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WSTĘP 

 
Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na 

drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również 

szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się wraz z oddziaływaniem hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka.   

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim 

otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i 

rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają 

swój aktualny styl i sposób na życie. Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się 

zachowań z grupy zachowań ryzykownych. Zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego okresu.  

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska   w konkretnej sytuacji i grupie 

społecznej, jak też promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować.  

W społeczności szkolnej należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na istnienie problemów należą do nich: 

 występowanie agresji słownej i fizycznej, 

 problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby  i aspiracje edukacyjne, 

 wagary oraz spóźnienia na zajęcia lekcyjne, 

 powiększająca się liczba dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi, 

 powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, zażywanie niedozwolonych substancji, hazard, bezrobocie) bądź 

tych, którzy funkcjonują w rodzinach zaburzony (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, rodziny wielodzietne, eurosieroctwo, sieroctwo, 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemoc w rodzinie) 

 brak wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz skutków ich przyjmowania, 

 brak właściwych wzorców rodzinnych, 

 naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane, 

 konflikty rówieśnicze i/lub środowisko, w którym zaburzone jest poczucie bezpieczeństwa, 

 brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych wzorców rodzinnych, 

 niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, Internet, 

 stres i niepowodzenia edukacyjne, 

 brak zdolności do kompensowania stresu,  

 brak nawyku aktywnego odpoczynku, 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny składa się z wielu części, a każda z nich ma na celu zapobieganie pojawianiu się bądź ograniczenie 

występowania czynników ryzyka.  

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) reguluje działania wychowawczo-

profilaktyczne. Działania programu odwołują się do opisanej tam podstawy programowej oraz celów wychowawczych. 

Istotne wymagania nałożone na szkołę a wynikające z w/w Rozporządzenia: 

 Informują, że każdemu uczniowi powinno proponować się zindywidualizowane wspomaganie rozwoju, czyli taki który jest dostosowany do 

jego potrzeb i możliwości. Niezależnie czego dotyczą trudności, z którymi spotyka się uczeń (np. trudności w nauce, posiadanie 

niepełnosprawności fizycznej czy intelektualnej w stopniu lekkim) zajęcia powinny zostać dostosowane specjalnie do jego zdolności 

psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 

 Innym zakresem odpowiedzialności powierzonym szkole jest prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, które przygotowują 

uczniów do wyboru zgodnego z ich możliwościami i aspiracjami kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. 

 W nowej podstawie programowej edukacja zdrowotna odgrywa znaczącą rolę. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, dbanie o 

zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw do aktywności fizycznej 

powinno stać się częścią profilaktyki.  

 Nowa podstawa programowa kładzie duży nacisk na rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych u dzieci i młodzieży w 

wieku szkolnym. Celem placówek szkolnych jest rozbudzanie i/lub wzmacnianie tożsamości narodowej poprzez przybliżanie historii, tradycji 

lokalnych i narodowych oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu społeczności lokalnej i środowisku szkolnym.  

 

Podejmowane przez nas działania mają charakter wychowawczy i profilaktyczny.  

 

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu 

społecznym. Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania 

długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest 

świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka. 

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu 

życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 
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psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

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

siły, chęci do życia i witalności; 

społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i 

norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

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

poczucia sensu istnienia. 

 

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu 

hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór 

zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie 

silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie 

ambitnych postaw. 

 

Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki:  

 

 profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i 

trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-

wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów 

(np. poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po 

pomoc; 

 profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami 

zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności 

uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy 

pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych 

trudności; 

 profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka, tj. po próbie samobójczej. 

Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni w 

bardzo dyskretni i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić mu opiekę szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie 

zapewnienia mu stałej specjalistycznej opieki. 
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Program wychowawczo profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku 

szkolnych i lokalnym. Uwzględniono: 

1) Wyniki ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego za rok szkolny 2019/2020, 

2) Wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora za poprzedni rok szkolny, 

3) Ankiet przeprowadzonych w ramach programu „Bezpieczna szkoła”, 

4) Analizy dokumentacji pedagoga szkolnego, 

5) Analizy zachowań ryzykownych. 

 

 

Misja i wizja szkoły  
 

1. Misja szkoły:  

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…” ta myśl jest ideą przyświecającą pracy 

wychowawczej w naszej szkole. 

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

szkoły w środowisku. 

 

Misja szkoły: Wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, wszechstronny rozwój ucznia, poszanowanie jego godności.  
 

Zadaniem nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników naszej szkoły jest wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i 

społecznego naszych uczniów w taki sposób, by bez problemów umieli się odnaleźć   w otaczającej ich rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę, że nie 

ma wychowania bez wymagań, otwierają one nowe perspektywy, uczą jak sprostać wyzwaniom, jak nie poddawać się trudnościom, jak dążyć do 

realizacji kolejnych, stawianych przed sobą celów. Poprzez nasze działania staramy się pokazać uczniom, jak układać relacje w środowisku 

społecznym, jak rozwiązywać naturalnie powstające w grupie problemy. Wszystkie działania zmierzają do wszechstronnego rozwoju osobowości 

ucznia. Szczegółowe cele wychowawcze będą realizowane w czasie różnorodnych zajęć, na wszystkich szczeblach edukacyjnych i podczas wszystkich 

prowadzonych na terenie szkoły zajęć. 
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2. Wizja szkoły: 

  Jesteśmy szkołą nowoczesną,  bezpieczną, przyjazną oraz innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na 

kolejnym etapie edukacyjnym. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem.  Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, 

jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i 

odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne 

metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi 

nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym. 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. Szczególnie 

zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia. 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. 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 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać 

się w otaczającym go świecie oraz prezentuje następujące wartości i umiejętności: 

1. Jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport. W miarę swoich możliwości podejmuje próby ekspresji artystycznej. 

2. Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzysta z różnych źródeł informacji. Interesuje się otaczającym go światem. Stara się 

poszerzać swoją wiedzę. 

3. Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje swoje wcześniejsze doświadczenia. Ponosi konsekwencje 

swoich czynów. Cieszy się  sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie , wytrwale  i konsekwentnie szuka innych rozwiązań. 

Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba, zwraca się o pomoc do osób ze  swojego najbliższego otoczenia i korzysta z 

niej. Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności. 

4. Jest prawy. Rozdziela dobre i złe uczynki. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje. 

5. Jest uczciwy. Rzetelnie i sumiennie postępuje, szanuje cudzą własność. Jest niezdolny do oszustwa. 

6. Jest obowiązkowy. Ma poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Jest skłonny do brania na siebie odpowiedzialności za pomyłki, 

naprawianie ich i stawianie im czoła. 



  PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

 

Strona | 8  
 

7. Jest prawdomówny. Relacjonuje fakty bez najmniejszych zniekształceń 

8. Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Ma poczucie czasu i umie zaplanować swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi. 

9. Jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić 

bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. 

10. Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Stara się każdego rozumieć i dostrzec w nim coś 

dobrego. 

11. Szanuje innych. 

12. Jest otwarty. Pozwala innym poznać to, co myśli i czuje oraz  jaki ma  stosunek wobec zachodzących wokół siebie wydarzeń 

13. Jest ambitny. Ma silne poczucie godności osobistej opartej na stawianiu sobie trudnych celów i dążeniu do ich realizacji 

14. Jest taktowny. Zachowuje zasady przyzwoitości, poczucie umiaru  w postępowaniu, delikatność. 

15.  Jest kulturalny. Potrafi  się zachować w różnych sytuacjach, umie dostosować się do sytuacji, w której się znajdzie, zna zasady savoir 

vivre’u. Bywać w instytucjach kultury tradycyjnej (teatr, kino, filharmonia). Czyta książki. Posiada odpowiednie słownictwo, poprawnego 

wyrażania się piękną polszczyzną. 

16.  Jest komunikatywny. Dobrze porozumiewa się z innymi ludźmi. 

17.  Jest opiekuńczy. 

18.  Dba o zdrowie i środowisko. 

19.  Jest samodzielny. Daje sobie rade w każdej sytuacji. 

20. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Godność_człowieka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cel
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CELE 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 

a) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

b) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 

technologii cyfrowych. 

c) Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 
 

2. Cele szkoły określone w rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej (…) Głównymi celami szkoły jest: 

 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej na poziomie  ma na celu: 
1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 

wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;  

3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;  

4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;  

6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat;  

9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;  

10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  

11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  
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3. Wnioski wynikające z prowadzonych badań oraz analizy dokumentacji pedagogów i psychologa 
1. Organizować spotkania i zajęcia dla uczniów ze specjalistami na temat agresji i przemocy, cyberprzemocy oraz uzależnień. 

2. Podejmować działania wychowawcze mające zmierzające do wyeliminowania agresji fizycznej i słownej, wagarowania, autoagresji, dewastacji 

mienia, szacunku do pracowników szkoły. 
3. Wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli poprzez  

 sugerowanie strategii uczenia się, które bazują na atutach ucznia; 

 stosowanie edukacji włączającej oraz technologii wspomagającej; 

 pokazywanie uczniowi pozytywnych bohaterów: osoby, które zmagały się z podobnymi trudnościami i pokonały je, odnosząc życiowy sukces; 

 sugerowanie uczniowi możliwe ścieżki kariery, zgodne z jego mocnymi stronami i pozwalające skompensować trudności; 

 budowanie społecznej sieci wsparcia – rozmawiając z osobami ważnymi w życiu ucznia (rodzicami, innymi nauczycielami itd.), tak aby wspólnie 

znaleźć rozwiązania pojawiających się problemów, 

 pomaganie uczniowi odkryć i uświadomić sobie własne atuty – mocne strony; 
  

4. Kontrolować realizacje obowiązku szkolnego; szczególna uwagę zwrócić na konsekwencje w egzekwowaniu nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych oraz notorycznych spóźnień na lekcje, a w okresie zadalnego nauczania na brak logowania się  na zajęcia, 

5. Podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań 

oraz motywować uczniów do nauki; 

6. Zorganizować zajęcia z pielęgniarka szkolną dotyczące higieny w okresie dojrzewania. 

7. Przygotować scenariusze zajęć na temat obowiązków ucznia i przeprowadzić obowiązkowe godziny wychowawcze na ten temat. 

8. Konsekwentnie egzekwować ustalone w szkole normy i zasady zachowania, w tym używania telefonów komórkowych, obowiązkowego 

ubioru szkolnego. 
 

 

DZIAŁANIA 

1. Uwzględniają wszystkie sfery funkcjonowania człowieka na podstawie ustawy prawo oświatowe Art. 1 pkt 3 bądź rozporządzenie MEN w 

sprawie przeciwdziałania narkomanii § 2 ust. 1.  

