ciągle doskonalone.  

h) Rozwijamy kreatywność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy. 

i) Umożliwiamy osiąganie przez uczniów sukcesów w różnych dziedzinach. 

j) Nasi uczniowie szanują innych, są odpowiedzialni i świadomie podejmują decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości. 

k) Promujemy zdrowy styl życia. 

l) Uczymy demokracji. Rozwijamy samorządność. 

m) Uczniowie respektują prawa szkolne. 

n) Mamy swoje tradycje. Pamiętamy o przeszłości. Pielęgnujemy i rozwijamy dziedzictwo kulturowe w regionie.  

o) Działa wolontariat. 

p) Realizujemy Europejski plan rozwoju.  

 

III. MODEL ABSOLWENTA  

Model absolwenta szkoły podstawowej.    

1. Absolwent szkoły podstawowej to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.  Absolwent szkoły 

podstawowej to człowiek:  

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,  



b) twórczo myślący,  

c) umiejący skutecznie się porozumiewać,   

d) umiejący stale się uczyć i doskonalić, 

e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.             

f) Absolwent szkoły podstawowej to człowiek tolerancyjny, dbający  

o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący 

zdrowy styl życia.   

Absolwent szkoły podstawowej to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.   

 

Sylwetka osobowa absolwenta gimnazjum i liceum  

Absolwent  ZSO nr 14 powinien:   

a) odnajdywać się w rzeczywistości XXI w.,  

b) adaptować się do wymagań wybranej szkoły, uczelni, zakładu pracy, 

c) wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, 

d) korzystać z nowoczesnych źródeł informacji,  

e) jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie,  

f) bronić swoich racji i być asertywnym w dokonywaniu wyborów i dążeniu do osiągania sukcesów,  

g) reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi,  

h) przestrzegać zasad tolerancji,  

i) przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury,  

j) budować pozytywne relacje interpersonalne,  



k) wykształcić w sobie silne poczucie swojej wartości poprzez doskonalenie własnej osoby,   

l) korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu,  

m) spełniać obowiązki wobec rodziny i społeczeństwa, 

n) aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju,  

o) znać obce języki i identyfikować się z kulturą europejską.   

 

IV. CELE OGÓLNE  

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i 

wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 fizycznej - prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych,  

 psychicznej (w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej) - 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,  

 społecznej - kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych,  

 duchowej - posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:  

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

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

wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,  



3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i 

promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,  

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,  

5) 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,  

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,  

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,  

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,  

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,  

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.  

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a 

także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.  

11) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.  



Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.  

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:  

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub 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,  

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji,  

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,  

5) 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,  

6) 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.  

 

    Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

 



 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:  

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 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,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania 

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

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji 

prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,  

4) 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.  

Działalność profilaktyczna obejmuje:  

1) 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, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 

wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,  

3) 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.  

 



Działania te obejmują w szczególności:  

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych 

programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w 

Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ( Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” oraz „Noe”).  

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej 

ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,  

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,  

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania 

przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,  

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie 

oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, np. dopalaczy. 

    W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:  

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),  

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,  

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,  

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,  

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,  



 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych w tym uzależnień,  

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców i zdrowy styl życia, 

 dbałość o wysoki poziom kultury osobistej  

 przygotowanie do świadomego korzystania z technologii informatycznej i wybranych zdobyczy technologicznych  

 

Zadania profilaktyczne programu to:  

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,  

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,  

 promowanie zdrowego stylu życia,  

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych,  

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, 

papierosów, e-  papierosów, alkoholu i narkotyków),  

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej oraz wulgaryzmów,  

 minimalizowanie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,  

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom 

ukształtować pozytywną tożsamość,  

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.  

 

 



V. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/19 ( szczegóły znajdują się w harmonogramie imprez szkolnych) 

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

- ślubowanie klas pierwszych  

- Obchody Dnia Edukacji Narodowej  

- Obchody Narodowego Święta Niepodległości  

- andrzejki szkolne  

- mikołajki klasowe  

- kiermasz bożonarodzeniowy  

- szkole spotkania opłatkowe  

- jasełka  

- szkolne walentynki  

- pierwszy dzień wiosny  

- Dzień sprzątania świata,  

- Święto Patrona Szkoły  

- szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ,  

- festyn edukacyjny  

- Dzień bezpiecznego Internetu   

- Dzień Sportu  

- zakończenie roku szkolnego  



 

VI. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM  2018/2019  

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO  

 Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.  

 Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.  

 Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

 Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.  

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

 Integracja zespołów klasowych.  

 Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  

 Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO  

 Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.  

 Wszyscy wychowawcy oraz pielęgniarka szkolna prowadzą zajęcia sprzyjające kształtowaniu postaw prozdrowotnych.  

 Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.  

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO  

 Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.  

 Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.  

 Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.  

 Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  



 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO  

 Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.  

 Do końca września 2018 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz 

regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

 Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z 

przyjętych w szkole wartości.  

 

VII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

1. Dyrektor szkoły:  

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,  

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,  

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły,  

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim/ Radą Młodzieży, wspomaga 

nauczycieli w realizacji zadań,  



 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów 

szkoły,  

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

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 obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,  

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,  

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,  

  udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,  



 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,  

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,  

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 wychowawczego 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,  

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie,  

 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 wychowawczy:  

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z 

instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 

nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,  

 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:  

 diagnozuje środowisko wychowawcze,  

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną 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,  



7. Rodzice:  

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,  

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,  

 uczestniczą w zebraniach 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 uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.  

8. Samorząd uczniowski / Rada Młodzieży:  

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,  

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,  

 współpracuje z Zespołem Wychowawczym 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,  

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  



VIII. FORMY REALIZACJI PROGRAMU  

Zadania programu realizowane są w ramach: 

 lekcji wychowawczych, 

 lekcji przedmiotowych, 

 kontaktów indywidualnych z uczniami, 

 spotkań ze specjalistami - psychologami, pedagogami, kuratorami sądowymi, funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej – w trakcie 

prelekcji, pogadanek, warsztatów, szkoleń, 

 udziału w uroczystościach szkolnych, apelach, imprezach kulturalnych, rekolekcjach, wycieczkach szkolnych, 

 spotkań środowiskowych w ramach „Otwartych Drzwi Szkoły”, festynów 

 kontaktów indywidualnych z rodzicami, 

 badań ankietowych wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli. 

 

IX. WSPÓŁPRACA SZKOŁY PRZY PROWADZENIU WCZEŚNIEJ WYMIENIONYCH CZYNNOŚCI: 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 

 placówki doskonalenia nauczycieli, 

 podmioty realizujące świadczenie zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

 państwowi wojewódzcy i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, 

 policja, 

 pracodawcy, 

 podmioty lecznicze i inne działające w ochronie zdrowia, 



 podmioty takie jak: 

- organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i 

wychowania, 

- jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

X. METODY PRACY  

 podające (wykład, pogadanka, odczyt), 

 problemowe (gry dydaktyczne, drama, metoda ról, dyskusja dydaktyczna, warsztaty), 

 eksponujące (pokaz, film, wystawa), 

 praktyczne (metoda projektu, metody badawcze - obserwacje). 

 

 

XI. PLAN REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 

Poniżej przedstawiono obszary działania w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

Obszary działania zostały sformułowane na podstawie zaleceń MEN.  

Obszary działania / Zadania do realizacji:       

1.Zdrowie – edukacja zdrowotna 

2.Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

3.Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

4.Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych 

 



KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

OBSZAR KLASA TREŚCI SZCZEGÓŁOWE OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 

ZDROWIE- edukacja 

zdrowotna 

I-III - 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 

- przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie fizycznym i psychicznym 

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie 

- 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 

- kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki 

n-le edukacji 

wczesnoszkolnej 

rodzice 

pielęgniarka 

 

cały rok 

szkolny 

KULTURA – 

wartości, normy i 

wzory zachowań 

I-III - kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych 

sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;  

- kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła;  

- 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;  

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami 

literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami 

architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla 

dzieci;  

n-le edukacji 

wczesnoszkolnej 

rodzice 

 

cały rok 

szkolny 



- 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;  

- 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;  

- przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;  

- wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i 

tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i 

społecznością lokalną;  

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych 

formach ekspresji;  

- kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie 

ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz 

brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;  

- kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

–profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

I-III - zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

- 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;  

- przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i 

urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i 

poruszania się po drogach;  

- przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;  

- kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w 

miejscu nauki i zabawy.  

n-le edukacji 

wczesnoszkolnej 

rodzice 

pielęgniarka 

n-le  informatyki 

 

cały rok 

szkolny 



RELACJE – 

kształtowanie postaw 

społecznych 

I-III -  kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;  

- rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych doświadczeń;  

- kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;  

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z 

zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;  

- przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania 

własnego i innych ludzi;  

- zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;  

- rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i 

sporów  

n-le edukacji 

wczesnoszkolnej 

rodzice 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

KLASY IV  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

OBSZAR KLASA TREŚCI SZCZEGÓŁOWE OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 

ZDROWIE- edukacja 

zdrowotna 

IV - Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Inspirowanie młodzieży do 

myślenia o własnej motywacji do działania.  

- Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.  

- Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, 

kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.  

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i 

zdrowego stylu życia  

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

- pielęgniarka 

cały rok 

szkolny 

KULTURA – 

wartości, normy i 

wzory zachowań 

IV - Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.  

- Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego 

traktowania.  

- Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.  

- Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

cały rok 

szkolny 



BEZPIECZEŃSTWO 

–profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

IV - Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania problemów.  

- Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.  

- Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych 

technologii informacyjnych.  

- Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi 

związanych.  

- Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z 

innymi.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

- n-le  informatyki 

 

cały rok 

szkolny 

RELACJE – 

kształtowanie postaw 

społecznych 

IV - 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.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

- opiekunowie 

wolontariatu 

cały rok 

szkolny 

 

 

KLASY V  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

OBSZAR KLASA TREŚCI SZCZEGÓŁOWE OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 

ZDROWIE- edukacja 

zdrowotna 

V - Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą 

czynników, które ich demotywują.  

- Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań 

prozdrowotnych.  

- Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz 

akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

- pielęgniarka 

cały rok 

szkolny 

KULTURA – V - Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.  

- Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego 

traktowania.  

- nauczyciele,  cały rok 



wartości, normy i 

wzory zachowań 

- Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.  

- Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.  
- wychowawcy  

- pedagog 

szkolny 

BEZPIECZEŃSTWO 

–profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

V - Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji i mediacji.  

- Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego 

postępowania.  

- Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na 

motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.  

- Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do 

angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.  

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od 

komputera i internetu.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

- n-le  informatyki 

 

cały rok 

szkolny 

RELACJE – 

kształtowanie postaw 

społecznych 

V - Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej 

współ- pracy.  

- Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich 

sytuacji (wolontariat).  

- Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota).  

- Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów 

rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.  

- Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

- opiekunowie samorządu 

uczniowskiego 

- opiekunowie wolontariatu 

cały rok 

szkolny 

 

KLASY VI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

OBSZAR KLASA TREŚCI SZCZEGÓŁOWE OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 

ZDROWIE- edukacja 

zdrowotna 

VI -  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.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

- pielęgniarka 

cały rok 

szkolny 



KULTURA – 

wartości, normy i 

wzory zachowań 

VI - Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności  

- Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy 

wpływów rówieśników i mediów na zachowanie  

. Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i 

czynników które na nie wpływają.  

- Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego  

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

cały rok 

szkolny 

BEZPIECZEŃSTWO 

–profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

VI - 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.  

- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi 

emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.  

- Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, 

których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach 

kryzysowych.  

- Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób 

poznanych w sieci.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

- n-le  informatyki 

 

cały rok 

szkolny 

RELACJE – 

kształtowanie postaw 

społecznych 

VI - Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.  

- Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez 

krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).  

- Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, 

przekonań i poglądów.  

- Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.  

- Rozwijanie samorządności.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

- opiekunowie samorządu 

uczniowskiego 

- opiekunowie wolontariatu 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 



KLASY VII   SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

OBSZAR KLASA TREŚCI SZCZEGÓŁOWE OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 

ZDROWIE- edukacja 

zdrowotna 

VII - Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, 

ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.  

- Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych 

celów.  

- 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.   

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

- pielęgniarka 

cały rok 

szkolny 

KULTURA – 

wartości, normy i 

wzory zachowań 

VII - Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

- Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i 

samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.  

- Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.  

- Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

cały rok 

szkolny 

BEZPIECZEŃSTWO 

–profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

VII - Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory 

i postępowanie.  

- Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego  

postępowania w sprawach nieletnich.  

- Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.  

- Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia 

pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych 

skutków.  

- Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie 

i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i 

zadania życiowe?  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

- doradca zawodowy 

cały rok 

szkolny 

RELACJE – 

kształtowanie postaw 

społecznych 

VII - Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób 

zapewniający zadowolenie obydwu stron.  

- Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej 

kreatywności.  

- Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).  

- nauczyciele, wychowawcy 

- pedagog 

- opiekunowie wolontariatu 

cały rok 

szkolny 



KLASY VIII    SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

OBSZAR KLASA TREŚCI SZCZEGÓŁOWE OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 

ZDROWIE- edukacja 

zdrowotna 

VIII  - Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania 

charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.  

- Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i 

długoterminowych.  

- Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria 

ważności i pilności.  

- Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.  

- Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu 

człowieka jako skutecznego sposobu  dbania o zdrowie psychiczne.  

 

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

- pielęgniarka 

cały rok 

szkolny 

KULTURA – 

wartości, normy i 

wzory zachowań 

VIII - Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie 

umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych 

narodowości.  

- Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad 

humanitaryzmu  

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie 

działań na rzecz lokalnej społeczności.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

cały rok 

szkolny 

BEZPIECZEŃSTWO 

–profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

VIII - Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, 

zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.  

- Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i 

mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.  

- Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze 

zweryfikowanymi źródłami wiedzy.  

- Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych 

 działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań 

problemu.  

- Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji i mediacji.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

 

cały rok 

szkolny 

RELACJE – 

kształtowanie postaw 

VIII  - Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają 

korzyści dla obydwu stron.  

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania 

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

cały rok 

szkolny 



społecznych zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, kompetencji.  

- Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka 

rodziny i społeczeństwa.  

- pedagog 

- doradca zawodowy 

 

 

KLASY III    GIMNAZJUM 

  

OBSZAR KLASA TREŚCI SZCZEGÓŁOWE OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 

ZDROWIE- edukacja 

zdrowotna 

III - Rozwijanie zdolności do szukania powiązań między indywidualnym 

potencjałem a planowaną w przyszłości pracą.  

- Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciągłego 

rozwoju.  

- Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności 

udzielania wsparcia emocjonalnego.  

- Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem.  

- Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń 

psychofizycznych w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania (ano-

reksja, bulimia); zagrożenia związane z nadużywaniem ogólnodostępnych 

leków.  

- Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykownych na 

prozdrowotne.  

 

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

- pielęgniarka 

cały rok 

szkolny 



KULTURA – 

wartości, normy i 

wzory zachowań 

III - Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i 

czynników, które wpływają na zachowanie.  

- Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.  

- Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się, z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca.  

- Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu 

o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań.  

- Zwiększenie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w 

sposób zgodny z przyjętymi normami, regułami i zasadami.  

- Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych w 

rozwiązywaniu problemów, które wynikają z wielokulturowości.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

cały rok 

szkolny 

BEZPIECZEŃSTWO 

–profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

III - Doskonalenie umiejętności organizowania swoich zachowań w 

określonym czasie i przewidywania ich konsekwencji.  

- Doskonalenie umiejętności dostrzegania konsekwencji zachowań wobec 

innych.  

- Stosowanie w praktyce sposobów rekompensowania wyrządzonych 

krzywd.  

- Rozwijanie umiejętności dokonywania zmian w myśleniu, postrzeganiu i 

rozumieniu świata.  

 

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

 

cały rok 

szkolny 

RELACJE – 

kształtowanie postaw 

społecznych 

III - Doskonalenie umiejętności zmiany postaw i zachowań poprzez stosowanie 

oraz przyjmowanie asertywnej krytyki.  

- Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów z 

zastosowaniem negocjacji i mediacji.  

- Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji w innych – w celu 

rozwijania własnej kreatywności.  

- Kształtowanie umiejętności spostrzegania stereotypów i uprzedzeń. 

