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Misja i wizja szkoły 
 

1. Misja szkoły:  

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich 

satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, 

przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. 

2. Wizja szkoły:  

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy, jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. 

Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat 

i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.  

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o 

szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.  

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. 

Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.  

Model absolwenta 
 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Rymaniu jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go 

świecie oraz: 

1) Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji. 

2) Czerpie radość z nauki. 

3) Przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

4) Potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

5) Potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

6) Zgodnie współpracuje z innymi; 

7) Jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

8) Jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

9) Rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;  

10) Dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

11) Potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

Część I: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności 

życiowej 
 

Przepisy prawne 

  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie 

Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 

25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. 

(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z 

późń. zm.); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; 949); 

4. 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 

policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad (Dz.U. 2017  poz. 1580); 

7. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

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

 

 

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Budowanie pewności siebie i kształtowanie 

zaradności życiowej” ma na celu: 

1. Budowanie świadomości samego siebie i realnych aspiracji życiowych: 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

 rozumienie znaczenia i roli ubioru (odpowiedniego do okazji i miejsca), 

 poszerzanie horyzontów, uświadamianie mnogości ścieżek życiowych, 

 poszerzanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania. 

2. Budowanie pewności siebie: 

 uświadamianie zagadnienia pewności siebie, 

 techniki budowania pewności siebie, 

 odkrywanie własnej osobowości, 

 rozwijanie zainteresowań, 

 odnajdywanie swoich mocnych stron. 

3. budowanie zaradności życiowej: 

 organizacja warsztatów, 

 angażowanie uczniów w organizację wydarzeń, imprez etc. 

 organizacja wyjazdów, wycieczek, „zielonych szkół”. 

Cele szczegółowe: 

 tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole, 

 uczenie asertywności, 

 zaznajamianie uczniów z pojęciem tolerancji, 

 uczenie podejmowania właściwych decyzji, 

 uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresowymi, 

 wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

 poznawanie swoich predyspozycji oraz ich rozwijanie. 

 



5 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Zajęcia integracyjne. - ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- ćwiczenia integrujące klasy 

uczniowskie, 

- ćwiczenia aktywizujące. 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Wrzesień 

2017 

Cały rok 

Uczniowie  

 

 Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej na początku roku 

szkolnego. 

 Tworzenie klasowych zasad zachowania. 

  Uczenie współodpowiedzialności za swoich kolegów i koleżanki z klasy i ze szkoły, wzmacnianie 

poczucia solidarności. 

 Wspólne wyjścia poza teren szkoły –integrowanie uczniów wraz z rozwijaniem w nich: 

- zdolności odczuwania i interpretowania sztuki (wyjście do teatru),  

 -uczenia poszanowania i zrozumienia natury (wyjście do lasu)  

-historii swojej miejscowości. 

 „Poznaj mnie” – zajęcia, podczas, których uczniowie dzielą się własnymi pasjami, 

zainteresowaniami ze swoimi rówieśnikami.  

 

1. Poznanie siebie oraz skupienie 

się na odkrywaniu własnych 

zdolności oraz aspiracji 

życiowych. 

2. Praca nad adekwatnym 

poczuciem własnej wartości. 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- zajęcia wychowania fizycznego, 

- zajęcia warsztatowe, 

- mini wykłady,  

- dramy. 

 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog 

Cały rok Uczniowie  



6 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

  

 Pobudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów. 

 Stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań. 

 Rozwijanie zdolności twórczego myślenia. 

 Kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień.  

 Pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami. 

 Praca z uczniem zdolnym. 

 Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.  

 Trening asertywnego zachowania się – uczniowie zapoznają się ze sposobami komunikowania się z 

innymi ludźmi. 

  Zajęcia mające uświadomić uczniom, czym jest tolerancja, kiedy należy mówić o zachowaniach 

nietolerancyjnych oraz dlaczego warto akceptować inność. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

1. Podnoszenie poziomu 

kompetencji społecznych. 

- praca indywidualna i grupowa, 

- treningi, warsztaty, 

 

 

Pedagog 

Specjaliści z  ppp 

 Uczniowie  

 

 Praca indywidualna i grupowa z pedagogiem i specjalistami z poradni ppp. 

 

1. Nauka opanowania stresu bądź 

wykorzystania sytuacji 

stresowych na swoją korzyść. 

 

 

2. Umiejętne rozwiązywanie 

konfliktów i reagowanie  

w sytuacjach trudnych. 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- zajęcia plastyczne, 

- mini wykłady, 

- ćwiczenia rozluźniające, 

- ćwiczenia oddechowe. 

 

Specjaliści z ppp 

Pedagog 

Nauczyciel plastyki 

 

W miarę 

potrzeb 

 

Uczniowie  

 

 Ćwiczenia warsztatowe ze specjalistami z ppp mające na celu zapobieganie sytuacjom stresowym i 

konfliktowym, nauka rodzenia sobie w tych sytuacjach. 

 Podczas zajęć plastycznych/ technicznych uczniowie przygotowują własną gniotkę antystresową.  

 Uczniowie ćwiczą zachowanie się w różnych trudnych, konfliktowych sytuacjach podczas zajęć/ 

rozmów z pedagogiem. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

1. Kształtowanie postawy życiowej  

w społeczeństwie lokalnym. 

 

2. Budowanie zaradności życiowej. 

 

 

3. Nauka samodzielnego 

podejmowania aktywności/ 

inicjatywy. 

 

4. Rozwijanie uczniowskich 

zainteresowań. 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- przedstawienia, prezentacje, 

wystąpienia, itp., 

- lekcje wychowawcze, 

- praca projektowa. 

 

Wychowawcy 

Przedstawiciele szkół 

ponadgimnazjalnych 

Doradca zawodowy 

 

Kwiecień i 

maj 2018 – 

przedstawicie

le szkół 

Cały rok – 

konkurs SU 

Uczniowie  

 

 Uczniowie zapoznają się z zasadami dobrego wychowania (praca w zespołach). 

 Uczniowie poznają zasady poprawnego ubioru oraz ich wpływ na wywieranie pierwszego wrażenia 

u drugiego człowieka, ubiór w czasie uroczystości szkolnych – konkurs Klasa z Klasą. 

 Lekcje zawodoznawcze „spotkania z praktyką”- zaproszenie przedstawicieli zawodów do szkoły. 

 Prowadzenie działań psychoedukacyjnych, których celem jest możliwość dokonania przez uczniów 

świadomego wyboru dalszej drogi życiowej: prowadzenie całorocznego doradztwa zawodowego, 

umożliwiającego odkrycie słabych i mocnych stron uczniów, ich aktualnych predyspozycji 

zawodowych, aspiracji i możliwości: 

 Zajęcia – zajęcia skupiające się na zdolnościach i predyspozycjach zawodowych uczniów (szkolny 

doradca zawodowy może przeprowadzić ankietę, która ułatwi określenie predyspozycji młodych 

ludzi); 

 zajęcia uczące uczniów samodzielnego, krytycznego myślenia prowadzone na podstawie wyboru 

kilku zagadnień aktualnych dla współczesnego świata. 

 Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w zajęciach dodatkowych oraz samodzielnego 

proponowania takich zajęć, np.: organizacje sportowe, działające na rzecz ochrony 

zieleni/zabytków/przyrody, kluby czytelnicze, praca w samorządzie uczniowskim, zaangażowanie 

w gazetce szkolnej. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

1. Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników szkoły. 

 

2. Nawiązywanie i/lub 

utrzymywanie odpowiednich 

relacji  

i zaangażowania rodziców/ 

opiekunów uczniów. 

 

 

 

- szkolenia, kursy, treningi, warsztaty, 

- książki, materiały szkoleniowe, 

ulotki, 

 

 

Dyrektor szkoły Zgodnie z 

terminarzem 

szkoleń 

Nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 Udział w szkoleniach: 

- organizowanych przez CEN w Koszalinie 

 -Współpraca z rodzicami 

- szkolenie zewnętrzne nauczycieli na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej.  

 

 

1. Pedagogizacja rodziców/ 

opiekunów dzieci. 

 

2. Spotkania z wychowawcą oraz 

utrzymywanie stałej i poprawnej 

relacji na linii nauczyciele-

rodzice/ opiekunowie dzieci. 

 

 

3. Zaangażowanie rodziców  

w działalność szkolną. 

- spotkania z wychowawcą, 

- pogadanki. 

 

Wychowawcy 

Rada Rodziców 

Dyrektor Szkoły 

Pedagog 

Cały rok Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 

 Rodzice/opiekunowie dzieci czuwają nad tym, aby ich pociechy wykazywały właściwą postawę 

charakteryzującą się wysoką kulturą osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny;  

 Rodzice/opiekunowie utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy. 

 Rodzice/opiekunowie angażują się w działania realizowane przez szkołę tj. akademie i uroczystości 

szkolne, konkursy, wydarzenia, imprezy klasowe i szkolne, wyjścia, wyjazdy, itp.;  

 Rodzice/opiekunowie uczniów, których pociechy wykazują specyficzne trudności wychowawcze 

pozostają w stałym kontakcie z wychowawcami i nauczycielami szkoły. 

 Rodzice/opiekunowie, których pociechy wykazują problemy edukacyjne i/lub towarzyskie (np. 

problemy socjalizacyjne z koleżankami i kolegami ze szkoły) pozostają w stałym kontakcie z 

wychowawcą, pedagogiem szkolnym/pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 

pracują nad zmianą i poprawą aktualnego stanu, punkt konsultacyjny. 

 Specjalista/wykwalifikowany w temacie samooceny pedagog rozmawia z rodzicami na temat 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

zagrożeń wynikających z posiadania przez dziecko niskiej samooceny.  

 Przeprowadzenie spotkania z opiekunami uczniów na temat ustalania zasad panujących w domu, 

przestrzegania ich przez wszystkich domowników oraz konsekwentnego reagowania w sytuacjach, 

gdy dana reguła nie zostanie dotrzymana. 

1. Nawiązanie współpracy  

z organizacjami, instytucjami, 

osobami fizycznymi 

niezwiązanymi bezpośrednio ze 

szkołą. 

