
 

PROGRAM  

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 

w Czechowicach-Dziedzicach  

2017/2018 

 

 

 

 



Wstęp 

 

 Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb                     

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:  

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych                     

w roku szkolnym 2016/2017,  

• wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych itp.), 

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. Statut, WSO, uwagi, spostrzeżenia, 

wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców),  

• ankietowe badania przeprowadzone wśród nauczycieli, rodziców, uczniów i pozostałych 

pracowników szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawa Prawna 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.;  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;  

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982r. (tekst jednolity);  

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (tekst 

jednolity);  

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych                      

z dnia 9 listopada 1995r. (tekst jednolity);  

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.;  

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.;  

 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;  

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r.;  

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

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach;  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 

i młodzieży zagrożonej uzależnieniem;   

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

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylwetka absolwenta 
 

 to dobry człowiek, wrażliwy na ludzką krzywdę, odróżniający dobro od zła,                 

przestrzegający podstawowych zasad moralnych i etycznych, tolerancyjny i empatyczny, 

 potrafi wyszukiwać, porządkować, wykorzystywać informacje z różnych źródeł 

z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych,  

 jest wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego życia w rodzinie 

i społeczeństwie, 

 potrafi dbać o własne zdrowie, 

 jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji lub pracy, 

 jest świadomy swoich praw i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 

 jest przygotowany do pełnienia roli dorosłej kobiety/dorosłego mężczyzny, 

 dokonuje właściwych wyborów,  

 potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach, 

 jest związany z rodziną, szkołą i środowiskiem,  

 prezentuje postawę patriotyczną, 

 ma świadomość różnorodnych zagrożeń, zna zasady bezpiecznego zachowania. 

 

Cele 

 

1. Cele ogólne:  

 wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, fizycznym, moralnym, duchowym);  

 wprowadzenie uczniów w świat wartości (szacunku, solidarności, współpracy, patriotyzmu);  

 kształtowanie u uczniów poczucia godności (własnej i szacunku dla godności innych);  

 wzmacnianie poczucia tożsamości  (indywidualnej, kulturowej, narodowej, szacunku dla 

symboli);  

 rozbudzanie ciekawości poznawczej i wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych 

predyspozycji;  

 rozwijanie u uczniów kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność oraz postawy 

otwartej wobec świata i innych osób;  

 promowanie zdrowego stylu życia;  

 zapobieganie pojawianiu się zachowań ryzykownych niosących niebezpieczeństwo 

negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego 

otoczenia. 



2. Cele szczegółowe:  

 rozwijanie poczucia własnej wartości, szacunku i tolerancji wobec innych;   

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym, szacunku  dla tradycji, symboli narodowych  

i  innych kultur;  

 wspieranie rozwoju ucznia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb  i możliwości;  

 promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;  

 rozwijanie kompetencji czytelniczych;   

 kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, promowanie bezpiecznych zachowań;  

 udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego zapobiegania   

i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego zdrowia, jakości życia; 

 zmniejszenie czynników ryzyka zachorowania na różne choroby; 

 kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające 

zdrowiu i życiu ludzi;  

 kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych;  

 budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami wspierającymi 

pracę szkoły, rodziny;   

 zapobieganie nieuzasadnionym absencjom szkolnym. 

 

Uczestnicy Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły 

 

 Uczniowie 

 Rodzice 

 Nauczyciele 

 

 



Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i formy 

realizacji 

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE 

BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 
 

Zadania szkoły Formy i metody realizacji Termin realizacji 
Podnoszenie poziomu 

kompetencji społecznych 

uczniów poprzez: 

- wdrażanie dyscypliny 

podczas przerw i na lekcji, 

 

 

 

 

- poznanie i respektowanie 

praw i obowiązków 

ucznia,  
 

 

- uświadamianie                  

i kształtowanie właściwych 

postaw wobec drugiego 

człowieka, zgodnych z 

zasadami tolerancji i 

wzajemnego szacunku 

oraz  kształtowanie 

właściwych postaw w 

stosunku do osób 

niepełnosprawnych, 

starszych i odmiennych 

kulturowo, 

 

- rozwijanie tolerancji 

wobec innych, 
 

 

 

 

- kształtowanie 

umiejętności bycia 

członkiem zespołu 

klasowego, szkolnego, 
 

- uczenie zasad 

demokracji,  
 

 

 

 