2. Są efektem prowadzonych badań i analiz, a tym samym z diagnozy. 

3. Obejmują aktywizujące metody pracy z uczniem: rozporządzenie MEN w sprawie przeciwdziałania narkomanii: 
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§ 6. 4. Działalność, o której mowa w § 1, realizowana w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1, może odbywać się w szczególności w 

formie interaktywnych wykładów, warsztatów, treningów umiejętności, projektów, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, spotów, 

kampanii społecznych, happeningów, pikników edukacyjnych lub w innych formach uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod 

pracy. 

4. Mogą uwzględniać prowadzone w szkole innowacje 

5. Korespondują z treściami podstawy programowej 
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Część I: Budowanie pewności siebie, samodzielności, kreatywności i przedsiębiorczości. 
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 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

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. 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); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2020  poz. 1036); 

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

poz. 526). 
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Wprowadzenie 
 Szkoła prowadzi działania mające na celu zachęcenie uczniów do podejmowania innej, alternatywnej w stosunku do biernej formy 

spędzania wolnego czasu tj. zajęcia sportowe, edukacyjne, spotkania z przedstawicielami środowisk lokalnych, itd. Naszym uczniom 

proponujemy naukę poprzez aktywne uczestnictwo w życiu codziennym – mogą wykazać się oni poprzez samodzielne organizowanie wydarzeń 

kulturalnych, edukacyjnych, itp., dla swoich kolegów i koleżanek ze szkoły lub okolic.  Działania mają za zadanie rozbudzić aspiracje życiowe 

uczniów oraz przeciwdziałać bierności społecznej. Dlatego też skupiamy się na motywowaniu młodych ludzi do nauki oraz staramy się tworzyć 

im środowisko umożliwiające osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach.  

CELE 

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: 

 rozwijanie zainteresowań, 

 odnajdywanie swoich mocnych stron. 

3. Budowanie zaradności życiowej: 

 angażowanie uczniów w organizację wydarzeń, imprez etc. 

 organizacja wyjazdów, wycieczek,  

Cele szczegółowe: 

 tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole, 

 uczenie asertywności, 

 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. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 

Termin 

oraz 

częstotliw

ość 

Odbiorca 

Zajęcia integracyjno – adaptacyjne 

 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- ćwiczenia integrujące klasy, 

- wycieczki 

Wychowawcy  Wrzesień 

 

 

Uczniowie klas I 

 

 

Integracja zespołów klasowych - wspólne wycieczki, wyjścia, organizowanie 

wspólnych imprez klasowych 

Wychowawcy klas  

II-VII 

 

Cały rok Uczniowie klas II-VIII 

Poznanie siebie oraz skupienie się na 

odkrywaniu własnych zdolności oraz 

aspiracji życiowych. 

 

Przeprowadzenie konkursów tematycznych 

organizowanych przez Samorząd Uczniowski i 

aktyw biblioteczny, w ramach projektów 

edukacyjnych, „Konkurs wiedzy o patronie”,” 

Wzorowy czytelnik” i inne 
 

Opiekunowie 

samorządu 

uczniowskiego 

Pracownicy biblioteki 

 

 

 

 

 

Cały rok Uczniowie klas I-VIII 

Prowadzenie ściennych gazetek klasowych,  Wychowawcy klas Cały rok Uczniowie klas I-VIII 

Stosowanie aktywizujących metod pracy na 

lekcjach wszystkich przedmiotów 
Wszyscy nauczyciele Cały rok Uczniowie klas I-VIII 
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Indywidualna opieka nad dziećmi z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz praca             z dziećmi 

wymagającymi indywidualnego traktowania ze 

względu na deficyty emocjonalne i 

intelektualne poprzez ich udział w zajęciach 

świetlicy szkolnej i współpracę z PPP 

Pedagodzy szkolni Cały rok Uczniowie klas I-VIII 

Prowadzenie zajęć WDŻ – realizacja treści 

związanych z rozwojem człowieka i z życiem 

rodzinnym na lekcjach przyrody i wdż 

p.Wieszewska 

p.Szlachetka 

 

Cały rok Uczniowie klas IV-VIII 

Nauka opanowania stresu bądź 

wykorzystania sytuacji stresowych 

na swoją korzyść. 

 

 

 

 

 

Zajęcia profilaktyczne uświadomienie 

młodzieży czym jest stres, skutków, które ze 

sobą niesie oraz sposobów jak sobie z nim 

radzić 

Pedagodzy szkolni Cały rok Uczniowie I-VII 

Prowadzenie dokumentacji wychowawczej 

zawierającej spostrzeżenia dotyczące postaw                     

i zachowań poszczególnych uczniów – teczka 

wychowawcy , arkusze,  zeszyt pochwał i uwag 

(klasy I-III), zeszyty do uwag dla uczniów klas 

IV-VIII  

Wychowawcy klas, 

pedagodzy szkolni 

Cały rok Uczniowie klas I-VIII 

Kształtowanie postawy życiowej  

w społeczeństwie lokalnym. 

Zajęcia z wychowawcą na temat:  - Ubiór 

adekwatny do miejsca i sytuacji  

Wychowawcy klas IX Cała społeczność 

Budowanie zaradności życiowej. 

Nauka samodzielnego podejmowania 

aktywności/ inicjatywy. 

Praca w Samorządzie Uczniowskim p.Pudlik,  

p. Szlachetka 

p.Wójtowicz, 

p.Perchun 

Cały rok Uczniowie klas IV-VIII 

Uczniowie klas I-III 

Praca w Szkolnym Klubie Wolontariusza p.Hojer Cały rok Uczniowie klas I-VIII 
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Rozwijanie uczniowskich 

zainteresowań 

Udział w kołach zainteresowań Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok Uczniowie klas I-VIII 

Realizacja Projektu Podnoszenie 

efektywności kształcenia w zakresie języka 

angielskiego w szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Strzegom realizowanego przez Gminę 

Strzegom w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego   

Nauczyciele języka 

angielskiego 

Cały rok Uczniowie klas VII-VIII 

Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników szkoły. 

Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, 

samokształcenie 

Wszyscy nauczyciele Cały rok Nauczyciele  

i wychowawcy 

Pedagogizacja rodziców/ opiekunów 

dzieci. 

 

 

- spotkania z wychowawcą oraz 

utrzymywanie stałej i poprawnej relacji na linii 

nauczyciele-rodzice/ opiekunowie dzieci., 

- spotkania ze specjalistami 

Wychowawcy klas/ 

wszyscy nauczyciele 

Cały rok Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

Propagowanie aktywności  

i twórczego myślenia uczniów. 

 

 

 

Organizowanie konkursów przedmiotowych 

oraz organizacja w kół przedmiotowych 

Nauczyciele  

 

 

Cały rok 

 

Uczniowie klas I-VIII 

 

 

Realizacja projektu ERASMUS+ Art it aut p.Dudzik Cały rok Uczniowie klas I-VIII 

Wychowywanie samodzielnych,  

radzących sobie  

w życiu młodych ludzi. 

 

 

Praca w Samorządzie Uczniowskim i  

Klubie Wolontariusza 

p.Pudlik, p.Szlachetka 

p.Wójtowicz,p.Perchun 

p.Hojer 

Cały rok 

 

Uczniowie klas I-VIII 

Tworzenie gazetek tematycznych Samorządy  klasowe Cały rok Uczniowie klas IV-VIII 
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 Działalność Rzecznika Praw Ucznia p.Głowiak Cały rok Uczniowie klas IV-VII 

Jak radzić sobie z emocjami – zajęcia z 

wychowawcami klas 

Wychowawcy klas  X Uczniowie klas I-VIII 
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Część II: Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych   

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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

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 r. poz. 356); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 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. 2017 r. poz. 1627); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 

publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 983 z późń. zm); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2019 r. poz. 1575); 

7. 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). 

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

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

526); 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 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. 2017 

poz. 1117 z późń. zm.).                                                                                                                                                    
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Wprowadzenie 

 

Budowanie świadomości przynależności narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych służy nabywaniu identyfikacji z narodem i 

kulturą, które z kolei przygotowują do życia w danym społeczeństwie. Wykształcanie w młodych ludziach odpowiedniej, patriotycznej postawy 

wymaga czasu i konsekwentnych, ciągłych starań. Z tego powodu działalność dydaktyczno-wychowawcza jest niezbędna w codziennym życiu 

młodego człowieka a równocześnie jest obowiązkiem spoczywającym na barkach nauczycieli, bez względu na ich wiarę czy preferencje 

polityczne. O tym, że powinnością pedagogów szkolnych jest przekazywanie i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży szkolnej, 

mówi również Patriotyzm objawia się w przywiązaniu i okazywaniu szacunku do swojej ojczyzny, ziemi pochodzenia, rodzinnych stron, języka, 

swoich przodków, znajomych obyczajów, kultury narodowej oraz ludzi i wartości, które sobą reprezentują. Patriotyzm przejawia się również w 

solidarności z własnym narodem i lokalną społecznością.  

 

„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 miasta, regionu, jego kulturze i sztuce itp. 
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Proces rozwoju wartości u człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat i ma istotny wpływ na otoczenie, w którym żyje, a w konsekwencji 

na społeczeństwo. Oznacza to, że dziecko od samego początku ma wpływ na swoje otoczenie, ale również samo jest na nie podatne. System wartości 

człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów i koleżanki oraz bliższe i dalsze środowisko, w którym się otacza.  

John Locke napisał umysł w chwili narodzin jest „czystą kartą, niezapisaną żadnymi znakami” (1955). Umysł taki czeka na zapisanie na drodze 

zdobytego doświadczenia i edukacji.  Oznacza to, że dziecko rodząc się nie ma zakodowanego modelu postępowania, katalogu potrzeb czy zachowań. 

To wszystko dostaje ucząc się od swojego najbliższego otoczenia. Wychowanie w przyjaznej, pełnej miłości i akceptacji atmosferze, pozbawionej 

przymusu i ostrej krytyki czy dyscypliny jest bardzo dobrym miejscem do nauki i przyswajania modelu wartości, który jest uznawany przez 

wychowawców dzieci za słuszny.  

Szkoła pragnąć w prawidłowy sposób przekazywać uczniom system wartości powinna skupić się na: 

 zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych dzieci i budowanie więzi z nimi  

Jeśli tylko nauczyciel okazuje uczniom zainteresowanie i szacunek, a nie tylko wymagania, uczniowie są w stanie wiele zaakceptować i zrobić. 

Stosowanie jedynie wymagań oraz nauczanie w systemie „kar i nagród” nie jest przez uczniów akceptowane i budzi sprzeciw. Dzieci czują się 

zadowolone i doceniona sytuacja jest zupełnie inna – gdy dziecko czuje, że nie tylko wyniki szkolne, ale także ono samo jest dla niego ważne, 

podejmuje większe starania i wysiłki, aby zrealizować oczekiwania dorosłych. 

