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Ustawa z 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. Z 2019r. Poz. 852 ze zm.).

  Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 
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  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. z

2020r. Poz.1449).

  Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022.

  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

  Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce.

  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020.
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  Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny – zbiór zaleceń uwzględniający

sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczącą pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19.

  Raport Instytutu Profilaktyki  Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i  rekomendacje dla wychowania,

profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w

okresie 04.2000-01.2021)
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Wstęp  

Wychowanie,  to  wspieranie  dziecka  w rozwoju  ku  pełnej  dojrzałości  fizycznej,  emocjonalnej,  intelektualnej,  duchowej  i

społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Pierwszeństwo w

wychowywaniu dziecka mają jego rodzice. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują

system wartości; szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym

wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów.  Dbałość

szkoły o rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy i zdrowotny ucznia powinna przygotować go do prawidłowego

funkcjonowania  we współczesnym świecie. Wychowanie młodego człowieka stanowi integralną część pracy każdego nauczyciela.

Zadaniem naszej szkoły jest  wyposażenie młodego człowieka w umiejętności  niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się

świecie i kontynuowania nauki. 

Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w oparciu o

uniwersalne  wartości.  Program zakłada  spójność  działań  wychowawczych i  profilaktycznych rodziny i  szkoły  oraz  integralność

wychowania z nauczaniem. Program Wychowawczo- Profilaktyczny kładzie nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w

grupie,  kształtowanie  postaw  obywatelskich,  pogłębianie  świadomości  ekologicznej,  wychowanie  estetyczne  i  zdrowotne,

poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu i świata. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania 

i  uwzględnia  wymagania  opisane  w podstawie  programowej  oraz  ze  statutem szkoły  w tym warunkami  i  sposobem oceniania

wewnątrzszkolnego.  Wychowawcy  klas  realizują  zadania  zawarte  w  programie  wychowawczo-profilaktycznym  na  godzinach

z wychowawcą, a nauczyciele - na zajęciach edukacyjnych.

4



Szkolny  Program  Wychowawczo  –  Profilaktyczny  określa  sposób  realizacji  celów  kształcenia  ogólnego  oraz  zadań

wychowawczych  zawartych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego,  uwzględniając  kierunki  i  formy  oddziaływań

wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku

szkolnym potrzeb  rozwojowych uczniów,  w tym czynników chroniących i  czynników ryzyka,  ze  szczególnym uwzględnieniem

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz

innych i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

- wyników ewaluacji,

- wyników diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów oraz rodziców w zakresie potrzeb,

- wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

- ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo -profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021,

- wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów przedmiotowych, wychowawczych,

-  innych  dokumentów i  spostrzeżeń  ważnych  dla  szkoły  (np.  koncepcja  funkcjonowania  i  rozwoju  szkoły,  notatki  służbowe  z

rozmów, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym  celem  realizacji  szkolnego  programu  wychowawczo-profilaktycznego jest  budowanie  poczucia

odpowiedzialności, wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Nabycie

umiejętności  radzenia  sobie  z  życiowymi  trudnościami,  stresem.  Rozwijanie  autonomii,  samodzielności,  uczenia  podejmowania

racjonalnych wyborów, otwartego wyrażania własnych opinii i odmawianie w sytuacji presji (rówieśniczej) grupowej, świadomości

zagrożenia  złym  dotykiem,  uzależnieniem  fizycznym  (mechanizmy  uzależnień)  i  psychicznym  (media
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społecznościowe).Uświadamianie  znaczenia  więzi  społecznych.  Ważnym  elementem  realizacji  programu  wychowawczo-

profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

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

założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

- zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

-  respektowanie  praw  wszystkich  członków szkolnej  społeczności  oraz  kompetencji  organów  szkoły  (dyrektor,  rada  rodziców,

samorząd uczniowski),

-  współdziałanie  ze  środowiskiem  zewnętrznym  szkoły  (np.  udział  organizacji  i  stowarzyszeń  wspierających  działalność

wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

- współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

- inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka. Opis problemu.