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 

terenie szkoły 

- zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami  i normami 

obowiązującymi w szkole – regulaminy, procedury, Statut, 

WSO 

- systematyczne przypominanie  i egzekwowanie przepisów 

szkolnych 

 

- dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, 

dotyczących pożądanych przez szkołę zachowań, które 

zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa 

uczniów 
 

- włączanie tematyki prospołecznej do zajęć przedmiotowych 

(gł. j. polski, historia, wos, wdż, religia) 

- apele porządkowe 

- gazetki szkolne i klasowe-  propagowanie wartości i zasad 

uznawanych przez ogół społeczeństwa i  szkołę 

- imprezy szkolne i klasowe (integrujące społeczność szkolną 

i kształtujące prawidłowe relacje interpersonalne) 

 

-egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec 

osób dorosłych i rówieśników 

- wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, 

ludzi, religii 

- reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych      

i szkolnych, spotkanie z seniorami itp. 
 

- powierzanie różnych funkcji klasowych 

- projekty szkolne 

- spotkania integracyjne 
 

 

 

cały rok 

 

wrzesień każdego roku 

 

na bieżąco 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok wg potrzeb 

cały rok wg 

harmonogramu lub 

potrzeb 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

 

w ciągu roku 

w ciągu roku 

w ciągu roku 

w ciągu roku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kształtowanie 

prawidłowego stosunku do 

obowiązków szkolnych -  

przeciwdziałanie niskiej 

frekwencji, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozwijanie 

samorządności uczniów, 
 

 

 

- rozwijanie zachowań 

asertywnych i 

empatycznych,  
 

 

 

 

- rozwijanie umiejętności 

słuchania i 

komunikowania się, 
 

 

 

 

- dążenie do uzyskania 

wysokiego poziomu 

kultury osobistej,  
 

- rozwijanie zainteresowań 

uczniów, rozbudzanie pasji 

oraz wyzwalanie 

aktywności pozalekcyjnej 

uczniów,  
 

 

- praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły 
 

- udział w uroczystościach szkolnych 

- wybory samorządu szkolnego 

  

- monitorowanie frekwencji w szkole, intensyfikacja działań 

związanych z kontrolą  realizacji obowiązku szkolnego 

- działania Szkolnego Zespołu Wychowawczego 

- objęcie potrzebujących uczniów pełnym spektrum pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

- współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów 

ucznia/ wsparcie psychologiczne 

- współpraca z instytucjami wspierającymi proces 

wychowawczy 

- kontynuacja pomocy dydaktycznej w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 

- współpraca psychologa i pedagoga  z wychowawcą, 

- współpraca nauczycieli 

- udział w pracach samorządu szkolnego i klasowego 
  
- udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły 
 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa 

i czyny  
 

- budowanie systemu wartości - przygotowanie do 

rozpoznawania podstawowych wartości  
 

 

- wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne   

i pozytywna komunikacja) 
 

- wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, 

zawierania kompromisów 
 

 

 

- zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka 
 

 

- koła zainteresowań 
 

- wycieczki szkolne 
 

- zajęcia artystyczne i sportowe 
- realizacja innowacji pedagogicznej „Zbiór zadań z języka 

angielskiego dla zawodu kucharz” 
 

w ciągu roku 

na bieżąco 
 

cały rok 

 

cały rok 

w ciągu roku 

na bieżąco 

 

w ramach potrzeb 

na bieżąco 

cały rok 
 

 

 

w ciągu roku 

w ciągu roku 

w ciągu roku 

w ciągu roku 

 

w ciągu roku 

cały rok 
 

 

 

w ciągu roku 

w ciągu roku 

w ciągu roku 

w ciągu roku 

w ciągu roku 



 

- przeciwdziałanie 

przejawom 

niedostosowania 

społecznego,  
 

 

 

 

 

 

 

- integracja działań 

wychowawczo-

profilaktycznych szkoły     

i rodziców,  
 

- przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania 

używek, narkotyków, również negatywnego oddziaływania 

nieodpowiedniego towarzystwa  
 

- zapoznanie rodziców z programem wychowawczo - 

profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami szkoły  
 

- współpraca z innymi instytucjami  (OPS, sąd, kuratorzy, 

Straż Miejska, Policja) 
 

 

- omawianie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu 

wychowania, adekwatnych do problemów klasowych  
 

- włączenie rodziców do pracy przy realizacji zadań 

wychowawczych  
 

- udział rodziców w tworzeniu i modyfikacji Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu Szkoły,  
Oceniania Wewnątrzszkolnego i innych dokumentów 
 

- udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych, 

klasowych 
 

- współpraca z rodzicami w planowaniu działań 

wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów 

dziecka 
 

-  przekazanie rodzicom informacji na temat praw                  

i obowiązków ucznia  
 

- przekazywanie rodzicom informacji na temat metod 

oddziaływań wychowawczych 
 

- uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, 

liberalnego wychowania itp. 
 

- uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych 
 

- organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców  
 

- listy gratulacyjne dla rodziców za wkład pracy i 

zaangażowanie w podnoszeniu jakości pracy i nauki  
 

w ramach potrzeb 

wrzesień każdego roku 

w ciągu roku 

 

 

 

wrzesień, na bieżąco 
 

 

w ciągu roku 

w ramach potrzeb 

 

w ciągu roku 

 

w ramach potrzeb 

zebrania 
 

 

w ciągu roku 

 

w ciągu roku 

 

w ciągu roku 

w ciągu roku 

czerwiec co roku 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI 
 

Zadania szkoły Formy i metody realizacji Termin realizacji 
Krzewienie postaw  

patriotycznych        

i obywatelskich 

Szacunek do symboli 

narodowych 

 

 

- rozwijanie postaw patriotycznych wśród uczniów poprzez 

angażowanie ich do aktywności na rzecz szkoły, środowiska 

lokalnego, regionu 

- nauczanie hymnu narodowego 

- wdrażanie szacunku do flagi narodowej poprzez jej 

wywieszanie podczas świąt państwowych 

 cały rok 
 

 

 

cały rok 
 

 

cały rok 
 

 



Kształtowanie poczucia 

przynależności do rodziny, 

grupy rówieśniczej i 

wspólnoty narodowej oraz 

postawy patriotycznej, 

miłości do ojczyzny, 

kultywowania tradycji  
 

 

 

 

 

Wprowadzenie w życie 

kulturalne szkoły 

wspólnoty lokalnej  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszanowanie historii 

i kultury regionu  
 

 

 

 

 

Wspólnota Europejska, 

a tożsamość narodowa  
 

 

- dostarczanie wiedzy o społeczeństwie, rodzinie,  prawach i 

obowiązkach obywatelskich i uczniowskich, obowiązkach i 

prawach człowieka, prawach dziecka, wdrażanie do pełnienia 

ról obywatelskich 

- podnoszenie  morale uczniów: organizowanie wycieczek do 

muzeów, miejsc martyrologii naszego narodu, egzekwowanie 

od uczniów odpowiednich zachowań 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, organizowanie 

konkursów, spotkań literackich, konkursów recytatorskich, 

ortograficznych, itp. 

- udział w akcjach charytatywnych   ogólnopolskich, 

lokalnych, szkolnych 

- kulturalne zachowanie się w miejscach pamięci narodowej, 

w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu 
 

- dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, 

akademii 
 

- organizacja i aktywny udział w uroczystościach                    

o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad 

miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych                 

w czasie II wojny światowej  

- uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych  

- organizowanie imprez okolicznościowych upamiętniających 

wydarzenia historyczne naszego narodu 

-  poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z 

historią regionu 
 

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty 

lokalnej, imprezach regionalnych 
 

- organizowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska  
 

 

- poznanie historii najważniejszych obiektów w powiecie 
 

- zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, 

regionie, kraju 
 

- zapoznanie z elementami kultury różnych regionów Polski  
 

- poznanie wybranych legend 
  
- poznanie historii zabytków, omawianie sylwetek lokalnych 

bohaterów 
 

- poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej  
 

- zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie 

wychowanie w duchu tolerancji  
 

- poznanie krajów Unii Europejskiej  

na bieżąco 
 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

przez cały rok 
 

 

 

przez cały rok 
 

 

 

 

przez cały rok 
 

 

przez cały rok 
 

przez cały rok 
 

 

przez cały rok 
 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

na bieżąco 
 

 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

 

na bieżąco 
 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 



 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 
 

Zadania szkoły Formy i metody realizacji Termin realizacji 
Promocja zdrowia 

fizycznego                         

i psychicznego oraz 
kształtowanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie nawyku 

dbania o własne zdrowie. 