- spotkania za specjalistami danej 

tematyki, 

- szkolenie. 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

W miarę 

potrzeb 

Dyrekcja szkoły 

 

 Nawiązanie współpracy w zakresie realizacji omawianych działań profilaktycznych z:  

o Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

o Z ośrodkami kulturalnymi w swojej miejscowości. 

o Rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów. 

o Osobami fizycznymi. 

o Służbami porządku publicznego. 

o GKRPA 

 

 



11 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

CzęśćII: Budowanie świadomości i przynależności narodowej   
 

Przepisy prawne 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum 

konstytucyjnym  

w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 

lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r., o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943 z późń. zm.); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

4. 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 policealnej (Dz.U. 2017 r. poz. 356); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym (Dz.U. 2014 r. poz. 263); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 r. nr 36 

poz. 155 z późń. zm); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i 

sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i 

innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za 

granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz.U. 2017 r. poz. 1042); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 r. poz. 1214); 

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573). 

 

 

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Budowanie świadomości i przynależności 

narodowej” ma na celu: 

 kształtowanie świadomości obywatelskiej, 

 kształtowanie patriotyzmu lokalnego, 

 rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro, 

 pielęgnowanie postaw patriotycznych, 

 zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej, 

 dbałość o używanie poprawnej polszczyzny, 

 wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymn kraju, godło, flaga oraz dbanie o krzewienie innych symboli, wartości i tradycji 

narodowych, 

 pielęgnowanie tradycji narodowych, 

 uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych, 

 poszerzanie wiedzy o historii naszych miejsc zamieszkania, regionu, jego kulturze i sztuce itp. 

 

Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest zadaniem i obowiązkiem stawianym przed każdym 

nauczycielem, bez względu na jego prywatne przekonania polityczne czy wiarę. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1.Kształtowanie osobowości 

ucznia. 
- godziny wychowawcze, 

- „spotkania w kulturą”. 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele historii, zajęć 

artystycznych, plastyki, 

muzyki, j. polskiego 

Cały rok 

Uczniowie 

 

 Przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych: 

o Uczenie uczniów wrażliwości dzięki prowadzeniu zajęć mających związek z kulturą i 

sztuką. 

o  Organizowanie wyjść na wydarzenia kulturalne tj. wyjścia do teatru, muzeum, filharmonii, 

pokazy sztuki itp., 

o Analiza inscenizacji na podstawie obejrzanej sztuki w teatrze bądź jej ekranizacji,  

o Spotkania z aktorami po zakończeniu sztuki teatralnej. 

 Uwrażliwianie uczniów na poczucie piękna i estetyki – prowadzenie zajęć plastycznych, 

technicznych, polonistycznych na świeżym powietrzu. 

 Podczas godziny wychowawczej nauczyciele prowadzą ćwiczenia aktywizujące kształtujące 

postawy koleżeńskie.  
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

1. Uświadamianie istoty 

przynależności do narodu. 

- debata, 

- godzina wychowawcza, 

- broszury informacyjne, 

- plakaty,  

- lekcje historii i muzyki. 

 

Nauczyciele historii,              

j. polskiego, WOS- u, 

wychowawcy. 

Cały rok Uczniowie  

 

 „Polska biało-czerwona” – zajęcia poświęcone symbolom narodowym, ich historii, znaczeniu oraz 

szacunku do nich; 

 „Moja mała ojczyzna” – zajęcia mające na celu uświadomienie swojej przynależności narodowej; 

 „poprawna polszczyzna” -  konkurs ortograficzny 

  „Patriotyzm i jego znaczenia w dniu dzisiejszym” – przygotowanie dekoracji z okazji świąt 

narodowych; 

 Podczas godziny wychowawczej i lekcji WOS-u i historii prowadzenie tematyki: 

o kim jest współczesny patriota i jak zmienił się obraz postrzegania patriotyzmu na 

przestrzeni lat?, 

o polskie symbole narodowe – aktualne czy przestarzałe, jak powinno się do nich odnosić, 

o miejsce Polski w Europie i Unii Europejskiej. 

 

 

 

1. Budowanie więzi kulturowo-

etnicznej. 

2. Promowanie społeczności 

lokalnej. 

- wykłady, warsztaty, 

- sesja plakatowa, 

- publikacje. 

 

Wychowawcy 

SU 

Zgodnie z 

kalendarzem 

imprez, 

uroczystości i 

konkursów. 

Uczniowie  
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

 

 Obchodzenie w szkole uroczystości tj.:  

o wieczór andrzejkowy,  

o bal maskowy,  

o Święto Konstytucji 3 Maja,  

o Święto Niepodległości,  

o Dzień Patrona Szkoły,  

o Dzień Edukacji Narodowej,  

o Wigilia klasowa,  

o Mikołajki,  

 zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w konkursach lokalnych, wojewódzkich i 

krajowych z tematów związanych z poprawną polszczyzną oraz historią naszego kraju, konkursach 

recytatorskich; emisja polskich filmów . 

 podczas zajęć muzycznych uczniowie zapoznają się z pieśniami patriotycznymi, które później 

prezentowane są podczas akademii; 

 zapoznawanie uczniów z literaturą odpowiednią dla ich stopnia rozwoju emocjonalnego i 

intelektualnego.  

 uczniowie zapoznają się z historią swojej rodziny: 

o wywiady z dalszymi członkami rodziny, 

o przygotowanie drzewa genealogicznego. 

 rozwijanie wiedzy oraz kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur. 

1. Poznawanie historii lokalnej 

społeczności. 

 

-Odwiedzanie Regionalnej Izby 

Muzealnej 

- wycieczki do miejsc związanych  

z legendami lokalnymi. 

 

 

Nauczyciele historii, 

wychowawcy, opiekunowie 

SU i gazetki szkolnej, 

wolontariatu, opiekunowie 

kół polonistycznych i 

historycznych. 

Cały rok Uczniowie  
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

 promowanie przez nauczycieli aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz społeczności 

lokalnej – nagradzanie na koniec roku szkolnego osób, które włożyły największy wkład w pracę na 

rzecz społeczności lokalnej: 

 angażowanie młodych ludzi w pracę samorządu szkolnego i/lub inne formy aktywności 

działających na terenie szkoły tj. gazetka szkolna, kółko polonistyczne, kółko matematyczne i inne;  

 uczniowie mają możliwość odbycia wolontariatu.  

 uczniowie odwiedzają miejsca związane z lokalnymi mitami oraz zapoznają się z miejscowymi 

legendami; 

 angażowanie uczniów w prace samorządowe; 

 praca w grupach roboczych działających na terenie szkoły tj. gazetka szkolna, kółko polonistyczne, 

kółko matematyczne i inne. 

 

1. Nawiązanie stałej współpracy  

z rodzicami/ opiekunami 

uczniów. 

 

- szkolenia, 

- broszury informacyjne, 

- spotkania z rodzicami / opiekunami 

uczniów, 

- nawiązanie współpracy  

z instytucjami, organizacjami 

zewnętrznymi. 

 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog, psycholog  

W miarę 

potrzeb 

Nauczyciele 

i wychowawcy 

 

 Współpraca z Biblioteką Gminną. 

 Szkolenia zewnętrzne dla nauczycieli na temat stosowania podczas swoich zajęć technik 

aktywizujących pracę uczniów; 

 Podczas spotkania z rodzicami, osoba przygotowana w temacie (psycholog, pedagog) prezentuje 

wychowawcom konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania samodzielnie ustalonych zasad przez 

ich twórców – najczęściej rodziców / nauczycieli. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

  

1. Angażowanie rodziców / 

opiekunów dzieci i młodzieży 

szkolnej w pracę na rzecz szkoły. 

2. Pedagogizacja dorosłych na 

temat konieczności kształtowania 

prawidłowych postaw w młodych 

ludziach. 

- kontakt z nauczycielami, 

wychowawcami klas, 

- spotkania pedagogiem szkolnym. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

Cały rok Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 

 zachęcenie  rodziców / opiekunów uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły;  

 pedagog prowadzi z rodzicami uczniów dyskusje na temat prawidłowych relacji i postaw 

krzewionych w rodzinie. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy 

Część III: Samobójstwa i zachowania autoagresywne 
 

Przepisy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

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 policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

4. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 r. poz. 149, 60); 

5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 r. poz. 1916); 

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 r. poz. 882); 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 r. poz. 487); 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957); 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003 r. nr 6 poz. 69); 

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. poz. 1390); 

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

(Dz.U. 2011 r. nr 209 poz. 1245); 

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz. 783, 1458); 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. 2015 r. poz. 972 

 

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy 

Poniższa część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Samobójstwa i zachowania 

autoagresywne” ma na celu ochronę zdrowia i życia młodych ludzi.  

Prezentowane w nim działania wpływają na wzrost poziomu świadomości całej społeczności szkolnej tj. uczniów, rodziców, opiekunów, wychowawców, 

nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest jednak nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami 

istniejącymi w szkole.  

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Natychmiastowe reagowanie  

w sytuacjach kryzysowych  

tj. samobójstwo albo próba 

samobójcza. 

2. Uaktualnienie procedur na 

wypadek samobójstwa i próby 

samobójczej. 

3. Praca nad modyfikacją zachowań 

niewłaściwych uczniów. 

4. Nabywanie przez uczniów nowych 

umiejętności społecznych.  

5. Wyposażenie uczniów, rodziców  

i nauczycieli w wiedzę  

z zakresu właściwego zarządzania 

stresem. 

 

- indywidualne i grupowe spotkania  

z psychologiem i pedagogiem – pomoc 

psychologiczna, 

- zbieranie informacji o stanie zdrowia 

psychicznego uczniów. 

  

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog, psycholog 

Dyrektor Szkoły 

Wychowawcy 

Cały rok Wszyscy członkowie 

społeczności szkolnej 

 

 Pomoc psychologiczna, – jeśli na terenie szkoły lub poza nią pojawi się przypadek samobójstwa. 

 Pomoc psychologiczna dla wszystkich osób, które tego potrzebują.  

 Dodatkowo prowadzone będą pogadanki grupowe z psychologiem,  

 Przypomnienie przez szkołę procedur na wypadek usiłowania i dokonania samobójstwa na terenie szkoły 

 Rodzice uczniów przekazują informacje dotyczące stanu zdrowia, zażywanych lekach, stosowanej diecie 

oraz poziomu psychoficznego dziecka; 

 Przekazanie rodzicom, nauczycielom i uczniom informacji na temat stresu psychologicznego, reakcji 

stresowej oraz sposobów doraźnego radzenia sobie z takim stanem. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy 

1. Praca nad modyfikacją zachowań 

niewłaściwych uczniów. 