Sytuacja  materialna  rodzin  naszych uczniów jest  dobra,  co  potwierdzają  wyniki  ankiet.  W większości  uczniowie chętnie

uczestniczą  w  zajęciach  pozalekcyjnych,  biorą  udział  w  zawodach  sportowych  oraz  wykazują  chęć  udziału  w  różnorodnych

konkursach zarówno na szczeblu gminnym i  powiatowym. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. Uważają, że są akceptowani i

dowartościowani przez nauczycieli. Są świadomi zdrowego trybu życia i zagrożeń wynikających z uzależnień. Chętnie włączają się

w  akcje  charytatywne.  Uczestniczą  w  uroczystościach  organizowanych  w  klasie  i  na  terenie  szkoły  i  poza  nią.  Z  obserwacji
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dotyczących najważniejszych umiejętności  i wartości  uznawanych przez uczniów wynika, że należy podjąć dziania wzmacniające

wartości społeczne z uwzględnieniem postrzegania wizerunku własnej osoby na tle grupy rówieśniczej.

Wyniki diagnozy;

1.Szkoła  zapewnia  uczniom  wszechstronny  rozwój  wszystkich  sfer  osobowości   w  wymiarze:  intelektualnym,  psychicznym,

zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.

2.Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.

3.Szkoła w miarę możliwości wynikającej z bazy lokalowej zapewnia uczniom warunki do rozwoju kultury fizycznej, kształtuje

nawyki uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

4.Szkoła promuje osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym.

5. Szkoła wspiera wychowawcze funkcje rodziny.

6.Uczniowie potrafią konstruktywnie zareagować w sytuacjach, w których są świadkami zachowań agresywnych innych osób.

7.Uczniowie aktywnie pracują na rzecz szkoły i klasy, większość dba  o swoje najbliższe otoczenie.

8.Uczniowie nie zawsze potrafią wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany społecznie.

9.Obserwuje się trudności w relacjach rówieśniczych. Brak potrzeby integracji z grupą.

10.Zdarzają się sytuacje nieprzestrzegania przez uczniów założeń statutu szkoły.

Występowanie czynników chroniących i czynników ryzyka

Czynniki chroniące;

- Dobry kontakt uczniów z wychowawcami i nauczycielami.
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- Realizowanie  programów związanych z profilaktyką, wychowaniem i rozwojem ucznia.

-  Zajęcia  z  pedagogiem  szkolnym  mające  na  celu  wzmacnianie  postaw  przeciwnych  zażywaniu  środków  odurzających  oraz

asertywności i budowania poczucia własnej wartości.

- Duża świadomość uczniów w zakresie zasad dotyczących  zdrowego stylu życia,  zarówno w fizycznym jak i psychicznym aspekcie.

- Niska częstotliwość i zasięg występowania zachowań ryzykownych.

Czynniki ryzyka;

- Narażenie na zagrażające i niewłaściwe treści w cyberprzestrzeni.

- Stres związany z pracą zdalną uczniów.

- Długotrwała izolacja spowodowana nauką zdalną.

- Brak umiejętności organizacji czasu wolnego.

- Nieodpowiednie nawyki żywieniowe.

Wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy potrzeb;

1.W pracy wychowawczo - profilaktycznej promować zachowania bezpieczne i prozdrowotne.

2.Zwracać większą uwagę podczas wszystkich lekcji na wzajemny szacunek i zachowanie uczniów. 

3.Utrzymać dobry poziom wypracowanych form promowania szkoły w środowisku lokalnym

4.Na bieżąco informować rodziców o sytuacji wychowawczej, aby mieli szansę odpowiednio zareagować.

5.Dostrzegać i reagować na potrzeby i trudności dziecka.

6.Dostarczać uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych

(narkotyki, dopalacze).
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7.Dbać  o  atuty  szkoły  takie  jak  np.  przyjazna  atmosfera  i  poczucie  bezpieczeństwa,  działania  profilaktyczne  i  wychowawcze,

organizacja uroczystości klasowych o charakterze charytatywnym, kulturalnym oraz rozwijającym uzdolnienia i talenty uczniowskie.

8.Prowadzić działania z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu. 

9.Kontynuować wdrożone działania reintegracyjne w poszczególnych klasach.

10.Propagować zdrowe nawyki żywieniowe.

11.Rozwijać pasje i zainteresowania uczniów.

12.Wspierać uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w sytuacjach trudnych lub traumatycznych.

13.Rozpoznawać potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji

społecznej w okresie epidemii COVID 19. 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego;

1.Zintensyfikowanie działań integrujących zespoły klasowe, organizacja wycieczek i wyjść poza teren szkoły.

2.Przeprowadzenie pogadanek na temat profilaktyki zdrowotnej i higieny, podjęcie działań ukierunkowanych na poprawę kondycji

uczniów.

3.Otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce, ograniczanie skutków zdalnego nauczania i izolacji – zintensyfikowanie

działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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 Misja szkoły 

Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej w Czerwonce jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich

obszarach działalności. W naszej szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń

czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości. 