 

 modelowanie postaw uczniów 

Dzieci uczą się najwięcej przez obserwację oraz późniejsze naśladowanie zachowań osób dorosłych. W efekcie młody człowiek uczy się 

odczytywać zamiar, przewidywać dalsze postępowanie i komunikować własne emocje i interpretować emocje innych ludzi. Z tego powodu 

opiekunowie powinni zachować zgodność z tym co mówią, co robią, a tym co jest pokazane i przekazywane uczniom. Nie warto okłamywać 

dziecka, ponieważ i tak będzie wiedziało (choćby na zasadzie przeczucia), że coś się nie zgadza, a w konsekwencji samo nauczy się, że można 

w ten sposób postępować.  

Opiekunowie często nie przejawiają spójnego zachowania ponieważ starają się być nieomylni w oczach dziecka. Nie jest to konieczne, gdyż 

młody człowiek nie potrzebuje nieomylnego dorosłego. Lepiej jest pokazać dziecku w jaki sposób postępujemy, gdy się pomylimy, gdy 

poniesiemy porażkę, pokazywanie jedynie nieomylności nie jest koniecznie, a wręcz przeciwnie takie zachowanie może krępować i zawstydzać 

młodego człowieka, który jest świadomy tego, że popełnia błędy. 
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 zachęcanie uczniów do ciągłego działania 

Niestety w obecnych czasach rodzice i nauczyciele najbardziej skupiają się na teoretycznych osiągnięciach szkolnych, ocenach, które w 

przyszłości umożliwią dziecku dostanie się do kolejnej, lepszej szkoły, na wymarzony kierunek uniwersytecki czy wreszcie do upragnionej 

pracy. Opiekunowie uważają, że kiedy dziecko nie bierze udziału w pracach domowych czy wyjściach ze znajomymi, ma więcej czasu na 

naukę i to jest dla niego lepsze. Niestety prawda jest odmienna, wielu rzeczy tj. rozpalanie ogniska, ostrzenie nożem patyków, nawiązywanie 

relacji z rówieśnikami i osobami starszymi, gotowania, czy odkurzania nie można nauczyć się w teorii. Młodzi ludzie zdobywają także nowe 

doświadczenie wychodząc do kina , czy na przysłowiowy „trzepak” ze znajomymi. Warto umożliwiać dziecku takie i inne formy aktywności, 

przesadne bezpieczeństwo nie uchroni dziecka w życiu dorosłym, a wręcz przeciwnie – jeśli wtedy się coś stanie, nie będzie umiało 

prawidłowo reagować. Z tego powodu warto zachęcać uczniów do ciągłego działania, podejmowania prób i nie zniechęcania się przy 

natrafieniu na trudności czy przy doznawaniu porażki.  

 

 stosowanie metod aktywizujących 

Młodzi ludzie najlepiej uczą się na własnych doświadczeniach i popełnianych błędach. Wolą sami odkrywać co jest dla nich ważne i dobre, 

poznać swoje uczucia, potrzeby, preferencje. Rola opiekunów skupia się na prowokowaniu uch do myślenia, pomocy w nazywaniu nowych 

rzeczy, zachęcaniu do samodzielnego działania. Ważne jest aby rodzice i nauczycieli regularnie przekazywali informacje co sądzą o ich 

zachowaniu. Konieczne jest pamiętanie aby nie narzucać młodemu człowiekowi swojego zdania. Można natomiast prowadzić, moderować 

dyskusję oraz pozwolić młodemu człowiekowi samodzielnie dojść do konstruktywnych wniosków. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Kształtowanie osobowości ucznia. - „spotkania w kulturą”. 

Organizowanie wyjść na 

wydarzenia kulturalne tj. wyjścia 

do teatru, muzeum, filharmonii, 

pokazy sztuki itp., 

Realizacja projektu „Zagraj w 

polski” 

Wychowawcy 

Nauczyciele poloniści 

Bibliotekarz 

 

 

nauczyciele języka 

polskiego 

Cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

Uczniowie  

 

 

 

 

Uczniowie klas IV- VII 

Uświadamianie istoty przynależności 

do narodu. 

Współpraca z Kołem Sybiraków p.Wieszewska 

p.Głowiak 

 

Wychowawcy klas 

p.Malina 

 

 

p.Czarnecka 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Uczniowie klas IV-VIII 

 

 

Uczniowie klas IV-VIII 

 

 

 

Uczniowie klas I-III 

Nauka hymnu państwowego i 

Szkolnego doskonalenie 

znajomości hymnu państwowego i 

szkolnego 
 

 

Realizacja projektu „Mali 

regionaliści” 

Obecność sztandaru na 

uroczystościach szkolnych i 

pozaszkolnych 

Wychowawcy klas 

p.Wroński 

Cały rok Uczniowie klas VI-VIII 

Realizacja projektu „Kornel 

Makuszyński naszym patronem 

p.Dunia 

 

 

 

 

Cały rok Uczniowie klas I-VIII 
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 Wycieczki do miejsc związanych  

z legendami lokalnymi lub 

miejskimi, wycieczki po 

Strzegomiu, zwiedzanie wystaw w 

Cas Carmel,  

Opiekunowie 

samorządów 

 

Wychowawcy klas 

Cały rok Uczniowie I-VIII 

Poznawanie historii lokalnej 

społeczności. 