 

 

2. Nabywanie przez uczniów nowych 

umiejętności społecznych.  

 

 

3. Wyposażenie uczniów, rodziców  

i nauczycieli w wiedzę  

z zakresu właściwego zarządzania 

stresem. 

 

 

 

 

- trening umiejętności, warsztaty 

zmiany zachowań, 

 

- współpraca z rodzicami/ opiekunami 

uczniów, 

- godziny wychowawcze, 

-pogadanki. 

 

Pedagog 

Psycholog 

Wychowawcy 

Cały rok Uczniowie przy wsparciu 

rodziców, opiekunów 

 

 Dążenie do likwidacji niewłaściwych zachowań uczniów np.:  

o trening bezpośredniej komunikacji pomiędzy uczniami,  

o uczenie asertywnego sposobu komunikowania się z rówieśnikami. 

o rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.  

o radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

o zwracanie uwagi rodzinie bądź prawnym opiekunom na pojawiający się problem, 

o zapewnienie pomocy psychologicznej uczniom odtrąconym przez rówieśników oraz tym, którzy 

„podburzają” kolegów i koleżanki do takiego zachowania, 

o pomoc w określeniu mocnych stron ucznia oraz praca nad wzmocnieniem jego wiary we własne 

zdolności. 

o Organizowanie pomocy dla uczniów we współpracy z ppp 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy 

1. Uświadamianie uczniów, czym jest 

samobójstwo oraz zachowania 

autoagresywne. 

 
 

2. Informowanie uczniów, czym jest 

depresja, jak rozpoznać stan 

depresyjny oraz jak poradzić sobie 

będąc w takiej sytuacji bądź jak 

pomóc osobie, która pozostaje  

w depresji. 

 

3. Promowanie zachowań 

właściwych. Nauczanie nowych, 

przydatnych rozwojowo 

umiejętności. 

 
 

4. Wzmacnianie uczniowskiej więzi 

ze szkołą. 

 

  

- godziny wychowawcze, 

- spotkania ze specjalistami, 

- filmy edukacyjne, 

- pogadanki, 

- zajęcia fizyczne, 

- spotkania ze specjalistami. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok Uczniowie  

 

Tematy godzin wychowawczych: 

 Zajęcia uświadamiające uczniów, czym jest samobójstwo, w jaki sposób zapobiegać takim sytuacjom. 

Informowanie uczniów, dlaczego zachowania autoagresywne nie są efektywnym sposobem na pozbycie się 

swoich problemów i zmartwień.  

Inne inicjatywy: 

 Umożliwianie spotkań z pracownikiem ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, 

poradni psychologicznej lub jakiegokolwiek innego miejsca, gdzie mogą otrzymać pomoc; 

 Gazetka na temat specyfiki telefonów zaufania i osób tam pracujących – uczniowie dowiadują się, w jaki 

sposób mogą skorzystać z anonimowej i darmowej pomocy oraz na co mogą liczyć dzwoniąc tam; 

 Prowadzenie stałej diagnostyki sytuacji problemowej w szkole tj. profilaktyka antynarkotykowa, 

profilaktyka przeciw przemocy wśród młodzieży szkolnej, cyberprzemoc, itp. – badania zaprojektowane 

przez pedagoga szkolnego. 

  Korczakowska skrzynka listowa dla uczniów – uczniowie mogą zgłaszać swoje prośby oraz informować  

o zaistniałych problemach w szkole oraz w domu. Podczas godzin wychowawczych nauczyciele informują 

wszystkich uczniów, jakie działanie mogą bądź powinni podjąć, kiedy spotykają się z takimi sytuacjami lub 

gdy znają osoby, które mogą być dotknięte podobnymi sytuacjami oraz dostarczenie informacji  

o placówkach pomocy;  

 Zapewnienie pomocy psychologicznej oraz stałe przypominanie uczniom, gdzie powinni się zgłaszać  

w sytuacji, gdy czują potrzebę zwierzenia się komuś ze swoich zmartwień, które spowodowane są ich 

przeżyciami bądź zachowaniem innych osób; 

 Promowanie zajęć pozalekcyjnych, fakultatywnych dla uczniów – zachęcanie uczniów do wzmożonej 

aktywności fizycznej i intelektualnej;  
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy 

 Pomoc uczniom w odnajdywaniu ich pasji i zainteresowań – jednodniowa akcja pt. „mam pasję” – 

uczniowie przygotowują krótkie wystąpienie na temat posiadanych przez nich pasji i zainteresowań 

(wystąpienie, zaproszenie osoby, z którą dzielą swoją pasje, stworzenie krótkiego filmu lub pokazu, który 

przedstawia omawianą aktywność, itp.; 

 Wzmacnianie uczniowskiej więzi ze szkołą poprzez nagradzanie uczniów za angażowanie się w działalność 

na rzecz szkoły, np. udział w przedstawieniach, akcjach promocyjnych, udzielanie się podczas zajęć 

fakultatywnych. 

 

 

1. Analiza środowiska rodzinnego 

uczniów. 

2. Znajomość/ przypomnienie 

obowiązujących w szkole zasad 

bezpieczeństwa. 

 

- badania 

- spotkania ze specjalistami, 

- spotkania praktyczne prowadzone  

w aktywizujący sposób. 

 

Wychowawcy 

Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok Nauczyciele 

i wychowawcy 

Przykłady: 

 Analiza środowisk rodzinnych uczniów; 

 Jeżeli w szkole podczas badania zostanie zdiagnozowany którykolwiek z czynników ryzyka, pracownicy powinni 

wskazać osoby, które potencjalnie są zagrożone.  

 Nauczyciele bacznie obserwują uczniów, którzy narażeni są na większą ilość stresorów niż normalnie 

 Szkolenie nauczycieli i innych pracowników szkoły z zakresu zasad bezpieczeństwa, panujących na terenie szkoły, 

obowiązujących regulaminów oraz zasad.  

 Rozwijanie umiejętności wychowawczych. 

 Szkolenie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci, bezpieczeństwa oraz 

umiejętności wychowawczych. 

 

1. Pedagogizacja rodziców/ 

opiekunów dzieci. 

- materiały informacyjne, 

- pogadanki, 

- spotkania ze specjalistami, 

- spotkania praktyczne prowadzone  

w aktywizujący sposób. 

Wychowawcy nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog 

W miarę 

potrzeb 

Rodzice i opiekunowie 

młodych osób 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy 

 

 

Działania: 

 Udzielenie pisemnej zgody na wykonanie psychologiczno-psychiatrycznych badań uczniów w sytuacji 

pojawienia się symptomów związanych z samobójstwem;  

 Nauczyciele informują opiekunów gdzie mogą uzyskać wsparcie w przypadku przeżywania trudności 

rodzinnych, stanów depresyjnych, problemów z uczniem / współmałżonkiem, itp.; 

 W przypadku stwierdzeni zagrożenia zachęcanie rodzica do uczestnictwa w terapii. 

1. Utrzymywanie ciągłych i 

poprawny relacji pomiędzy 

nauczycielami,  

a rodzicami/ opiekunami uczniów. 

 

 

- spotkania ze specjalistami, 

- informacyjne. 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok Nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice  

i opiekunowie młodych 

ludzi 

 

 dbanie o tworzenie oraz utrzymywanie poprawnych i ciągłych relacji na linii nauczyciele-opiekunowie 

młodych ludzi. 

 informowanie rodziców i opiekunów gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach, gdy czują, że zachowanie 

dziecka jest nieodpowiednie bądź, gdy wzbudza ich niepokój i nie wiedzą, jakie działania podjąć, aby to 

zmienić 

 rozmowa pedagoga z rodzicem ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji: 

o w jaki sposób prowadzić rozmowę z osobą w wieku dorastania, 

o o nabywaniu umiejętności aktywnego słuchania oraz zdolności do odbierania odczuć dziecka, 

o o zdolności zachęcania dziecka do rozmowy, wzbudzanie zaufania, 

o o ćwiczeniu zdolności do wczuwania się w przeżywaną sytuację i emocje młodego człowieka. 
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Część IV: Wychowanie do wartości 
 

Przepisy prawne 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

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 policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155); 

5. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167); 

6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 

526); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 

życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2014 

poz. 395 z późń. zm.).  

 

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 

Według Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59): „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – 

za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła  winna zapewnić każdemu 

uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.   
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Poniższa część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Wychowanie do wartości”  

Ma na celu wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w duchu systemu wartości pielęgnowanego przez wiele wcześniejszych pokoleń Polek i Polaków. 

Krzewienie wyznawanego w danym społeczeństwie systemu wartości jest fundamentem procesu wychowania. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy stanowią 

dla nich wzór do naśladowania z tego powodu ich zadaniem jest ukazywanie tego, co wartościowe, przybliżanie i tłumaczenie, czym są i co znaczą 

poszczególne wartości. Wychowanie do wartości kształtuje orientację aksjologiczną młodych ludzi, czyli gotowość do świadomego i odpowiedzialnego 

wybierania wartości i odpowiadania za nie. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Zwiększenie świadomości  

w temacie wychowania w 

wartości przez rodzinę. 

Uświadomienie ich kluczowego 

znaczenia w edukacji. 

 

- warsztaty dla dorosłych, 

- spotkania z wychowawcami, 

psychologiem, pedagogiem szkolnym, 

- materiały informacyjne, 

- polecane pozycje książkowe. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 

 Działania edukacyjne dla rodziców/ opiekunów uczniów zwiększające ich kompetencje wychowawcze: 

o Zorganizowanie spotkania z psychologiem bądź pedagogiem specjalizującym się w tym temacie – 

zaznajomienie zebranych ze znaczenia wartości w życiu człowieka.  

o Informowanie, z jakimi konsekwencjami mogą się spotkać, w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie 

zaznajomione z promowanymi, pozytywnymi wartościami społecznymi 

o Wychowawcy udzielają rodzicom/ opiekunom informacji na temat Poradni Rodzinnych, które 

specjalizują się w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych w rodzinie 

oraz problemów małżeńskich –pedagog 

 Umawianie rodziców mających ww. trudności z terapeutą rodzinnym z  ppp  na terenie szkoły. 

1. Wzbogacenie uczniowskiej 

wiedzy na temat wartości oraz 

określenie ich znaczenia w życiu 

- warsztaty,  

- wyjazdy do teatru/ filharmonii/ 

muzeum/ itp., 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog  

Cały rok Uczniowie 
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codziennym. 