Jesteśmy szkołą, która: 

- zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby;

- upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne; 

- wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści

płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;

-  dąży  do  integracji  społeczności  uczniowskiej  poprzez  budowanie  atmosfery  akceptacji  i  tolerancji  w  relacjach  uczniów

wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych;

- dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy;

- jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli;

- wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania;

  Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko

naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości,

odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.  Misją szkoły jest także przeciwdziałanie

pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo

uczniów, nauczycieli i rodziców. 
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Wysoki  priorytet  ma  także  profilaktyka  i  działania  pomocowe  na  rzecz  wsparcia  psychicznego  uczniów w  trakcie  i  po

wygaśnięciu epidemii COVID 19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a

niedowartościowanym wychowaniem uzupełnionym o  profilaktykę”  (Raport  Instytutu  Profilaktyki  Zintegrowanej  „Jak  wspierać

uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

Wizja rozwoju szkoły  

Jesteśmy szkołą, w której uczeń zdobywa rzetelną wiedzę i umiejętności  umożliwiające dalszy rozwój i osiąganie sukcesów

osobistych. Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów,

rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku. 

Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki: 

-  stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia, 

-  rozpoznawaniu,  zachęcaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych  oraz  twórczych  uzgodnień  i  umiejętności  na  miarę  ich  możliwości

intelektualnych,

- wzbudzaniu miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników.

Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez: 

- uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji, 

- kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku,

- propagowanie dziedzictwa kultury narodowej,

- poznawanie zasad życia społecznego,

- zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
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Grono nauczycielskie będzie: 

- wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły,

- doskonalić warsztat nauczyciela w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych, 

- przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

Wizerunek absolwenta szkoły  

 Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:  

w sferze nauki: 

-  sprawnie  posługiwał  się  językiem  polskim,  umiał  korzystać  z  różnych  źródeł  informacji,  potrafił  zdobywać,  przetwarzać  i

wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;

- był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne

plany i marzenia;

-  miał  świadomość  potrzeby  nieustannego  rozwoju  i  kształcenia,  był  świadomy,  że  każdemu kreatywnemu działaniu  powinien

towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 w sferze społecznej:

-  dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej,  obywatelem Polski i  Europy,  był ciekawy

świata;

- znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
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- był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w

sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów,

umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie; 

- umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;

- był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;

- umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;

- potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał

konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;

- dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania

alkoholu, nikotyny i innych używek;

- stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;

- dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;

- bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

- zna zasady zdrowia psychicznego (w tym sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID 19) oraz czynniki chroniące przed

zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego.

w sferze kulturowej:  

- uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;

- umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec Internetu, programów telewizyjnych, filmów, czasopism,

książek, znał mechanizmy działania reklamy;

- był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport.
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Ceremoniał i symbole narodowe

Ceremoniał szkolny ma na celu poszanowanie symboli narodowych, wychowanie i kształtowanie postaw patriotycznych. Służy

właściwemu planowaniu  i  organizowaniu  uroczystości  szkolnych.  Uczniowie  uczestniczą  w uroczystościach  szkolnych w stroju

galowym, którego istotnym elementem jest biała koszula lub bluzka. Symbole narodowe: Godło – powinno być umieszczone w salach

lekcyjnych  i reprezentacyjnych  pomieszczeniach  szkoły,  w  miejscach  centralnych  na  najbardziej  widocznych  ścianach.  Flaga  –

powinna zawsze być umieszczona w miejscach widocznych,  nie może dotykać ziemi.  Nie wolno wieszać flagi zabrudzonej lub

podartej, mocować do niej żadnych ozdób lub napisów. Hymn państwowy-uczniowie znają tekst i melodię Mazurka Dąbrowskiego.

Powinien być grany lub śpiewany w chwilach uroczystych takich jak: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, święta państwowe.

Uczniowie znają te symbole i szanują. Znają ich tradycje i znaczenie.

Przydział zadań

 DYREKTOR SZKOŁY

1. Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole.

2. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania

prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu

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

uczniów.
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4. Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy i innych organizacji,  których celem statutowym jest

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

innowacyjnej szkoły.

5. Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji

zadań.

6. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

7. Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji

organów szkoły.

8. Motywuje  nauczycieli  i  specjalistów  do  opracowania  modelu  wsparcia  i  pomocy  uczniom  przeżywającym  trudności

psychiczne.

9. Stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję

psychiczną uczniów.

10. Inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako

czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

11. Stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia

równowagę  pomiędzy  wymaganiami  reżimu  sanitarnego  a działaniami  chroniącymi  zdrowie  psychiczne  uczniów  (patrz:

Raport  Instytutu  Profilaktyki  Zintegrowanej  „Jak  wspierać  uczniów  po  roku  epidemii?  Wyzwania  i  rekomendacje  dla

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).
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12. Dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z

zajęciach  sportowych,  kontaktu  z  przyrodą  a  także  kontaktu  bezpośredniego  uczniów  ze  sobą,  z  zachowaniem  zasad

sanitarnych,

13. Dokonuje  analizy  obciążeń  nauczycieli,  wychowawców  i  pedagogów  czynnościami  formalnymi  (np.  prowadzeniem

dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań, itp.), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i

regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami

(patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).

14. Czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów – wg Raportu

Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania,

profilaktyki i zdrowia psychicznego.” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste

zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”.

15. Czuwa  nad  intensyfikowaniem  współpracy  nauczycieli  i  wychowawców  z  pedagogiem,  psychologiem  szkolnym  oraz

pracownikami  poradni  psychologiczno-pedagogicznych  w  celu  szybkiego  i  skutecznego  reagowania  na  zaobserwowane

problemy uczniów.

16. Czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać

się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli,

wspierać  ich  w  identyfikowaniu  problemów  uczniów  i  prowadzeniu  z  uczniami  zajęć  wspierających,  integracyjnych,

profilaktycznych.
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17. Inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest

wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny

kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i

rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).

18. Nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 WYCHOWAWCY KLAS I NAUCZYCIELE  

1. Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z dokumentacją wewnątrzszkolną i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami

szkoły.

2. Opracowują  roczny  plan  pracy  wychowawczej  dla  swojej  klasy  i  realizują  go  w  trakcie  roku  szkolnego,  a  następnie

przygotowują sprawozdanie z jego realizacji i wnioski do dalszej pracy.

3. Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.

4. Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami.

5. Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców.

6. Dbają o dobre relacje uczniów w klasie, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.  

7. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych.

8. Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniem swoich uczniów.

9. Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów.

10. Dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia.
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11. Rozwijają zdolności i talenty swoich uczniów.

12. Dokonują rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

13. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

14. Informują o potrzebach związanych z trudnościami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach.

15. Informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

16. Współdziałają  z  instytucjami  pracującymi  na  rzecz  dziecka,  policją,  poradnią  psychologiczno  -  pedagogiczną,  sądami

rodzinnymi.

17. Realizują zadania związane z doradztwem zawodowym.

18. Kształtują postawy społeczne uczniów w ramach wolontariatu.

19. Rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji

społecznej w okresie epidemii COVID-19.

20. Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym

uwzględnieniem  zagrożeń  związanych  z  używaniem  substancji  psychotropowych,  środków  zastępczych  oraz  nowych

substancji psychoaktywnych.

21. Przestrzegają  obowiązujących  w  szkole  procedur  postępowania  w  sytuacjach zagrożenia  młodzieży  demoralizacją  i

przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,

22. Przestrzegają reguł sanitarnych określonych w Wytycznych MEiN, MZ, GIS, obowiązujących w szkole w okresie epidemii

COVID-19,
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PEDAGOG SZKOLNY

1. Współuczestniczy w realizacji zadań wychowawczych i organizowaniu procesów dydaktycznych.

2. Prowadzi profilaktykę wychowawczą.

3. Inspiruje indywidualną pomoc uczniom.

4. Organizuje opiekę wychowawczą nad uczniami w celu kompensowania braków środowiska rówieśniczego.

5. Współdziała  z dyrekcją szkoły w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku.

6. Organizuje i koordynuje pracę opiekuńczo -wychowawczą w środowisku.

7. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia i Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej.

8. Diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów.

9. Uczestniczy  w  poszukiwaniu  nowych  rozwiązań  na  rzecz  budowania  szkolnego  systemu ochrony  zdrowia  psychicznego

uczniów,

10. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach.

11. Współpracuje  z  rodzicami  uczniów  potrzebującymi  szczególnej  troski  wychowawczej  lub  stałej  opieki,  wsparcia

psychologicznego,

12. Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.

13. Współpracuje  z  rodzicami  w  zakresie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych,  udziela  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej rodzicom uczniów.

19



14. Wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych

objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia.

15. Aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem

dla  nauczycieli,  wspiera  ich  w  identyfikowaniu  problemów  uczniów  i  prowadzeniu  z  uczniami  zajęć  wspierających,

integracyjnych, profilaktycznych,

16. Wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z

tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz:

Raport  Instytutu  Profilaktyki  Zintegrowanej  „Jak  wspierać  uczniów  po  roku  epidemii?  Wyzwania  i  rekomendacje  dla

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Umożliwia  uczniom realny  wpływ na  decyzje,  które  ich  dotyczą,  czyli  pozwala  im w pewnych sprawach -  „samym się

rządzić". Sposób funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,

takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu;

- prawo do wnoszenia uwag w zakresie semestralnych i  końcoworocznych propozycji ocen z zachowania,  które są później

analizowane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,
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- prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych  proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a

możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

- prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

- prawo organizowania działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i

możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

RADA RODZICÓW

1. Współuczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu szkoły.

2. Udziela pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Współuczestniczy w realizacji programów kształcenia i wychowania oraz zadaniach opiekuńczych szkoły.

4. Współpracuje  z  instytucjami  i  organizacjami  środowiska  lokalnego  w zakresie  tworzenia  szerokiego  środowiska

wychowawczego.

5. Udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole.

6. Organizuje działalność sprzyjającą podnoszeniu i  upowszechnianiu kultury pedagogicznej w rodzinie,  szkole i  środowisku

lokalnym.

7. Podejmuje działania  na  rzecz pozyskiwania środków finansowych dla  pełniejszego zaspokojenia potrzeb wychowawczo -

opiekuńczych i dydaktycznych.

21



8. Prezentuje Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i poszczególnym nauczycielom oraz organom prowadzącym i nadzorującym szkołę

opinie i postulaty odnoszące się do wszystkich spraw życia szkolnego.

9. Rada Rodziców – uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny.

Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznej z rodzicami  

Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące

działania: 

 współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego;

 uczestniczenie w zebraniach z rodzicami;

 udział  w  warsztatach  organizowanych  przez  wychowawców  i  specjalistów,  które  poświęcone  są  zagadnieniom

wychowawczym i profilaktycznym;

 uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach;

 udział, w charakterze opiekuna, w wycieczkach szkolnych i imprezach organizowanych przez szkołę;

 indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami;

 utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą, w celu uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole;

 ponoszenie odpowiedzialność materialnej za szkody, zniszczenia i kradzieże dokonane  w szkole przez własne dzieci;

 wspieranie dziecka we wszystkich jego poczynaniach i zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa;

 dbanie o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwanie nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu).

22



Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznej ze środowiskiem lokalnym  

Pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych ze strony następujących instytucji: 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim

2. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Przasnyszu

3. Policja

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

5. Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce.

6. Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim

7. Urząd Gminy w Czerwonce

8. Gminny Ośrodek Zdrowia w Czerwonce.

Zadania  Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

1. Założenia ogólne

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

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
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1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie

zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się

epidemii  COVID -19. 

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

wzmacnianiu  zdrowia  własnego  i  innych ludzi,  kształtowanie  środowiska  sprzyjającego  rozwojowi  zdrowia,  osiągnięcie

właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności. Znajomości zasad ochrony zdrowia psychicznego

(w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID -19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z

długotrwałej izolacji społecznej.

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

analizy  wzorów  i  norm  społecznych  oraz  ćwiczeniu  umiejętności  wypełniania  ról  społecznych,  kreowanie  postaw  pro

społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19).

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

zdrowia  oraz  poczucia  sensu  istnienia,  rozwijanie  poczucia  odpowiedzialności  społecznej,  w  sytuacjach  kryzysowych

zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19).

2. Cele wychowania i profilaktyki

Główne cele profilaktyki i wychowania:

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej  ma na celu: 
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 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; 

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

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

 wspieranie  rozwoju  intelektualnego  np.  poprzez  rozwijanie  kompetencji  takich  jak:  kreatywność,  innowacyjność  i

przedsiębiorczość;  rozwijanie  umiejętności  krytycznego  i  logicznego  myślenia,  rozumowania,  argumentowania  i

wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

 zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia;

 wdrażanie  treści  kształcenia  z  zakresu  bezpieczeństwa  państwa,  organizacji  działań  ratowniczych,  edukacji  zdrowotnej  i

pierwszej pomocy;

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

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

zbiorowość; ukierunkowanie ucznia ku wartościom;

 wykształcenie  u  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców  postrzegania  sytuacji  kryzysowych  jako  szansy  na  „zmianę”  mogącą

przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej

człowieka i jej negatywnych skutków  (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).
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 zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu

pracy.