Wzbogacanie wiedzy uczniowskiej 

na temat wartości oraz określenie ich 

Wyjścia do teatru, muzeum, 

filharmonii 

Wychowawcy klas Cały rok Uczniowie klas I-VIII 
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znaczenia w życiu codziennym Przeprowadzenie godzin 

wychowawczych wg ustalonego 

kanonu wartości: 

IX- procedury COVID 

X – Co nas motywuje a co 

ogranicza 

- Jak radzić sobie z emocjami 

XI – Patryiotyzm i demokracja 

- Mój niepełnosprawny kolega 

XII – Altruizm i akceptacja 

- Rodzina największą wartością 

I-  Bezpieczne ferie 

II – Co to jest plagiat i ochronha 

wizerunku 

-Jak radzić sobie z agresją i 

przemocą? 

III – Uległość, agresja, 

asertywność 

-Jaką moc ma empatia? 

IV-Uzależnienie jest śmiertelną 

chorobą 

-Co zrobić ze swoją złością? 

V – Jak radzić sobie z 

niepowodzeniami? 

-Lubię siebie 

VI – Moje plany na przyszłość 

-Pracujemy nad dobrą 

samooceną 

Wychowawcy klas Cały rok Uczniowie klas I-VIII 



  PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

 

Strona | 25  
 

Część III: Przeciwdziałanie agresji, przemocy, cyberprzemocy 

 

Przepisy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

2. 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); 

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

4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2020 r. poz. 322); 

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 r. poz. 685); 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2020 r. poz. 1492); 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1337); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2018 r. poz. 2140); 

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 r.); 

10. 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); 

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2018 r. poz. 1030,1490,1669); 

12. 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. 2018 r. poz. 1055); 

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2020 r. poz. 1492); 
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14. 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); 

15. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1337); 

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 r. poz. 110,284,568,695,1087,1517); 

17. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. 2020r poz. 360); 

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

120 poz. 526); 

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

20. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, 1517); 

21. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2020 poz. 30,413,568);  

22. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 r. 1740); 

23. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2020 r. poz. 568,956,1086);  

24. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781);  

25. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2018 r. poz. 969); 
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Wprowadzenie 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910) zapewnia w szczególności:  

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, 

odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;  

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;  

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;  

4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;  

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;  

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną 

niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;  

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania 

oraz zajęć rewalidacyjnych;  

8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

każdego typu w skróconym czasie;  

9) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie  

w szkołach wyższych;  

10) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;  

11) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi 

i wiejskimi;  

12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;  

13) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;  

15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w 

skali lokalnej, krajowej i globalnej;  

16) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;  

18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez 

stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;  

19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;  

20) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności 

społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;  
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21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z 

korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;  

22) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;  

23) wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników 

migrujących. 

 

 

3.1 Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej  
Celem prowadzonych przez nas działań jest:  

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

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

 profilaktyka zachowań ryzykownych, 

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

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

 budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

 uświadomienie rodzicom i nauczycielom istoty problemu alienowania uczniów, 

 przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania, 

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

częstotliwość 
Odbiorca 

Badanie poczucia bezpieczeństwa w 

szkole. 

Badanie ankietowe  

 

pedagodzy Dwa razy w 

roku 

 

Cała społeczność szkolna 

1.  Lekcje wychowawcze dotyczące 

agresji i przemocy międzyrówieśniczej 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

Cały rok Uczniowie klas I-VIII 

Uudział w programie Warzywa          i 

Owoce w szkole, szklanka mleka  

Wychowawcy klas 

p.Kisielewicz 

p.Kotlicka 

Cały rok Uczniowie klas I-V 

Udział w zajęciach sportowych SKS,  

„Żyj zdrowo wybieraj mądrze” 

„Piłka siatkowa” 

Nauczyciele w-f 

Wychowawcy klas 

Cały rok Uczniowie klas I-VIII 

Organizacja zajęć sportowych na 

boisku wielofunkcyjnym 

Stowarzyszenie 

PRZYJACIELE 

CZWÓRKI 

 Cała społeczność 

Organizacja wyjazdów na basen 

 

Wychowawcy klas 

 

Cały rok 

 

Uczniowie klas I-VIII 

 

Realizacja projektu „Trzymaj formę” 

 

p.Grochowska Cały rok Uczniowie klas V-VI 

Realizacja programu dla klas I 

„Niesamowity świat jamy ustnej” 

Pielęgniarka szkolna Casły rok Uczniowie klas I 

Zapobieganie problemom  

i zachowaniom problemowym  

u dzieci. 

Pprowadzenie zajęć 

socjoterapeutycznych 

 

p.Rudnicka - Sznabel 

 

 

Cały rok 

 

 

Uczniowie klas I - VIII 
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Higiena to podstawa Zajęcia profilaktyczne  dotyczace 

dbania o higienę w okresie 

dojrzewania 

Pielęgniarka  szkolona Cały rok Uczniowie klas IV-VIII 

 Przeprowadzenie godzin 

wychowawczych na temat  : 

Jak radzić sobie z agresją i przemocą  

Co to jest złość? 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

XI 

III 

 

 

Uczniowie klas I-VIII 

Uczniowie klas I-III 

Zapoznanie uczniów z regulaminami, 

zasadami, programami, planami 

obowiązującymi na terenie szkoły; 

Wszyscy nauczycele 

 

 

IX 

 

 

Uczniowie klas I-VIII 

 

Realizacja zadań programu Bezpieczna 

Szkoła 

Pedagodzy  

Wszyscy nauczyciele 

XI-V 

Usprawnienie oraz zwiększenie 

skuteczności oddziaływań szkoły w 

sytuacjach zagrożenia.  

 

Promowanie zachowań i postaw 

godnych naśladowania. 