 

- zajęcia z psychodramy, 

- zajęcia interaktywne, 

- przygotowanie spektaklu, prezentacji, 

wywiadu z wybraną osobą, itp., 

- godziny wychowawcze, 

- spotkania z psychologiem 

pedagogiem szkolnym, pracownikami 

PPP. 

 

Psycholog 

 

Przykłady: 

 Nauczyciele i wychowawcy pracują nad prawidłowym kształtowaniem postaw uczniów; 

 Praca z psychologiem lub przeszkolonym w temacie pedagogiem szkolnym – ćwiczenie w uczniach 

umiejętności refleksyjnego podejścia do własnych zachowań, wyborów i postaw.  

 Wyjście do teatru na spektakl – przed spektaklem należy zwrócić uwagę uczniów na znaczenie postaw  

i wartości w życiu człowieka oraz zachęcić do wyszukiwania ich podczas przedstawienia. Można również 

spróbować zinterpretować jedną konkretną wartość i poprosić uczniów o opisanie sytuacji, kiedy była ona  

w szczególny sposób widoczna podczas spektaklu; 

 Wyjście do filharmonii/ teatru – taka aktywność stworzy możliwość przeprowadzenia zajęć z tematyki 

savoire-vivre – nauczyciele tłumaczą uczniom, jakie zasady panują w takich miejscach tj. zasady 

zachowania oraz dress code; 

 Włączanie młodzieży do podejmowanie działań na rzecz szkoły bądź klasy – organizacja wydarzeń, akcji 

charytatywnych, akcji świątecznych, wyjść, wyjazdów; 

 Modelowanie postaw pomocnego zachowania i empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka  

w trakcie zajęć lekcyjnych oraz zezwalanie do tworzenia nieformalnych, spontanicznych spotkań; 
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Część V: Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności 

szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych  
 

Społeczność szkolna 
 

W części Programu Profilaktyczno-Wychowawczego poświęconego społeczności szkolnej, omówione 

zostaną dwa ważne zagadnienia: 

1. Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej, 

2. Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w kontaktach rówieśniczych. 

Przytoczone przepisy prawne obejmują oba zagadnienia. 

 

Przepisy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943 z późń. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

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 policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. 459); 

5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016 r. poz. 

1822); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 

nr 6 poz. 69); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 r. nr 135 poz. 1516 i 2014 r. poz. 1150); 

8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 r. poz. 

149, 60); 

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. poz. 

1390); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245); 

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz. 783, 1458); 

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

alkoholizmowi (Dz.U. 2016 r. poz. 487); 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 



 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Społecznośd szkolna – bezpieczeostwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych  

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578); 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957); 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego 

programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 

2015 r. poz. 972); 

16. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

17. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. 2016 r.  poz. 656); 

18. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241 z późń. zm.); 

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 1260); 

20. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi (Dz.U. 2016 poz. 1866); 

21. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 r. poz. 882); 

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru 

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2016 poz. 

1602). 

 

 

Stan prawny z 1.09.2017 r. 
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Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ministerstwa, rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli podejmujemy się przeprowadzenia  działań  

o charakterze wychowawczo-profilaktycznym. Przyczyni się on do zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego środowiska pracy i nauki dla osób 

przebywających na terenie szkoły bądź pozostających pod opieką jej wychowawców podczas prowadzonych zajęć poza granicami szkoły ale również w jej 

zakresie. 

 

Celem prowadzonych przez nas działań jest:  

1. poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza nią, 

2. prowadzenie analizy i działań profilaktycznych w stosunku do zachowań społecznie nieakceptowanych, 

3. profilaktyka zachowań ryzykownych, 

4. intensyfikacja wspólnych (przy współpracy rodziców i nauczycieli) działań wychowawczych, 

5. kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań i radzenie sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych, 

6. tworzenie tradycji i więzi ze szkołą, 

7. budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

8. uświadomienie rodzicom i nauczycielom istoty problemu alienowania uczniów, 

9. przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania, 

10. budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Kreowanie zdrowego, 

bezpiecznego i przyjaznego 

środowiska. 

2. Promowanie zdrowego  

i aktywnego stylu życia wśród 

dzieci i młodzieży. 

3. Zaznajomienie uczniów  

z praktyczną formą pierwszej 

pomocy. 

 

-uroczystości szkolne, apele, 

- zajęcia fizyczne, 

- spotkania ze specjalistami, 

pracownikami służb medycznych i/lub 

paramedycznych, 

- warsztaty, lekcje wychowawcze, 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog 

Dyrektor Szkoły 

Zgodnie z 

terminarzem 

imprez. 

W miarę 

potrzeb 

Cała społeczność szkolna 

 

 Prowadzenie uświadamiających spotkań / apeli informacyjnych dla uczniów, które przybliżą im i pomogą 

zrozumieć zasady bezpieczeństwa oraz komfortowego przebywania na terenie szkoły. 

 Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z kontaktowania się z osobami obcymi bez zgody i wiedzy 

dorosłych.  

  Lekcji przeprowadzony przez przedstawicieli służb medycznych, ratowników medycznych, bądź 

przygotowanego w tym temacie nauczyciela – zasady zachowania podczas wypadku, udzielanie pierwszej 

pomocy; 

 Podczas godziny wychowawczej wychowawca rozmawia z uczniami na temat bezpieczeństwa, na co dzień 

oraz podczas wakacji. 
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1. Zapobieganie problemom  

i zachowaniom problemowym  

u dzieci. 

 

2. Profilaktyka zachowań 

agresywnych, przemocowych oraz 

cyberprzemocy. 

 

 

3. Przeciwdziałanie zażywaniu 

substancji psychoaktywnych przez 

dzieci i młodzież. 

 

4. Profilaktyka uzależnienia od gier 

komputerowych, Internetu, 

hazardu. 

 

- spotkania ze specjalistami  

np. funkcjonariusze policji, straży 

pożarnej, straż pożarna, pracownicy 

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

Dyrektor szkoły 

Koordynator wolontariatu 

Specjaliści 

W miarę 

potrzeb 

Uczniowie  

 

 Zapoznanie uczniów z regulaminami, zasadami, programami, planami obowiązującymi na terenie szkoły; 

 Pogadanka – przekazywanie wiedzy na temat szkodliwości nałogów, informowanie o ich skutkach 

ubocznych oraz przestrzeganie przed przyjmowanie używek; 

 Prowadzenie lekcji na temat agresji, tolerancji, niepełnosprawności; 

 Lekcje i treningi poświęcone bezpieczeństwu w szkole i poza nią oraz zachowaniom ryzykownym  

 profilaktyka antynarkotykowa:  

 problem cyberprzemocy program „Uczeń Bezpieczny w Sieci”, 

 problem przemocy i agresji, 

 Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych – uświadomienie uczniów, jakie kary grożą za 

stosowanie agresji i przemocy wobec drugiej osoby. Mundurowi wskażą, w jaki sposób należy się bronić 

oraz jakie działania zaradcze każdy samodzielnie powinien podjąć. Udzielą również wskazówek jak 

reagować, gdy zostanie się świadkiem zdarzenia i gdzie należy szukać pomocy; 

 Kształtowanie wspierającego środowiska szkolnego, promowanie zachowań fair play, pracy wolontaryjnej 

(np. praca na rzecz osób potrzebujących; 

 Prowadzenie interwencji przez wychowawców klas w sytuacji, gdy uczniowie używają wulgaryzmów i nie 

przestrzegają zasad; 

 Spotkanie z pracownikami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej – zajęcia mają za zadanie 

uświadomienie, co może być czynnikiem wyzwalających w niektórych osobach zachowanie przemocowe, 

jak panować nad takimi reakcjami oraz gdzie szukać pomocy, gdy samodzielne metody nie przynoszą 

rezultatu. Specjaliści opowiedzą również, w jaki sposób bronić się przed zachowaniem, przemocowym oraz 

jakie kroki należy podjąć, gdy jest się świadkiem bądź ofiarą przemocy; 
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1. Usprawnienie oraz zwiększenie 

skuteczności oddziaływań szkoły  

w sytuacjach zagrożenia.  

2. Wypracowanie jednolitych metod 

współpracy między rodzicami  

a szkołą. 

3. Promowanie zachowań i postaw 

godnych naśladowania. 

4. Rozwiązywanie kryzysów 

rozwojowych i życiowych dzieci  

i młodzieży m.in. Związanych  

z euro sieroctwem, rodzinami 

niepełnymi, rodzinami 

wielodzietnymi, przemocą  

w rodzinie, nałogami w rodzinie, 

itp. 

- udział w szkoleniach wewnętrznych  

i zewnętrznych, 

- spotkania z rodzicami grupowo  

i indywidualnie, 

- spotkania informacyjne ze 

specjalistami, 

- materiały informacyjne, broszury. 

 

Dyrektor Szkoły 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog 

Cały rok Nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 Przypomnienie nauczycielom i innym pracownikom szkoły zasad bezpieczeństwa, BHP oraz norm i reguł, 

które obowiązują na terenie szkoły; 

 Udział w szkoleniach – rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli – 

przeszkolenie wszystkich nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy- utrwalenie. 

 Promowanie działań oparty na zasadach psychologii pozytywnej 

 Utrzymywanie kontaktu z policją oraz poradniami; 

1. Pedagogizacja opiekunów uczniów 

oraz sposobów prowadzenia 

działań profilaktycznych. 

2. Zachęcanie rodziców / opiekunów 

do częstszego uczestnictwa w życiu 

szkoły. Nawiązanie stałej 

współpracy z rodzicami. 

 

- materiały szkoleniowe, spis 

publikacji naukowych, 

- spotkania pedagogiem szkolnym, 

- spotkania z wychowawcą. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Pracownicy szkoły 

W miarę 

potrzeb. 

W czasie 

spotkań z 

rodzicami. 

Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 Pogadanka na temat występujących sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich dzieci w sieci. 

  Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci sprawiają trudności wychowawcze, itp.; 

 Pracownicy szkoły okazują wsparcie w trudnych sytuacjach (np. rozmowy z wychowawcą, pedagogiem szkolnych, 

psychologiem szkolnym, pomoc w nawiązaniu współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym); 

 Budowanie pozytywnej, otwartej współpracy na linii rodzice / opiekunowie uczniów – nauczyciele (np. organizowanie 

spotkań indywidualnych, udostępnianie telefonu czy e-maila służącego do szybkiego kontaktu z nauczycielami w 

sytuacjach nagłych, zapoznanie rodziców z dokumentacją szkoły, zachęcanie do udziału  

w wyjazdach, wyjściach klasowych i szkolnych); 
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1. Poprawa poziomu bezpieczeństwa 

na terenie szkoły. 