Cele szczegółowe to: 

 kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie dumy z języka ojczystego, symboli narodowych, tradycji, kultury, historii i

tożsamości narodowej, 

 uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej, 

 rozwijanie nawyków samokształcenia i  stałego doskonalenia się,  inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy, rozwijania

pasji i zainteresowań, 

 motywowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, kształtowanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności, 

 rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności słownych i zainteresowań czytelniczych,

 kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego

korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji  i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w

przestrzeni cyfrowej  z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników,

 rozwijanie i wzmacnianie indywidualnej relacji z uczniem, rozpoznawanie i rozwijanie potencjału ucznia stosownie do jego

potrzeb,  możliwości oraz predyspozycji i zasobów jakie posiada,

 uwrażliwienie uczniów na potrzebę bezpieczeństwa w wymiarze państwowym, indywidualnym i zbiorowym, znajomość zasad

postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i wywołanych przez człowieka,

 kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zachowań zagrażających zdrowiu i

ich konsekwencji,
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 motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych,

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

 kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji w relacjach rówieśniczych,

 rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła i dokonywania właściwych wyborów,

 ukazywanie zgubnych konsekwencji agresji i przemocy rówieśniczej,

 uczenie szacunku i tolerancji dla innych (ich sposobu bycia, poglądów, wartości, przekonań, rasy, koloru skóry, narodowości),

 ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni,

 promowanie i uczenie właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów,

 wzmacnianie poczucia własnej wartości i godności,

 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje czyny,

 wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych i moralnych,

 kształtowanie kultury osobistej,

 informowanie  o  zagrożeniach  płynących  ze  środków  multimedialnych  i  skutków  wynikających  z  niewłaściwego  z  nich

korzystania, 

 wyrównywanie deficytów i dysfunkcji rozwojowych u dzieci z trudnościami w nauce,

 poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń – rodzic, 

 kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi,

 rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, grupa

rówieśnicza, społeczność lokalna, ogół społeczeństwa),
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 stworzenie klimatu zaufania między nauczycielami, uczniami i rodzicami,

 dostarczenie  wiedzy  o  substancjach  uzależniających,  psychotropowych,  środkach  zastępczych  oraz  substancjach

psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ich zażywania,

 uświadomienie i poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków,

 uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci, 

 wyrabianie wśród rodziców poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka, 

 wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zdrowego stylu życia,

 promowanie aktywności fizycznej ważnej dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka i alternatywy na spędzanie

wolnego czasu, 

 doskonalenie  kompetencji  nauczycieli,  wychowawców,  rodziców w zakresie  profilaktyki  oraz  rozpoznawania  wczesnych

symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży,

 poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-

19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,

 poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,

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

wyrażania własnych emocji.

W roku szkolnym 2021/2022 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

-  wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

- wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
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- odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja),

- utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,

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

- budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

- przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

- przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

- troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

- zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

- znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

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

lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

- eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

- niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

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

ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

- uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem
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- uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, 

specjaliści) w sytuacjach trudnych.

Treści i zadania wychowawczo-profilaktyczne

Treści i zadania Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego w szkole zgodnie z obszarami w klasach I - III

Obszar Zadania i sposób realizacji 

w klasach I - III
Odpowiedzialny

Zdrowie - edukacja 

zdrowotna;

SFERA FIZYCZNA

Szczególna dbałość o zdrowie i higienę:

Znajomość zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, m. in. grypą, szczególnie jej nowymi

odmianami, jak np.: grypą A/H1N1 oraz COVID-19.

Zrozumienie  zasad  szczególnego  dbania  o  zdrowie  i  higienę  w  dobie  chorób

cywilizacyjnych, w tym grypy i choroby COVID-19.

Znajomość  profilaktyki  grypy  i  choroby  COVID-19  przez  propagowanie  właściwych

zachowań oraz informowanie dzieci o ryzykownych skutkach zachowań narażających na

zachowanie na grypę i COVID – 19.

Dyrektor, nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele, szkoły, 

pedagog szkolny, 

pracownicy szkoły

Działania  promujące  zdrowie.  Propagowanie  zdrowego  trybu  życia  i  aktywności

fizycznej poprzez naukę.  Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach sportowych 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacja wycieczek nastawionych  

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele wychowania 
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na  aktywność  ruchową  (wycieczki  rowerowe).  Dbałość  o  higienę  pracy  oraz  higienę

osobistą.

fizycznego, 

dyrektor szkoły, pedagog 

szkolny

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie 

i higienę osobistą. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne 

i  innych,  kształtowanie  umiejętności  kreowania  środowiska  sprzyjającego  zdrowemu

stylowi życia. zapoznanie  z  zasadami zdrowego,  racjonalnego odżywiania się,  higieny

osobistej  i  aktywności  fizycznej. Dostosowanie  sprzętu  szkolnego  do  wzrostu   oraz

indywidualnych potrzeb ucznia. Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej.