Rozwiązywanie kryzysów 

rozwojowych i życiowych dzieci i 

młodzieży m.in. związanych z 

eurosieroctwem, rodzinami 

niepełnymi, rodzinami 

wielodzietnymi, przemocą w 

rodzinie, nałogami w rodzinie, itp. 

Udział w szkoleniach wewnętrznych i 

zewnętrznych, 

Spotkania z rodzicami grupowo  

i indywidualnie, 

 

Indywidualne spotkania z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi  

Współpraca z pracownikami OPS, 

kuratorami 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wychowawcy klas 

Pedagodzy  

 

Wychowawcy klas 

Pedagodzy 

Cały rok 

 

Cały rok 

Nauczyciele  

i wychowawcy 

Uczniowie klas I-VIII 

oraz rodzice/ 

opiekunowie prawni 
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Poprawa poziomu bezpieczeństwa na 

terenie szkoły. 

 

Dbanie o bezpieczeństwo fizyczne 

(sprawdzenie wydajności i zasięgu 

obecnego monitoringu; zakaz 

opuszczanie terenu szkoły podczas 

trwania zajęć; przestrzeganie zasad 

BHP; dyżury nauczycieli podczas 

przerw; oczyszczanie przejść na 

terenie szkoły ze śniegu i lodu oraz 

posypywanie piaskiem z solą; dbanie o 

to, aby sprzęt szkolny dostosowany był 

do wymogów ergonomii – stoliki i 

krzesła dostosowane do potrzeb 

konkretnego ucznia; wyposażenie 

pomieszczeń szkoły w apteczki 

zawierające środki do udzielania 

pierwszej pomocy wraz z instrukcjami 

jej udzielania) 

Dyrektor szkoły 

Pracownicy pedagogiczni i 

niepedagogiczni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

pracownicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próbna ewakuacja szkoły p.Dyrektor  Cała społeczność szkolna 

Prowadzenie rejestru wypadków/ 

analiza ich przyczyn 

p.Kmiecik Lilianna 

 

Cały rok 

XII / V 

Uczniowie 
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3.2 Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 

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. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

  

Edukacja prawna uczniów Zajęcia profilaktyczne p.Kotlicka 

p.Kisielewicz 

p.Rudnicka -

Sznabel 

Cały rok Uczniowie klas I-VIII   

Kształtowanie właściwych relacji 

między uczniami. 

Podkreślanie wartości zachowań fair play 

podczas prowadzenia zajęć sportowych; 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Cały rok 

 

 

Uczniowie klas I-VIII 

 

 

Ukazanie poprawnych i społecznie 

akceptowanych form relacji  

w grupie rówieśniczej. 

Zajęcia profilaktyczne Pedagodzy 

szkolni 

Psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 

 

Uczniowie klas IV-VII 

 

Popularyzowanie dobrego 

zachowania. 

Nagradzanie postaw akceptowanych 

społecznie – nagradzanie uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały rok 

 

Uczniowie klas I-VIII 

 

 

 

Pokazanie uczniom sposobów 

rozwiązywania konfliktów – mediacja jako 

jedna z form  

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Pedagog 

Cały rok Uczniowie klas V-VIII 
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3.3 Cyberbezpieczeństwo  

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca  

Opracowanie i upowszechnianie 

materiałów o zjawisku cyberprzemocy, 

jego formach, prawnych konsekwencjach 

popełnienia czynu oraz sposobów 

reagowania w przypadku znalezienia się 

w takiej sytuacji. 

Spotkania z wychowawcami, nauczycielami, 

przedstawicielami policji, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, psychologiem/ 

pedagogiem szkolnym. 

Zajęcia profilaktyczne, projekcja filmów 

edukacyjnych takich jak „Gdzie jest MIMI?”/ 

„3,2,1 Internet 

p.Kupczyk 

Pedagog szkolny 

wychowawcy  

nauczyciele informatyki 

Cały rok  

 

 

 

 

Cały rok 

Rodzice / opiekunowie 

uczniów 
 

Promowanie bezpiecznego korzystania z 

Internetu. Edukacja medialna mające na 

celu kształtowanie wysokiego poziomu 

rozwoju intelektualnego i wiedzy. 

E-lekcje, zajęcia i zadania domowe przesyłane 

przez Teamsa 

Zorganizowanie Tygodnia Bezpiecznego 

Internetu 

Nauczyciele informatyki 

p.Kupczyk 

Cały rok Uczniowie las IV-VIII  

Projekcje filmów podczas zajęć profilaktycznych  

- zapoznanie uczniów ze spotem kampanii 

społecznej „W którym świecie żyjesz?” 

Pedagog szkolny  Cały rok Uczniowie klas VI-VIII 

 

 

„Bezpieczni w Internecie” p.Kupczyk 3-7 II 2020 Uczniowie klas I_VIII  

Przeprowadzenie godzin wychowawczych „Co 

to jest plagiat i ochrona wizerunku” 

Wszyscy nauczyciele Cały rok Uczniowie klas I-VIII  

Przygotowanie uczniów do pracy zdalnej  i 

samokształcenia – szkolenia z Teamsa, 

godziny wychowawcze,  

Wszyscy nauczyciele 

nauczyciel informatyki  

Cały rok Uczniowie klas I_VIII  

Stop internetowym złodziejom – konkurs na 

plakat i prace plastyczną 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Luty marzec Uczniowie klas V-VIII  

Bezpiecznie w sieci - labbooki Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Uczniowie klas I-IV  
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Część IV: Uzależnienia   

Przepisy prawne 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2009r. poz 946); 

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

120, poz. 526); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1280); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1575); 

 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); 

 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); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

 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); 

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

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2018 r. poz. 1030,1490, 1669); 
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 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492); 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2018 r. poz. 969); 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 r. poz. 685); 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020). 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1337); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 r. poz. 821); 
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Wprowadzenie 
Zagrożenia dzieci i młodzieży  substancjami psychoaktywnymi jest szczególnie ważnym i niepokojącym zjawiskiem. Niestety trzeba przyjąć, że każde 

dziecko może mieć kontakt ze środkami odurzającymi.  