Zwracanie uwagi na 

utrzymanie higieny ciała. 

Dbanie o schludny 

wygląd zewnętrzny.  
 

 

Wpajanie zdrowego stylu 

życia, odżywiania i 

wypoczynku. Umiejętne 

zagospodarowanie czasu 

wolnego.  
 

 

Kształtowanie 

sprawności fizycznej, 

odporności. 

Uświadomienie roli          

i znaczenia sportu. 

Wpajanie nawyku 

rozwijania własnych 

predyspozycji w zakresie 

dyscyplin sportu.  
 

 

 

Zachowanie zasad 

bezpiecznego poruszania 

się po drogach i ulicach 

ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na 

bezpieczną drogę do 

szkoły  
 

 

 

- organizowanie ogólnoszkolnych akcji  w ramach 

obchodów światowych dni (życzliwości, tolerancji, 

trzeźwości itp.) 

- organizowanie imprez i zajęć pozalekcyjnych 

podnoszących kondycję psychofizyczną dzieci                 

i młodzieży oraz ich świadomość 

- szerzenie oświaty prozdrowotnej wśród dzieci               

i młodzieży poprzez: pogadanki na zajęciach lekcyjnych, 

spotkania  z pracownikami służby zdrowia nt. higieny 

życia, pracy, nauki, zdrowego odżywiania się, zagrożeń 

zdrowotnych,  itp. 

- gazetki szkolne o charakterze prozdrowotnym 

- włączenie tematyki profilaktycznej do zajęć 

przedmiotowych  

 

- lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację 

zdrowotną  
 

- pogadanki na godzinach z wychowawcą, organizacja 

czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy          

i działania dotyczące zdrowego stylu życia 
 

 

- organizowanie kół zainteresowań 
 

- promowanie zdrowego odżywiania, udział w akcjach 

promujących zdrowy styl życia 
 

 

 

- lekcje wychowania fizycznego. 
 

-  organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, 

rajdów, itp.  
- rozpowszechnianie kultury fizycznej, aktywnego 

wypoczynku 
 

 

 

 

 

 

- prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego 
 

- spotkania z policjantami ruchu drogowego 
 

- omówienie zasad bezpiecznego pobytu w szkole            

i bezpiecznej drogi do szkoły 
 

- omówienie zasad bezpieczeństwa podczas ferii              

i wakacji 
 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

na bieżąco 

na bieżąco 

 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

 

na bieżąco 
 

na bieżąco 
 

 

 

 

na bieżąco 
 

na bieżąco 
 

cały rok 
 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 
 

w ramach potrzeb 
 

na bieżąco 

 

styczeń i czerwiec 

każdego roku 
 

 



Szkoła zapewnia 

uczniom poczucie 

bezpieczeństwa 

fizycznego                         

i psychicznego  
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie uczniom 

opieki oraz pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności unikania 

negatywnych wpływów 

środowiska  
 

- opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów 

nauczycielskich 
 

-  zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły 
 

- likwidowanie barier architektonicznych 
 

- organizowanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 
- przestrzeganie regulaminów 
 

 

- objęcie wszystkich uczniów specjalistycznymi 

zajęciami 
 

- współpraca z innymi instytucjami, organizacjami 

działającymi na rzecz oświaty 
 

 

- dostosowanie pracy z uczniem do jego możliwości  
 

 

- współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, 

lekarzem, psychologiem, pedagogiem  
 

- realizacja elementów programów  profilaktycznych  

„Alfred  radzi” odpowiednio do potrzeb, prowadzenie 

zajęć psychoedukacyjnych   

wrzesień 
 

 

wrzesień 
 

 

w miarę możliwości 
 

cały rok 
 

cały rok 
 

 

na bieżąco 
 

na bieżąco 
 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 
 

Zadania szkoły Formy i metody realizacji Termin realizacji 
Rozwijanie wrażliwości 

na problemy środowiska  
 

Przybliżenie uczniom 

problematyki 

konieczności ochrony 

środowiska naturalnego.  
 

 

 Ukazanie wpływu 

codziennych czynności i 

zachowań na stan 

środowiska naturalnego.  
 

Uwrażliwienie na 

związek degradacji 

środowiska ze zdrowiem 

człowieka.  
 

Wskazanie na sposoby 

dbania o przyrodę 

ożywioną i nieożywioną  
 

- realizacja programów ekologicznych.  
 