 

- prowadzenie prac remontowych, 

- instalowanie niezbędnych sprzętów  

i montowanie usprawnień, 

- dbanie o bezpieczeństwo fizyczne, 

emocjonalne i intelektualne uczniów. 

 

Dyrektor Szkoły 

Opiekunowie pracowni 

Wszyscy nauczyciele 

Opiekunowie SU 

Pedagog 

Cały rok Dyrekcja szkoły, 

pracownicy 

 

 Umieścić plan ewakuacji w widocznym miejscu oraz upewnić się, że uczniowie dobrze znają zasady 

postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Należy również organizować „dzień próbny”, podczas 

którego uczniowie będą ćwiczyć działania związane z ewakuacją ludzi z budynku. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego: 

a. zainstalowanie bądź sprawdzenie wydajności i zasięgu obecnego monitoringu; 

b. przeprowadzanie prac remontowych, instalacyjnych i naprawczych w czasie nieobecności uczniów; 

c. zakaz opuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć; 

d. wyrównanie nawierzchni dróg, przejść i boisk; 

e. zadbanie o dobre, sprzyjające pracy oświetlenie wnętrz, dróg wokół szkoły i boisk szkolnych; 

f. przestrzeganie zasad BHP; 

g. zabezpieczenie i udrożnienie otworów kanalizacyjnych i studzienek; 

h. utrzymanie w sprawności instalacji odprowadzającej wodę i ścieki; 

i. patrolowanie korytarzy szkolnych przez nauczycieli podczas przerw; 

j. zabezpieczenia wyjścia ze szkoły przed bezpośrednim wyjściem na ulicę; 

k. oczyszczanie przejść na terenie szkoły ze śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem z solą; 

l. dbanie o to, aby sprzęt szkolny dostosowany był do wymogów ergonomii – stoliki i krzesła 

dostosowane do potrzeb konkretnego ucznia; 

m. dbanie o czystość i stan techniczny wyposażenia kuchni i stołówki; 

n. zabezpieczenie schodów (poręczy umożliwiających zjeżdżanie po nich, czy śliskich / stromych 

schodów) i korytarzy szkolnych; 

o. wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zawierające środki do udzielania pierwszej pomocy 

wraz z instrukcjami jej udzielania (dotyczy również pokoju nauczycielskiego i pokoju nauczycieli 

wychowania fizycznego); 

p. kontrola sprawności i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych; 

q. wywieszenie regulaminów oraz norm zachowania się w pracowniach technicznych, chemicznych, 
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itp.; 

r. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym komfortowych warunków do nauki spełniających ich 

potrzeby; 

s. dbanie o prawidłowe naświetlenie, natężenie hałasu, wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach 

szkoły; 

t. funkcjonowanie higienicznych i bezpiecznych toalet, szatni, stołówek, itp.; 

u. odpowiednie zabezpieczenie pracowni technicznych; 

v. prowadzenie rejestru wypadków, a później analiza ich przyczyn i okoliczności; 

w. konsultowanie z rodzicami chorób uczniów i lekarstw, które są przez nich zażywane na terenie 

szkoły. 

 Udostępnienie przepisów, programów, planów, regulaminów oraz zbioru zasad obowiązujących w szkole  

w dostępnym miejscu – np. świetlica, biblioteka szkolna, czytelnia, gablotka, strona internetowa, itp.; 

 Zwracanie uwagi na przejawy przemocy fizycznej, słownej, cyberprzemocy, czy mobbingu rówieśniczego – 

podejmowanie szybkich interwencji, posiadanie jasno określonego regulaminu i nieakceptowanie żadnych 

wyjątków; 

 Eliminowanie zachowań niepożądanych według koncepcji psychologii pozytywnej – stosowanie nagród, 

pochwał, wyróżnień, listów do rodziców z podziękowaniami czy gratulacjami dla uczniów, którzy 

wyróżniają się wzorową, pozytywną postawą;  

 Realizowanie pomysłów uczniów zaproponowanych przez np. Samorząd Uczniowski, grupy sportowe, 

grupy plastyczne – realizacja zajęć fakultatywnych, akcji wolontaryjnych, itp. 
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Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 
 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wspomóc uczniów w ich trudnościach w nawiązywania relacji ze swoimi 

kolegami i koleżankami ze szkolnych ławek. Opisane działania zawierają propozycję działań wspomagających wyznaczony cel – pominięte zostało 

zagadnienie związane z przemocą rówieśniczą (informacje na ten temat zostały zawarte we wcześniejszej części tegoż dokumentu pt. „Bezpieczeństwo w 

społeczności szkolnej”.  

Przedstawiony poniżej program ma na celu:  

1. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, 

2. Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 

3. Przygotowanie dzieci do rozsądnego i samodzielnego życia w społeczeństwie, 

4. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów, 

5. Poszerzanie wiedzy nauczycieli i opiekunów na temat prawidłowego rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi oraz istotności nawiązywania  

i utrzymywania poprawnych relacji międzyrówieśniczych, 

6. Prowadzenie działań profilaktycznych utrzymujący satysfakcjonujący poziom zdolności opisany w punktach wcześniejszych. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Propagowanie aktywności  

i twórczego myślenia uczniów. 

2. Wychowywanie samodzielnych, 

samodzielnie radzących sobie  

w życiu młodych ludzi. 

- pogadanki, 

- praca indywidualna, 

- burze mózgów, 

- referaty, samodzielne wystąpienia, 

- dramy, itp. 

 

Wychowawcy 

Wszyscy nauczyciele 

Opiekun wolontariatu 

Cały rok Uczniowie  

 

 Zachęcenie uczniów do udziału w różnego rodzaju pracach związane z wolontariatem (np. praca w 

Samorządzie Szkolnym, udzielanie się w gazetce szkolnej, udzielanie korepetycji osobom ze słabszymi 

wynikami w nauce, działanie na rzecz lokalnej społeczności); 

 Zachęcanie uczniów do kandydowania oraz brania udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 

 Stworzenie gazetek tematycznych (np. uczenie warsztatu dziennikarskiego); 



 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Społecznośd szkolna – bezpieczeostwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych  

 Organizowanie spotkań z osobami pełniącymi różne funkcje społeczne, posiadającymi różne zawody – 

dzięki temu uczniowie mogą poszerzyć swoje horyzonty i zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy, 

 Prowadzenie lekcji metodami aktywizującymi uczniów; 

 Przeprowadzenie dyskusji na lekcji wychowawczej dotyczącej istnienia współczesnych autorytetów; 

 Promowanie zdrowego stylu życia – wskazywanie i pokazywanie formy bezpiecznych i zespołowych form 

spędzania wolnego czasu; 

1. Kształtowanie właściwych relacji 

między uczniami. 

2. Ukazanie poprawnych i społecznie 

akceptowanych form relacji  

w grupie rówieśniczej. 

3. Popularyzowanie dobrego 

zachowania. 

4. Promowanie postaw 

tolerancyjnych. 

 

 

- godziny wychowawcze, 

- zajęcia aktywizujące, 

- dramy. 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

Cały rok Uczniowie  

 

 podkreślanie wartości zachowań fair play podczas prowadzenia zajęć sportowych; 

 zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego,  

 szkolenie edukujące w temacie relacji międzyludzkich prowadzone przez przygotowanego w temacie 

pedagoga. 

 

1. Rozwijanie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli  

i opiekunów uczniów. 

- prelekcje, 

- broszury, materiały informacyjne. 

 

 

Pedagog 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy 

Cały rok Nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice/  

opiekunowie uczniów 

 

Przykłady: 

 Przeprowadzenie prelekcji przez psychologa, celem omówienia aktualnych problemów występujących między 

uczniami na różnym poziomie edukacji – geneza problemu, objawy, skutki, środki zaradcze, profilaktyka 

poprawnego zachowania  

 Poprawa kompetencji wychowawczych. 

 Praca nad poprawą bądź utrzymaniem satysfakcjonującego poziomu zaufaniu dzięki i młodzieży do dorosłych . 
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Część VI: Cyberprzemoc  
 

 

Przepisy prawne 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 283 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

4. 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 policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, 2138, z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214); 

6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017 poz. 204);  

7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. 459); 

8. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015 r. poz. 1094);  

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922);  

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016 r. poz. 1654, z 2017 r. poz. 773); 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578); 

12. Ustawa o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r. poz. 1219). 

13. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 728); 

14. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.); 

15. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 

526); 

16. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, Budapeszt 23.11.2001 r., CETS nr 185.  

 

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 
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Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Cyberprzemoc”  

Ma na celu ograniczenie i/lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych, realizowanych przy użyciu nowej technologii 

komunikacyjnej na terenie szkoły bądź poza nią. Prowadzone działania mają za zadanie uświadomić młodym uczniom, ich opiekunom oraz nauczycielom, 

czym jest przemoc elektroniczna, jak należy się przed nią chronić, jakie prawa przysługują osobie, która stała się jej ofiarą, gdzie szukać pomocy i wsparcia 

oraz z jakimi konsekwencjami spotka się osoba dopuszczająca się przemocy elektronicznej. 

 

Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci, na terenie szkoły podejmowane są różnorodne działania wychowawcze. Współpraca z rodzicami/ opiekunami 

prawnymi dzieci powinna opierać się na: 

 organizowaniu zebrań (tzn. wywiadówki, dni otwarte szkoły), 

 prowadzeniu konsultacji indywidualnych z nauczycielem, wychowawcą, 

 informowaniu i prowadzeniu spotkań edukacyjnych dla opiekunów dzieci. Spotkania prowadzone przez psychologów, pedagogów, służby policyjne  

i śledcze, 

 wspieraniu rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Przeprowadzenie badań 

ewaluacyjnych diagnozujących 

występowanie zjawiska 

cyberprzemocy wśród społeczności 

szkolnej. 

2. Sporządzenie pogłębionej analizy 

sytuacji problemowej. 