Problem narkomanii ma charakter interdyscyplinarny. Znajduje się on w polu zainteresowania różnych służb, takich jak lecznictwo, oświata, pomoc 

społeczna, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, media. Każda z nich styka się z tym zjawiskiem od innej strony. 

Także szkoła oraz nauczyciele mają do spełnienia podobne zadanie jak rodzice: powstrzymać dzieci przed sięgnięciem po narkotyki. Spędzają z nimi bowiem 

dużą część czasu, stają się ich autorytetem, mają wielki wpływ na ich rozwój. To także rolą szkoły, wszystkich osób zaangażowanych w proces wychowawczy 

jest identyfikacja zachowań ryzykownych uczniów i związanych z tym zagrożeń. 

Grupami szczególnie narażonymi na używanie substancji psychoaktywnych są dzieci i młodzież pozostające bez opieki rodzicielskiej, „dzieci ulicy”, 

niepełnoletnie osoby popełniające czyny karalne, osoby zagrożone demoralizacją, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, a także młodzież z 

zaburzeniami zachowania oraz koncentracji i uwagi.  

Grupy młodzieży zagrożonej wymagają szczególnych oddziaływań profilaktycznych prowadzących do zmiany stylu życia i zaprzestania używania 

narkotyków, w szczególności działań zwiększających wiedzę na temat skutków używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków 

zastępczych, kształtujących przekonania normatywne i postawy prozdrowotne, a także zmniejszających deficyty umiejętności psychospołecznych. 

Wnioski z wielu badań naukowych wskazują, że jeśli działania na rzecz zapobiegania narkomanii mają być skuteczne, muszą wykorzystywać współczesną 

wiedzę na temat czynników chroniących, czynników ryzyka oraz modeli teoretycznych wyjaśniających zjawisko inicjacji narkotykowej i rozwijania się 

problemowego wzoru używania substancji psychoaktywnych. 

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. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Upowszechnianie materiałów z 

zakresu edukacji zdrowotnej, ze 

szczególnych uwzględnieniem 

zdrowego żywienia i 

aktywności fizycznej, 

skierowanych do nauczycieli i 

rodziców. 

Przedstawienie rodzicom / 

opiekunom uczniów źródeł 

informacji na temat profilaktyki 

antynarkotykowej dostępnych w 

Internecie (strony Ośrodka 

Rozwoju Edukacji, Krajowego 

Biura Do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii); 

 

Pedagog  

wychopwawcy klas 

VII-VIII 

IX na zebraniach Rodzice / opiekunowie 

uczniów, 

 

 

Poradnictwo psychoedukacyjne 

dla rodziców / opiekunów 

uczniów prowadzone przez 

szkolnych specjalistów. 

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 

Wychowawczo - 

profilaktycznym 

 

Wychowawcy klas IX Rodzice / opiekunowie 

uczniów, uczniowie 

 

Udostępnienie informacji  

o ofercie pomocy 

specjalistycznej dla uczniów, 

Materiały informacyjne  

i edukacyjne. 

 

Pedagog 

policja 

XI Rodzice / opiekunowie 

uczniów, uczniowie 
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ich rodziców / opiekunów 

uczniów w przypadku używania 

środków i substancji 

Uświadamianie rodziców / 

opiekunów uczniów oraz 

samych zainteresowanych 

miejscach, w których mogą 

szukać pomocy w razie 

wystąpienia problemu.  

Informowanie uczniów na temat 

konsekwencji prawnych 

związanych z posiadaniem  

i używaniem nielegalnych 

środków. 

- pogadanki, 

- prelekcje, 

- spotkania ze specjalistami. 

- zajęcia profilaktyczne nt 

DOPALACZY 

Pedagodzy, 

psychoplog 

 

Cały rok Uczniowie IV-VIII 

Kształtowanie asertywnych 

postaw wobec niepożądanych 

zjawisk. 

 

Przeprowadzenie godziny 

wychowawczej nt; „Asertywność 

- sposób na życie” 

Wychowawcy klas X Uczniowie IV-VIII 

Zaangażowanie uczniów w 

projekty o tematyce zdrowotnej 

 

Nauczyciele 

przyrody,w-f 

Cały rok Uczniowie 

Podnoszenie kwalifikacji 

nauczycieli 

Udział w szkoleniowej Radzie 

Pedagogicznej  

p.Klonowska II Semestr Wszyscy nauczyciele 

Zajęcia kształtujące prawidłowe 

postawy uczniowskie 

Przeprowadzenie godzin 

wychowawczych na temat 

Uzależnienie jest choroba z którą 

sam sobie nie poradzisz 

Alkohol to choroba 

Palenie szkodzi 

 

 

Wychowawcy klas 

pedagog  

 

 

II/III 

 

 

Uczniowie klas VII-VIII 

 

Uczniowie klas IV-VIII 
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Zatwierdzanie 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną 

szkoły. 

 

Przewodniczący rady pedagogicznej ………………………………………………, w dniu ……………………..…. . 

 

 

 

Przewodniczący rady rodziców ………………….…………………………………, w dniu …………………………. . 

 