 

- udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, 

zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu 

przyszkolnego w ramach zajęć 
  
- organizowanie zajęć w terenie 
 

- organizacja szkolnych konkursów ekologicznych.  
 

- pogadanki tematyczne  
 

 

- pogadanki tematyczne  

   

 

 

- pogadanki tematyczne 
 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

 

na bieżąco 
 

na bieżąco 
 

nabieżąco 



 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 
 

Zadania szkoły Formy i metody realizacji Termin realizacji 
Przeciwdziałanie agresji 

i innym patologiom 

społecznym tj.: 

- przemocy rówieśniczej, 

- przemocy w rodzinie, 

-przemocy w Internecie, 

- zjawiskom uzależnień, 

-wandalizmowi, itp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminowanie agresji       

z życia szkoły  poprzez  
doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

nazywania zachowań 

agresywnych oraz 

egoistycznych.  
 

 

 

Kształtowanie postaw 

odrzucających przemoc 

oraz umiejętności 

nieagresywnego, 

asertywnego 

zachowywania się           

w sytuacjach 

konfliktowych                  

i problemowych.  
 

 

 

 

 

- okresowa diagnoza środowiska wychowawczego, 

wyłonienie uczniów  z problemami w zachowaniu 

- spotkania prewencyjno - edukacyjne z pracownikami 

sądu, policji, straży miejskiej, ośrodków profilaktyki       

i leczenia uzależnień – dla uczniów i ich rodziców 

-edukacja nt. przepisów prawa karnego, 

odpowiedzialności karnej dzieci, młodzieży, opiekunów   

i rodziców, zjawisk patologii społecznej (przestępczość 

nieletnich, uzależnienie od środków psychoaktywnych,  

cyberprzemoc, itp.) 

- udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom trudnym wychowawczo, ofiarom przemocy       

i ich rodzinom, (mediacje, negocjacje, indywidualne 

rozmowy z elementami psycho – i socjoterapii, 

konsultacje, elementy terapii rodzinnej) 

- sugerowanie rodzicom wizyty w specjalistycznych 

placówkach pomocowych 

- wsparcie rodziców w zakresie umiejętności 

wychowawczych 

 - działania Szkolnego Zespołu Wychowawczego 

- wzmożona kontrola wejść i wyjść osób odwiedzających 

szkołę – prowadzenie ewidencji odwiedzin 

- wzmożone dyżury nauczycieli i pracowników obsługi 

- monitoring terenu szkoły i wykorzystanie jego zapisów 

podczas rozwiązywania sytuacji problemowych 

- propagowanie wśród uczniów alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu – organizowanie świetlicy 

profilaktycznej, akcji „zima”, akcji „lato”, zajęć 

pozalekcyjnych 

- doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie 

interwencji i zapobiegania przemocy (WDN) 

- współpraca szkoły ze świetlicami profilaktycznymi na 

terenie miasta i gminy, do których uczęszczają nasi 

uczniowie 

- realizacja   elementów  programów profilaktycznych: 
„Stop przemocy”, „Bezpieczna szkoła – bezpieczny 

uczeń”,  „Elementarz 7-kroków”, „Jak żyć z ludźmi”, 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Dlaczego stop 

narkotykom” i innych programów autorskich 
 

 

 

w ramach potrzeb 
 

 

 

w miarę potrzeb 
 

 

 

na bieżąco 
 

 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

 

 

w miarę potrzeb 
 

 

 

 

 

 



Zapewnienie 

bezpieczeństwa 
 

- monitorowanie bezpieczeństwa 
- ankiety, wywiady 
- pogadanki 
- organizowanie opieki 
- przestrzeganie regulaminów 

 

 

na bieżąco 
 

na bieżąco 

Wzrost zaufania uczniów 

i rodziców wobec szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców   

i nauczycieli.  
 