3. Wyciągnięcie wniosków oraz 

opracowanie działań koniecznych 

do prowadzenie efektywnego 

Programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

 

- przeprowadzenie badań, ewaluacji. Zespół ds. ewaluacji 

Pedagog 

Wszyscy nauczyciele 

Zgodnie z 

terminarzem 

zespołu ds. 

ewaluacji 

Cała społeczność szkolna 

 

 Przeprowadzenie badania ankietowego wśród nauczycieli, wychowawców, rodziców/ opiekunów, uczniów, 

dyrekcji szkoły, w celu zapoznania się z aktualnym poziomem zagrożenia występowaniem bądź określenia 

natężenia występowania sytuacji problemowych związanych z przemocą.  

 Sporządzenie analizy uzyskanych wyników z badania ewaluacyjnego oraz zapoznanie z nimi całej 

społeczności szkolnej.  

 Rada Pedagogiczna przy współpracy z Radą Rodziców tworzy propozycję działań wychowawczo-

profilaktycznych mających na celu podjęcie działań prewencyjnych, wspierających poprawne relacje 

uczniowskie oraz rozwijającą świadomość istnienia cyberprzemocy, jej rodzajów, kształtowanie 

umiejętności radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz świadomość pojawiających się konsekwencji dla 

sprawcy oraz ofiary takich zachowań; 

 Przeprowadzenie ponownej ewaluacji po około roku czasu od podjęcia działań wychowawczo-

profilaktycznych; 

 Stałe monitorowanie przestrzegania regulaminu szkoły oraz analizowanie z przestrzeganiem, których reguł 

społeczność szkolna ma problem i co jest tego przyczyną. 

 

1. Współpraca z rodzicami / 

opiekunami prawnymi uczniów  

w celu wyeliminowania zachowań 

przemocowych. 

2. Opracowanie i upowszechnianie 

materiałów o zjawisku 

cyberprzemocy, jego formach, 

prawnych konsekwencjach 

- materiały edukacyjno-informacyjne, 

- spotkania z wychowawcami, 

nauczycielami, władzami szkoły, 

przedstawicielami policji, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 

Poradni Leczenia Uzależnień, 

psychologiem/ pedagogiem szkolnym. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

Cały rok Rodzice / opiekunowie 

uczniów 
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popełnienia czynu oraz sposobów 

reagowania w przypadku 

znalezienia się w takiej sytuacji. 

 

 

 Uświadamianie rodziców / opiekunów o istnieniu zjawiska cyberprzemocy wśród młodych ludzi oraz  

o różnorodności ich form występowania.  

 Spotkania rodziców / opiekunów z psychologiem szkolnym, na których przedstawione zostają zagrożenia 

związane ze zjawiskiem przemocy elektronicznej; 

 Przekazanie rodzicom / opiekunom prawnym uczniów programów edukacyjnych specjalnie 

przygotowanych do użytku domowego np. za pośrednictwem strony internetowej http://www.sieciaki.pl/ w 

przypadku uczniów szkoły podstawowej. Dla starszych uczniów swoją propozycję przygotowała Fundacja 

Dzieci Niczyje; 

 Udział w programach dotyczących promocji zdrowego trybu życia – Trzymaj Formę, Nie pal przy mnie 

proszę, Marchewkę zjadamy zdrowe zęby mamy, Porozmawiajmy o zdrowiu… 

 Zorganizowanie spotkania informacyjnego z przedstawicielami policji, którzy wyjaśnią przepisy prawne, 

które chronią uczniów przed zjawiskiem cyberprzemocy oraz wytłumaczą, jakie działania należy podjąć, 

gdy taka sytuacja się pojawi. 

 

  

http://www.sieciaki.pl/
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1. Podnoszenie kompetencji oraz stałe 

doszkalanie w temacie przemocy 

elektronicznej. 

2. Nawiązanie stałej współpracy  

z policją i wsparcie 

w przypadku pojawienia się 

cyberprzemocy na terenie szkoły. 

- szkolenia,  

- przygotowanie materiałów 

informacyjno-edukacyjnym, 

- spotkania z przedstawicielami policji, 

psychologami, instytucjami/ 

organizacjami oferującymi wsparcie  

w przypadku wystąpienia 

cyberprzemocy. 

 

Dyrektor Szkoły 

Pedagog 

Wychowawcy 

Wszyscy nauczyciele 

Informatycy 

W miarę 

potrzeb. 

Nauczyciele  

i wychowawcy 

 Podczas spotkania z przedstawicielami policji, nauczyciele dowiadują się, jakimi narzędziami i sposobami 

dysponują służby w związku z odnajdywaniem sprawców przemocy w sieci oraz jakie konsekwencje 

związane są z poszczególnym zachowaniem; 

 Nauczyciele i wychowawcy uczestniczą w konferencjach i seminariach zewnętrznych o tematyce 

cyberprzemocy.  

 Udział w kampaniach społecznych, projektach i konferencjach – podnoszenie kwalifikacji oraz wymiana 

pomysłów i spostrzeżeń ze specjalistami oraz kolegami/ koleżankami po fachu; 

 Szkolenie z zakresu nowych mediów – zapoznanie pracowników placówki szkolnej ze specyfiką forów 

internetowych, blogów, portali i serwisów społecznościowych oraz aplikacji, z których obecnie korzystają 

uczniowie; 

 Szkolenie informatyczne pozwalające opanować wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu 

oraz aplikacji i dodatków, które chronią i ograniczą możliwość włamania się w miejsca zabezpieczone 

hasłem bądź inne prywatne przestrzenie dostępne przez Internet. 

 

1. Zaangażowanie rodziców / 

opiekunów do współpracy przy 

organizacji uroczystości szkolnych  

i klasowych oraz konkursów 

tematycznych. 

2. Promowanie bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

- nawiązanie współpracy rodziców ze 

szkołą i współorganizowanie 

wydarzeń, 

- spotkania z wychowawcami, 

psychologiem, pedagogiem szkolnym, 

przedstawicielem policji, 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

W miarę 

potrzeb 

Rodzice / opiekunowie 

uczniów 
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 Wychowawca zapoznaje rodziców uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci oraz informowanie 

ich o sposobach przeciwdziałania cyberprzemocy –psycholog podczas prelekcji 

 Psycholog informuje rodziców / opiekunów uczniów o objawach uzależnienia od nowych mediów tj. telefon 

komórkowy, komputer czy Internet; 

 

1. Edukacja medialna mające na celu 

kształtowanie wysokiego poziomu 

rozwoju intelektualnego i wiedzy. 

2. Uświadomienie uczniom znaczenia 

nowych mediów oraz zagrożeń, 

jakie są z nim związane. 

3. Zwiększanie wiedzy uczniów na 

temat cyberprzemocy, prewencji 

oraz reagowaniu w przypadku 

pojawienia się zagrożenia. 

 
4. Zapoznanie uczniów  

i wychowanków z występującymi 

formami cyberprzemocy oraz 

skutecznym sposobom 

przeciwdziałania zjawisku. 

 
5. Zaangażowanie uczniów w 

projekty o tematyce 

przeciwdziałaniu cyberprzemocy 

oraz uzależnieniu od korzystania z 

nowych mediów 

 

- godzina wychowawcza, wykłady, 

- godziny wychowawcze, 

-spotkanie z specjalistą ds. uzależnień, 

przedstawicielem policji. 

 

Wychowawcy 

Pedagog  

Zgodnie z 

terminarzem 

programu. 

Uczniowie 

 

  Udział w programie” Uczeń bezpieczny w sieci” 

o przygotowanie tablicy z wykazem bezpiecznych zachowań, 

o wykonanie prac plastycznych, 

o pogadanki na lekcjach wychowawczych, 

o spotkanie z Policjantem, psychologiem, 

o prace pisemne i plastyczne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, 

o przygotowanie plakatu pt. ” Uczeń bezpieczny w sieci” 

 

  



 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Cyberprzemoc 

1. Zaangażowanie młodych ludzi do 

aktywnego działania w sytuacji 

pojawienia się zjawiska 

cyberprzemocy. 

2. Udział w kampaniach, 

wydarzeniach oraz projektach 

społecznych uświadamiającego 

powagę zjawiska. 

- kampanie społeczne, 

- skrzynka zaufania. 

Wychowawcy 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog 

Cały rok Uczniowie 

 

Przykłady: 

 Zaangażowanie dzieci i młodzieży do udziału w kampanii Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie. 

Celem kampanii jest walka z dyskryminacją i rasizmem w formie mowy nienawiści obecnej w sieci 

Internet; 

 Zachęcanie uczniów do udziału w innych kampaniach społecznych np. tych promujących zdrowy i aktywny 

styl życia; 

 Umieszczenie na terenie szkoły tzn. skrzynki zaufania, która pozwala uczniom w anonimowy sposób 

informować o problemach swoich lub swoich znajomych z klasy czy szkoły.  

 Szkoła zapewnia osobom poszkodowanym oraz świadkom danego zdarzenia o charakterze przemocowym, 

pomoc psychologiczną (za zgodną prawnych opiekunów uczniów); 
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Część VII: Środki psychoaktywne     
 

Przepisy prawne 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 

283 z późn. zm.); 

2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526); 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2017 poz. 1591); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r. poz. 1214); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. z 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); 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego 

programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzanych szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” (Dz. U. z 

2015 r. poz. 972); 

8. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943 z późń. zm.); 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

10. 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 policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

11. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r.  nr 127, poz. 857); 

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz. 783, 

1458); 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1563); 

14. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016 r. 

poz. 1654, z 2017 r. poz. 773); 

15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 r. poz. 882); 

16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. poz. 

1390. 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957); 
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18. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 

2017 r. poz. 697); 

19. Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). 

 

Stan prawny na dzień 1.09.2017 r. 
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Kształtowanie odpowiednich postaw poprzez stosowanie odpowiednich działań wychowawczych i profilaktycznych utrzymane zostało w zgodzie  

z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249). 

Poniższa część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Środki psychoaktywne” 

 Ma na celu, opisane w Rozporządzeniu, skuteczne przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów naszej szkoły, w szczególności charakteryzujących 

się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm  

i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jego otoczenia społecznego. 

 

Działalność wychowawcza 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Poszerzenie wiedzy rodziców / 

opiekunów prawnych, 

nauczycieli i wychowawców na 

temat prawidłowości rozwoju  

i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych 

objawów używania środków i 

substancji. 

2. Dostarczenie aktualnych 

informacji nauczycielom, 

wychowawcom i rodzicom / 

opiekunom prawnym na temat 

- spotkanie z psychologiem, 

pedagogiem szkolnym, 

pracownikami poradni, policją. 