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, uważności i empatii.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

 

cały rok 

szkolny 



KLASY III   LICEUM 

OBSZAR KLASA TREŚCI SZCZEGÓŁOWE OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMIN 

ZDROWIE- edukacja 

zdrowotna 

III Rozwijanie zdolności do szukania powiązań między indywidualnym 

potencjałem a planowaną w przyszłości pracą.  

Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciągłego 

rozwoju.  

Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności 

udzielania wsparcia emocjonalnego.  

Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem.  

Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń psychofizycznych 

w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), 

zagrożenia związane z nadużywaniem ogólnodostępnych leków.  

Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykownych na 

prozdrowotne.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

- pielęgniarka 

- doradca zawodowy 

cały rok 

szkolny 

KULTURA – 

wartości, normy i 

wzory zachowań 

III Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i 

czynników, które wpływają na zachowanie.  

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.  

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się, z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca.  

Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o 

posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań.  

Zwiększenie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w 

- nauczyciele,  

- wychowawcy  

- pedagog 

cały rok 

szkolny 



sposób zgodny z przyjętymi normami, regułami i zasadami.  

Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych w 

rozwiązywaniu problemów, które wynikają z wielokulturowości.  

BEZPIECZEŃSTWO 

–profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

III Doskonalenie umiejętności organizowania swoich zachowań w określonym 

czasie i przewidywania ich konsekwencji.  

Doskonalenie umiejętności dostrzegania konsekwencji zachowań wobec 

innych.  

Stosowanie w praktyce sposobów rekompensowania wyrządzonych krzywd.  

Rozwijanie umiejętności dokonywania zmian w myśleniu, postrzeganiu i 

rozumieniu świata.  

 

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

 

cały rok 

szkolny 

RELACJE – 

kształtowanie postaw 

społecznych 

III Doskonalenie umiejętności zmiany postaw i zachowań poprzez stosowanie 

oraz przyjmowanie asertywnej krytyki.  

Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów, z zasto-

sowaniem negocjacji i mediacji.  

Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji w innych – w celu rozwijania 

własnej kreatywności.  

Kształtowanie umiejętności spostrzegania stereotypów i uprzedzeń. 

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, uważności i empatii.  

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

- pedagog 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 



XII. OCZEKIWANE EFEKTY 

1. Uczeń ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich zdaniem, szanuje rodziców.  

2. Uczeń zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich znaczenie, wie jak się wobec nich zachować. 

3. Uczeń potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną i społeczną.  

4. Uczeń jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.  

5. Uczeń potrafi radzić sobie z uzależnieniem, znaleźć pomoc. 

6. Uczeń potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku cyfrowym, w szczególności w tzw. nowych mediów.  

7. Uczeń radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje. 

8. Uczeń włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego. 

9. Uczeń angażuje się w działalność wolontariatu. 

10. Uczeń bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 

11. Zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed uzależnieniami.  

12. Przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych. 

13. Dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia. 

14. Dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz. 

15. Zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia. 

16.  Uczeń potrafi aktywnie spędzać czas wolny, korzystając z ofert proponowanych przez szkołę i środowisko lokalne. 

17. Uczniowie i rodzice mają wiedzę o instytucjach pomocowych i o udzielanej tam pomocy. 

18. Rodzice współpracują ze szkołą. 

19.  Rodzice mają świadomości problemów wieku dorastania. 

20. Nauczyciele znają zagadnienia profilaktyki oraz prowadzą zajęcia w tym zakresie. 

21. Nauczyciele znają procedury postępowania w przypadku łamania przez uczniów regulaminu szkoły. 



22.  Nauczyciele znają procedury udzielania pomocy rodzinie w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. 

 

 

XIII. EWALUACJA PROGRAMU  

Ewaluacja zostanie przeprowadzona pod koniec roku pracy z programem. 

Badania ewaluacyjne zostaną przeprowadzone przez osoby odpowiedzialne za realizację programu. W ustaleniu czy program przynosi 

oczekiwane efekty będziemy: 

 zapoznawać się z dokumentację szkolną, 

 analizować obserwacje i uwagi nauczycieli, 

 przeprowadzać ankiety wśród uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły, 

 zapoznawać się z dokumentację pielęgniarki szkolnej dotyczącą wypadków na terenie szkoły, 

 

 