 

 

- intensyfikacja dyżurów nauczycieli podczas przerw, 

wzmożony nadzór nauczycieli podczas wycieczek, 

imprez szkolnych i klasowych 
 

- współpraca z policją i strażą miejską 
 

- przepływ informacji nt. ucznia, szczególnie                  

w sytuacjach zagrożenia  zdrowia, absencji, problemów 

w nauce, pomiędzy wychowawcą, nauczycielami 

uczącymi, pedagogiem, psychologiem i rodzicami 
 

- monitoring newralgicznych miejsc w szkole i terenów 

przyszkolnych 
 

 

- przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn       

i istoty niepowodzeń dydaktycznych 
 

- wskazówki do pracy w domu z dzieckiem 
 

miarę potrzeb 
 

 

w miarę potrzeb 
 

 

cały rok szkolny 
 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 



Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa ucznia   

w szkole    
 

 

 

 

 

Eliminowanie zagrożeń  
 

 

 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz odpoczynku 

między lekcjami 
 

Ochrona mienia 

społecznego 
 

Eliminowanie zagrożeń 

związanych                       

z zachowaniami 

ryzykownymi uczniów  

Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego dbania        

o własne bezpieczeństwo  
 

 

Kształtowanie gotowości 

i umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy w 

nagłych wypadkach.  
 

 

 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym- 

wspieranie uczniów 

mających trudności        

w nauce                             

i w przystosowaniu się    

w grupie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne  
 

- dyżury nauczycieli 
 

- zamykanie szkoły i kontrola wejść i wyjść 
 

 

 - przeprowadzanie próbnych ewakuacji, 
- zapoznanie uczniów  z zasadami postępowania w razie 

zagrożeń 
 

 

 - stworzenie uczniom możliwości wychodzenia na 

zewnątrz podczas przerw międzylekcyjnych 
 

 

 

-monitoring szkoły 
 

 

- współpraca wychowawców z psychologiem                   

i pedagogiem oraz higienistką szkolną 
-pogadanki dyscyplinujące 
 

 

- zaznajamianie z przepisami BHP, drogami 

ewakuacyjnymi w szkole 
 

- zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, 

nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp. 
 

- zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania     

z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów 

komórkowych, tabletów, itp.) 
- pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z 

policjantem 
- zajęcia z higienistką szkolną i nauczycielem przyrody 
 

 

- diagnozowanie trudności w nauce 
 

- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej 
 

- tworzenie zespołów wsparcia 
 

- budowanie motywacji do nauki 
 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 
 

- wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego 

czasu 
 

- przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i 

istoty niepowodzeń dydaktycznych- wskazówki do pracy 

w domu z dzieckiem 
 

 

- współpraca z OPS 
 

- opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej - pomoc           

w nauce 

na bieżąco 
 

 

cały rok 
 

cały rok 
 

 

wrzesień/październik 
 

na bieżąco 
 

 

jesienią i wiosną 
 

 

 

 

cały rok 
 

 

na bieżąco 
 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco, wrzesień 
 

 

 

na bieżąco 
 

 

na bieżąco 
 

 

 

na bieżąco 
 

 

w miarę potrzeb 
 

 

na bieżąco  
 

na bieżąco  
 

na bieżąco  
 

na bieżąco  
 

na bieżąco  
 

na bieżąco  
 

 

 

na bieżąco 
 

 

w ramach potrzeb  
 

na bieżąco  



Opieka zdrowotna            

i pomoc socjalna  
 

Troska o higienę osobistą 

dzieci.  
 

 

Współpraca                     

z instytucjami  
 

- organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły 
 

 

- działania prozdrowotne prowadzone przez higienistkę 

szkolną 

 

- współpraca z PPP 
 

- współpraca z Komisariatem Policji 
 

- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Punktem Konsultacyjnym 

dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
 

-współpraca ze Świetlicami Środowiskowymi 
 

- współpraca z Sądem Rodzinnym i kuratorami 
 

- współpraca z pracownikami socjalnymi  OPS, 

asystentami rodzin 
 

- współpraca z grupą roboczą Zespołu 

Interdyscyplinarnego Niebieskiej Karty 

na bieżąco  
 

 

na bieżąco  
 

 

 

na bieżąco  
 

w miarę potrzeb 
 

w miarę potrzeb 
 

 

 

w miarę potrzeb 
 

w ramach potrzeb 
 

na bieżąco 
 

 

 

w miarę potrzeb 
 

 

 

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

 Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018. Ewaluacja przeprowadzana będzie 

poprzez:  

- obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

- analizę dokumentacji, 

- przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami, 

- rozmowy z rodzicami, 

- wymianę spostrzeżeń w Szkolnym Zespole Wychowawczym – analiza trudności wychowawczych, 

problemów szkolno – środowiskowych i profilaktycznych, 

- sprawozdania wychowawców z realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego klas, do 15 

czerwca każdego roku szkolnego, na podstawie których zostaną opracowane wnioski do pracy na 

kolejny rok szkolny. 