- e-szkolenie, 

- nawiązanie współpracy z policją, 

poradnią ds. przeciwdziałania 

narkomanii. 

 

Pedagog 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy 

Cały rok Rodzice / opiekunowie 

uczniów, nauczyciele  

i wychowawcy 

 Podnoszenie kompetencji nauczycieli i rodziców/ opiekunów uczniów poprzez udział w szkoleniu w 

zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych oraz 

podejmowania szkolnej interwencji. 

  Przedstawienie rodzicom / opiekunom uczniów źródeł informacji na temat profilaktyki antynarkotykowej 

dostępnych w Internecie. 
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skutecznych sposobów 

prowadzenia działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych związanych  

z przeciwdziałaniem używaniu 

środków i substancji, o których 

mowa we wstępie do niniejszego 

dokumentu. 

3. Opracowanie i upowszechnianie 

materiałów z zakresu edukacji 

zdrowotnej, ze szczególnych 

uwzględnieniem zdrowego 

żywienia i aktywności fizycznej, 

skierowanych do nauczycieli  

i rodziców. 

4. Poradnictwo psychoedukacyjne 

dla rodziców / opiekunów 

uczniów prowadzone przez 

szkolnych specjalistów. 

 

 Informowanie rodziców podczas zebrań o instytucjach, do których mogą się zgłosić o pomoc w razie 

wystąpienia problemu; 

 Współpraca z lokalnymi instytucjami przeciwdziałającymi uzależnieniom i narkomanii w kwestii 

dostarczenia materiałów niezbędnych do posiadania odpowiedniej wiedzy oraz współpraca podczas 

opracowywania autorskich materiałów informacyjnych;  
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1. Pedagogizacja rodziców / 

opiekunów prawnych na 

zebraniach w zakresie m.in. 

przeciwdziałania ryzykownym 

zachowaniom związanym  

z używaniem substancji 

psychoaktywnych. 

2. Spotkania rodziców / 

opiekunów prawnych  

z pracownikami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

na terenie szkoły. 

- spotkania z wychowawcami, 

- spotkania z pracownikami 

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

W miarę potrzeb Rodzice / opiekunowie 

uczniów 

 

 

 

 Przedstawienie rodzicom / opiekunom uczniów czynników zwiększających ryzyko sięgania po środki 

psychoaktywne; 

 Informowanie rodziców / opiekunów uczniów o instytucjach, do których mogą się zgłosić o pomoc w razie 

wystąpienia problemu;  

 Przekazywanie rodzicom / opiekunom uczniów materiałów dotyczących środków psychoaktywnych, 

uzależnień i ich przeciwdziałaniu; 

 Organizacja spotkań w formie prelekcji z pracownikami lokalnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

pracownikami instytucji przeciwdziałających uzależnieniom i narkomanii oraz policji; 
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1. Informowanie uczniów  

i wychowanków oraz ich 

rodziców / opiekunów 

prawnych o obowiązujących 

procedurach postępowania 

nauczycieli  

i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkół  

i placówek z Policją w 

sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. 

 

- spotkanie z rodzicami/ 

opiekunami uczniów, 

- zapoznanie zebranych  

z regulaminem oraz Programem 

Profilaktyki szkolnej. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Dyrektor Szkoły 

Wrzesień 2017 

W miarę potrzeb 

Rodzice / opiekunowie 

uczniów, uczniowie 

 

 

 Bieżące informowanie o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 

metodach współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią; 

 Udostępnienie Programu Profilaktyki oraz procedur na stronie internetowej szkoły oraz poinformowanie 

rodziców / opiekunów prawnych o możliwości zapoznania się z takim programem; 

 Umożliwienie rodzicom / opiekunom prawnym konsultacji z pedagogiem szkolnym w sprawie możliwych 

konsekwencji zaistniałego zagrożenia. 

 

- godzina wychowawcza, 

- prelekcje. 

 

Dyrekcja  

Wychowawcy 

Pedagog 

Wrzesień 2017 

Cały rok 

Uczniowie 

 

 

Przykłady: 

 Przedstawienie programu profilaktyki oraz procedur postępowania w razie wystąpienia problemu 

związanego z niebezpiecznymi substancjami na terenie szkoły podczas godziny wychowawczej; 

 Precyzyjne wyjaśnienie konsekwencji szkolnych związanych z posiadaniem bądź używaniem substancji 

psychoaktywnych.  
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1. Udostępnienie informacji  

o ofercie pomocy 

specjalistycznej dla uczniów, 

ich rodziców / opiekunów 

uczniów w przypadku 

używania środków i substancji 

opisanych we wstępie do 

niniejszego dokumentu. 

2. Uświadamianie rodziców / 

opiekunów uczniów oraz 

samych zainteresowanych 

miejscach, w których mogą 

szukać pomocy w razie 

wystąpienia problemu.  

 

- materiały informacyjne  

i edukacyjne. 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

W miarę potrzeb Rodzice / opiekunowie 

uczniów, uczniowie 

 

 

 Opracowanie oraz prezentacja w szkole materiałów we współpracy z lokalną poradnią ds. przeciwdziałania 

narkomanii oraz policją – ulotki dla rodziców uczniów. 

 Organizacja wśród uczniów konkursu na najlepszy plakat dotyczący- zagrożeń dotyczących środków 

psychoaktywnych (GKRPA) 

1. Spotkania z pracownikami 

Poradni Psychologiczna-

Pedagogicznej, stowarzyszenia 

MONAR, policji.  

2. Informowanie uczniów na 

temat konsekwencji prawnych 

związanych z posiadaniem  

i używaniem nielegalnych 

środków. 

- pogadanki, 

- prelekcje, 

- spotkania ze specjalistami. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok Uczniowie 

 

 Przygotowanie informującego spotkania dla uczniów o zagrożeniach płynących z przyjmowania środków 

psychoaktywnych – spotkanie prowadzi policjant z prewencji 

 Indywidualne spotkania ze specjalistami z uczniami, u których zidentyfikowano problem przyjmowania 

środków psychoaktywnych; 

 Informowanie uczniów na godzinach wychowawczych o konsekwencjach prawnych związanych  

z posiadaniem nielegalnych substancji; 
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1. Rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności psychologicznych  

i społecznych uczniów  

i wychowanków. 

2. Kształtowanie wśród uczniów 

postaw zapobiegających 

podatności na ryzyko kontaktu 

ze środkami 

psychoaktywnymi. 

3. Kształtowanie w uczniach 

chęci dbania o swoje 

bezpieczeństwo. 

 

- lekcje wychowawcze, 

- e-lekcje. 

Wychowawcy Cały rok- zgodnie 

z planami 

wychowawców 

Uczniowie  

 

 Lekcje wychowawcze dotyczące działania i niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą używanie środków 

psychoaktywnych.  

 Szkolenie dla uczniów informujące o zagrożeniach płynących z zażywania substancji psychoaktywnych  

i promujące zdrowy tryb życia; 

 Wprowadzenie do programu godzin wychowawczych lekcji przedstawiających sytuacje ryzykowne. 

Kształtowanie właściwych postaw wobec niebezpiecznych zachowań ze strony rówieśników; 

1. Wdrażanie zewnętrznych 

programów wspomagających 

rozwój umiejętności 

społecznych. 

 

- publikacje, wzory lekcji, 

- e-lekcja, 

- współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną,  

 

Pedagog 

Dyrektor Szkoły 

Wychowawcy 

W miarę potrzeb Uczniowie 

 Wykorzystanie publikacji „Scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności 

psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej” opublikowanej na stronie internetowej Ośrodka 

Rozwoju Edukacji; 

 Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie rozszerzania wykorzystywanych 

metod rozwoju umiejętności społecznych; 

 

1. Zróżnicowanie form pracy  

z uczniami mające na celu 

zwiększenie ich zaangażowania 

w proces nauczania. 

- aktywizujące formy pracy  

z uczniem, 

- pogadanki, 

- wolontariat. 

Wychowawcy 

Opiekun wolontariatu 

Cały rok Uczniowie 



 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Środki psychoaktywne 

 

 Wykorzystywanie aktywnych metod pracy z uczniem np.: praca w grupach, gry sytuacyjne, socjodramy, 

dyskusje i debaty, case study, „burza mózgów”, wywiady, wypełnianie kwestionariuszy, ankiet, quizów, 

analiza dokumentów źródłowych, wytworów artystycznych, źródeł elektronicznych,; 

 Zaangażowanie uczniów do udziału w różnych formach wolontariatu (wolontariat na rzecz osób 

młodszych, rówieśników, osób starszych, niedołężnych, niepełnosprawnych, wolontariat na rzecz zwierząt, 

zabytków, przyrody itp.).  

 Udział w rajdach, wycieczkach szkolnych; 

 Uświadamianie uczniów na tematy dotyczące bieżących spraw dotykających całego świata np.: niebieski 

wieloryb, cyberprzemoc, problem rasizmu i nietolerancji odmienności; 

1. Kształtowanie u uczniów  

i wychowanków umiejętności 

życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie 

ze stresem, rozpoznawania  

i wyrażania własnych emocji. 

2. Rozwijanie umiejętności 

życiowych u uczniów przez 

ćwiczenie odpowiednich 

postaw. 

- aktywność fizyczna, 

- e-lekcje, 

- pogadanki. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok Uczniowie 

 

 Profilaktyka aktywności fizycznej, jako metody radzenie sobie ze stresem.  

 Pielęgniarka szkolna/ przygotowany w temacie pedagog prowadzi zajęcia uzupełniające wiedzę uczniów na 

temat higieny osobistej, wyrabianie wrażliwości estetycznej. 

 

1. Kształtowanie krytycznego 

myślenia i wspomaganie 

uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji  

w sytuacjach trudnych, 

- godziny wychowawcze, pogadanki, 

- dramy, dyskusje, „burze mózgów”,  

 

Wychowawcy Cały rok- zgodnie 

z planami 

wychowawców 

Uczniowie 

 

 Udział uczniów w lekcjach z wyświetlanym materiałem dotyczącym niebezpiecznych substancji i sytuacji, 

które mogą być ryzykowne 



 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
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zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu. 

2. Rozwijanie w uczniach 

umiejętności podejmowania 

autonomicznych decyzji. 

3. Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia i 

patrzenia na problem z wielu 

możliwych perspektyw. 

 

 

 Prowadzenie zajęć wychowawczych z odgrywaniem scenek z możliwymi sytuacjami stanowiącymi 

zagrożenie np.: namawianie do zakupu narkotyków, do spożywania alkoholu, do odbywania ryzykownych 

stosunków seksualnych, do zamieszczania obraźliwych dla kogoś zdjęć z ich podobizną w mediach 

społecznościowych, itp.; 

 Dyskusje na zgłoszone przez uczniów tematy, przeprowadzone podczas godziny wychowawczej; 

 „Burze mózgów” organizowane w klasie w trakcie godziny wychowawczej – uczniowie rozpatrują 

problem, notując spostrzeżenia każdego z nich; 

 Rozwiązywanie problemów w grupach – nauczyciel przedstawia uczniom problem, na który znajdują 

rozwiązanie podzielone na etapy, poszczególne rozwiązania są prezentowane całej klasie; 

 

1. Kształtowanie asertywnych 

postaw wobec niepożądanych 

zjawisk. 

 

- godziny wychowawcze; 

- zewnętrzne propozycje programu 

profilaktycznego  

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok- zgodnie 

z planami 

wychowawców 

Uczniowie 

 

 Wychowawca/ pedagog szkolny prowadzi lekcję na temat asertywności i właściwego formułowania  

i obrony swojego zdania. 

 Lekcje wychowawcze poświęcone sposobom wyrażania skrajnych uczuć w akceptowalny społecznie 

sposób  

 

1. Kształtowanie hierarchii 

systemu wartości, w którym 

zdrowie należy do jednych  

z najważniejszych wartości  

w życiu. 

 

- promowanie wśród uczniów zasad zdrowego 

żywienia oraz informowanie o korzyściach, 

które z niego płyną. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok Uczniowie 

 

 Udział w programie „ Trzymaj Formę” 
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 - zaangażowanie uczniów w projekty  

o tematyce zdrowotnej. 

 

  Uczniowie 

 

• Organizacja konkursu na najlepszy projekt plastyczny w tematyce profilaktyki antyalkoholowej/ 

antynarkotykowej etc.; 

• Organizacja obchodów Dnia Ziemi; 

• Budowa reprezentacji szkolnej w różne dyscypliny sportowe; 

• Organizacja dodatkowych zajęć wychowania fizycznego.  

 

 

 

Działalność profilaktyczna 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Typ 

profilaktyki 

1. Realizowanie wśród uczniów 

i wychowanków oraz ich rodziców / 

opiekunów prawnych programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych 

oraz realizowanych celów 

profilaktycznych, rekomendowanych  

w ramach systemu rekomendacji, o 

którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania 

- wspieranie uczniów ze 

środowisk 

zmarginalizowanych, 

zagrożonych demoralizacją  

i wykluczeniem społecznym. 

 

Wychowawcy 

Dyrektor Szkoły 

Pedagog 

Cały rok Rodzice / opiekunowie 

prawni, uczniowie 

selektywna 

 

 Prowadzenie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 Indywidualne rozmowy z uczniami na temat właściwych postaw wobec niebezpiecznych środków. 

 Zapewnienie uczniowi zaufanego miejsca, do którego może zgłosić się o pomoc; 

 Angażowanie uczniów w kółka zainteresowań, rozwój sprawności fizycznej na dodatkowych zajęciach; 



 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Częśd: Środki psychoaktywne 

Narkomanii określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 

ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

 

- pomoc uczniom  

z rozpoznanymi wczesnymi 

objawami używania środków 

psychoaktywnych. 

 

Pedagog  

Wychowawcy 

Cały rok Rodzice / opiekunowie 

uczniów, uczniowie 

wskazująca 

 

 Zapewnienie uczniowi wewnątrzszkolnego indywidualnego opiekuna, który wzbudza zaufanie wśród 

podopiecznych szkoły; 

 Konsultacja problemu z rodzicami / opiekunami prawnymi ucznia. Przedstawienie możliwych miejsc,  

w których mogą szukać pomocy; 

 Angażowanie ucznia w działalność pozalekcyjną; 

 Konsultacje ze specjalistyczną poradnią ds. uzależnień. 
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 - zapewnienie wsparcia 

rodzinom uczniów, którzy 

mają problem z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych. 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

W miarę 

potrzeb 

Rodzice / opiekunowie 

uczniów, uczniowie 

wskazująca 

 Prowadzenie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 Zapewnienie możliwości konsultacji z pedagogiem szkolnym i specjalistą; 

 Organizacja spotkań rodziców / opiekunów prawnych z uczniem oraz specjalistą z poradni ds. uzależnień. 

 

- zapewnienie dostępności 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom 

szkoły. 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

Cały rok Uczniowie uniwersalna 

 

 Upublicznienie danych dotyczących dostępności psychologa/pedagoga szkolnego oraz możliwych 

dostępnych terminów przyjęć uczniów przez tych specjalistów, zarówno zatrudnionych w szkole jak  

i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

 Budowanie zaufania do pedagoga szkolnego podczas godzin wychowawczych – zapraszanie pedagoga na 

zajęcia, prezentacja interesującego uczniów tematu. 

 

1. Przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających zainteresowania  

i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności 

zaspokajającej ważne potrzeby,  

w szczególności potrzebę podniesienia 

samooceny, sukcesu, przynależności  

i satysfakcji życiowej. 

- rozszerzenie oferty 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych i kulturalnych. 

 

Dyrekcja Szkoły 

Wychowawcy 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok Uczniowie uniwersalna 

 

 Uformowanie szkolnych drużyn w różne dyscypliny sportowe, reprezentujących szkołę na zawodach; 

 Wybór uczniów do udziału w konkursach recytatorskich; 
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 - zapewnienie wsparcia 

uczniom, którzy nie mogą 

brać udziału w bardziej 

atrakcyjnych zajęciach 

pozalekcyjnych ze względu 

na stan finansowy rodziny. 

 

Pedagog  

Wychowawcy 

W miarę 

potrzeb 

Uczniowie wskazująca 

 

 Wspieranie uczniów z rodzin o złej sytuacji finansowej np.:  

 Finansowanie przez GOPS wyjazdów na kolonie i zimowiska sportowe 

1. Kształtowanie i wzmacnianie norm 

przeciwnych używaniu środków  

i substancji przez uczniów  

i wychowanków, a także norm 

przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych.  

 

- informowanie uczniów  

o ryzyku związanym  

z zażywaniem środków 

psychoaktywnych. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

W miarę 

potrzeb 

Uczniowie uniwersalna 

 

 Przygotowanie spotkania z uczniami, lekcji wychowawczej informującej o zagrożeniach płynących  

z przyjmowania środków psychoaktywnych; 

 Organizacja prelekcji dotyczącej niebezpieczeństwa związanego z przyjmowaniem środków zastępczych 

(dopalaczy); 

 Indywidualne spotkania ze specjalistami z uczniami, u których zidentyfikowano problem przyjmowania 

środków psychoaktywnych. 

 

- kształtowanie postaw  

i metod sprzeciwiania się 

sytuacjom stwarzającym 

zagrożenie. 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok- 

zgodnie z 

planami 

wychowawców 

Uczniowie uniwersalna 

 Udział uczniów w lekcjach z wyświetlanym materiałem dotyczącym niebezpiecznych substancji i sytuacji, 

które mogą być ryzykowne; 

 Ćwiczenie asertywności na godzinie wychowawczej. 
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 Udział w przedstawieniach profilaktycznych – Teatr Kurtyna  

 

- określenie jasno 

sprecyzowanych zasad 

obowiązujących w szkole, 

zapoznanie z nimi uczniów. 

Wychowawcy Wrzesień 2017 Uczniowie uniwersalna 

 

 Przedstawienie reguł obowiązujących w szkole na godzinie wychowawczej na początku roku szkolnego; 

 Ustalenie zasad Nauczyciel-Uczeń we współpracy z uczniami; 

 Przedstawienie uczniom na godzinie wychowawczej ich praw i obowiązków wynikających ze Statutu 

szkoły. 
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 - zapoznanie uczniów  

z obowiązującym prawem 

dotyczącym 

przeciwdziałania 

narkomanii. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

W miarę 

potrzeb 

Uczniowie uniwersalna 

 

 Lekcja wychowawcza informująca o konsekwencjach prawnych posiadania i używania środków 

psychoaktywnych; 

 Organizacja spotkania z policją, przestawiającej obowiązujące prawo i konsekwencje posiadania i 

używania środków psychoaktywnych. 

 

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli  

i wychowawców w zakresie realizacji 

szkolnej interwencji profilaktycznej  

w przypadku podejmowania przez 

uczniów i wychowanków zachowań 

ryzykownych.  

 

-opanowanie programów i 

procedur przez Radę 

Pedagogiczną.  

 

Dyrektor Szkoły Zgodnie z 

terminarzem 

szkoleń 

Nauczyciele i wychowawcy uniwersalna 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. 

 

1. 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 i substancji, o 

których mowa we wstępie do 

dokumentu. 

 

- wprowadzenie do 

indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego 

elementów terapii 

wychodzenia z uzależnień. 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

W miarę 

potrzeb 

Uczniowie wskazująca 

 

 Uzupełnienie programu edukacyjno-terapeutycznego o wizyty w grupach wsparcia w pobliskich 

ośrodkach walki z uzależnieniami. 
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- angażowanie uczniów  

w zajęcia pozalekcyjne – 

zarówno sportowe jak  

i kulturalne. 

Wychowawcy  Uczniowie wskazująca 

 

 Wskazywanie uczniom możliwości rozwoju ich pasji bądź wsparcie w ich odnajdywaniu; 

 

- angażowanie rodziców / 

opiekunów prawnych 

uczniów w profilaktykę 

antynarkotykową.  

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok Rodzice / opiekunowie 

uczniów 

 

wskazująca 

 

 Spotkania rodziców / opiekunów prawnych z pedagogiem szkolnym, na których przedstawione zostają 

zagrożenia związane ze stosowaniem środków psychoaktywnych oraz metody walki z uzależnieniem; 

 Spotkania rodziców / opiekunów prawnych z ekspertami z lokalnej instytucji ds. przeciwdziałania 

narkomanii i uzależnieniom; 

 Wskazanie lub udostępnienie rodzicom / opiekunom prawnym literatury, zwiększającej ich kwalifikacje 

radzenia sobie z zaistniałym problemem. 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną                  

w dniu 14.09.2017r. 



 

 

 