Zwracanie  uwagi  na   ubiór  odpowiedni  do  pogody.  Zwracanie  uwagi  na  właściwą

postawę  ciała.  Realizowanie  programu  „Chroń  się  przed  kleszczami  wszystkimi

sposobami:”, „Problem z głowy”.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele, pedagog, 

rodzice, pielęgniarka

Likwidowanie  deficytów  rozwojowych,  w  szczególności  u  dzieci  ze  specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia rewalidacyjne oraz rozwijające umiejętności uczenia

się.  Zajęcia  uwzględniające  potrzeby  uczniów.  Zajęcia  logopedyczne.  Pomoc  w

odrabianiu lekcji w ramach pracy świetlicy. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i

dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa

i porażki. 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog, rodzice, 

specjaliści

Zasady  prawidłowego  odżywiania  się.  Realizowanie  programów:  "Szklanka  mleka",

"Owoce w szkole". Świadome spożywanie wartościowego drugiego śniadania.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej,  

pedagog, rodzice

Popularyzacja  aktywnych  sposobów  spędzania  wolnego  czasu.  Organizowanie nauczyciele edukacji 
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konkursów  o  tematyce  zdrowotnej.  Organizowanie  imprez  sportowych,  gier  i  zabaw

ruchowych. Wycieczki szkolne.

wczesnoszkolnej, rodzice

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim

środowisku. Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania

przyczynowo-skutkowego.  Uświadomienie  wpływu  przyrody  nieożywionej  na  życie

ludzi,  zwierząt  i  roślin.  Propagowanie  akcji  społecznych  „Sprzątanie  świata”,  „Dzień

Ziemi”. Udział w kampanii „Działaj z i-PE-em”

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele przedmiotów

Relacje – 

kształtowanie postaw 

społecznych

SFERA   

SPOŁECZNA

Zapoznanie z podstawowymi prawami i  obowiązkami wynikającymi z  roli  ucznia

oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego

i  uczciwego  oceniania  zachowania  własnego  i  innych  ludzi.   Rozwijanie  empatii,

umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym,

umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagog

Poznanie praw i obowiązków ucznia. Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz

śledzenie  i  omawianie  bieżących  wydarzeń  w  kontekście  respektowania  tych  praw.

Zachęcanie  uczniów  do  pomocy  koleżeńskiej  udzielanej  uczniom  zagrożonym

niedostosowaniem społecznym. Systematyczne monitorowanie obecności uczniów  

na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog

Kształtowanie  przyjaznych  relacji  międzyludzkich  i  międzykulturowych.

Kształtowanie  umiejętności  nawiązywania  i  podtrzymywania  relacji  z  rówieśnikami,

rozpoznawania  ich  potrzeb,  zgodnej  współpracy  z  innymi,  z  zachowaniem

obowiązujących  norm i  reguł  kultury  osobistej.  Integracja  zespołu  klasowego poprzez

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog szkolny, rodzice
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wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Okazywanie szacunku rodzicom 

i  osobom  starszym. Organizowanie  uroczystości  klasowych (np.  Dzień  Babci,  Dzień

Matki).  Uświadamianie  uczniom  i  ich  rodzicom  zagrożeń  wynikających  z aktów

przemocy. Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka nakrętek , WOŚP.

Kultura na co dzień – uczymy porozumiewać się ze sobą. Kształtowanie pozytywnych

relacji w klasie. Sposoby rozwiązywania własnych problemów. Integracja uczniów 

i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek. 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele,  pedagog, 

rodzice

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Uświadomienie uczniom, czym jest agresja

i  przemoc  oraz  jak  sobie  z  nią  radzić.  Kształtowanie  umiejętności  zastępowania

agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. Zapobieganie konfliktom 

w  środowisku  szkolnym.  Eliminacja  wulgaryzmów.  Stosowanie  zwrotów

grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji. Promowanie

zasad  szacunku,  zaufania  i  życzliwości.  Rozpoznawanie  przyczyn  ataków  agresji,

obserwacja i monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie przyczyn  konfliktów

z uczniami). Organizowanie spotkań, prelekcji, spektakli profilaktycznych. 

Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji. 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele, pedagog, 

rodzice, przedstawiciel 

policji

Wzmacnianie  odpowiedzialności  za  mienie  własne  i  społeczne.  Dyżury  nauczycieli

podczas  przerw.  Kontrola  zachowań  pozytywnych  i   negatywnych.  Monitorowanie

wpisów w zeszycie uwag i pochwał  zachowań agresywnych.       

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciel biblioteki, 

pedagog,  pracownicy 

niepedagogiczni szkoły, 
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dyrektor szkoły

Podejmowanie  działań  w zakresie  samorządności  uczniów.  Wybory  do  Samorządu

Uczniowskiego  oraz  samorządu  klasowego.  Organizacja  życia  kulturalnego  w szkole.

Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych. Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach

uczniów i społeczności lokalnej. Organizacja imprez okolicznościowych. 

Umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością. Dbałość o gazetki

szkolne,  dekorowanie  klas.  Inicjatywy  uczniowskie  -  udział  uczniów  w  projektach

szkolnych.  Wyrabianie  odpowiedzialności  za  prawidłowe  funkcjonowanie  szkoły  -

uczniowie  współgospodarzami  szkoły.  Reprezentowanie  szkoły  podczas  uroczystości

lokalnych.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

Samorząd Uczniowski, 

Rada Rodziców, dyrektor

Współpraca z rodzicami. Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami. Zebrania 

z rodzicami,  wycieczki. Zapoznanie rodziców z głównymi aktami 

i programami szkoły oraz współpraca przy ich tworzeniu. Uwzględnienie propozycji Rady

Rodziców przy tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, organizacji imprez

szkolnych. Wspólne organizowanie imprez. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców

poprzez  spotkania  ze  specjalistami.  Pedagogizacja  rodziców.  Współpraca  z  Radą

Rodziców  i  klasowymi  oddziałami  rady  rodziców.  Pomoc  rodzinom  zagrożonym

niedostosowaniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów, dyrekcja 

szkoły, pedagog szkolny, 

Rada Rodziców 

Kultura – wartości, 

normy i wzory 

zachowań

SFERA DUCHOWA

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji 

i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji. Określanie

swojej  przynależności  kulturowej  poprzez  kontakt  z  wybranymi  dziełami  sztuki,

zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. Uczestniczenie 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów, nauczyciel 
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w życiu  kulturalnym środowiska rodzinnego,  szkolnego,  lokalnego  oraz  wydarzeniach

organizowanych przez najbliższą społeczność.

bibliotekarz, specjaliści, 

zaproszeni goście

Wychowanie  do  wartości  i kształtowanie  patriotycznych  postaw  uczniów.

Prowadzenie zajęć wychowawczych o tematyce patriotycznej kl. I-III (symbole narodowe,

patriotyzm, godło i hymn narodowy, czym jest niepodległość, honor, uczciwość, Polak,

prawa i obowiązki obywatelskie). Spotkania czytelnicze. 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej,  

nauczyciel bibliotekarz

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości:

 - Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej 

i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

- Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem, 

- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie.

Kształtowanie  polskich  tradycji,  kultywowanie  obyczajów.  Tworzenie  gazetek

okolicznościowych. Opieka nad miejscami pamięci narodowej. 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi 

i  wytworami  kultury,  zapoznanie  z  wybranymi  dziełami  architektury  i  sztuk

plastycznych  należących  do  polskiego  i  europejskiego  dziedzictwa  kultury,

wyzwalanie  potrzeby  kontaktu  z  literaturą  i  sztuką  dla  dzieci. Organizowanie

wycieczek,  spotkań  z  ciekawymi  ludźmi  (artystami  i  twórcami  regionalnymi),

przedstawicielami  samorządu  lokalnego.  Organizowanie  i  udział  uczniów  w

uroczystościach rocznicowych.  Organizowanie klasowych spotkań  okolicznościowych.

Poszerzenie  wiedzy na temat  Unii  Europejskiej.  Organizacja  apeli  okolicznościowych,

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele przedmiotów
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imprez ogólnoszkolnych i lokalnych. Przybliżenie wiedzy związanej z regionem, 

w którym żyjemy.

Kształtowanie  świadomości  odmienności  osób  niepełnosprawnych,  innej

narodowości,  wyznania,  tradycji  kulturowej  oraz  ich  praw.  Kształtowanie  postaw

wyrażających  szacunek  dla  ludzi,  niezależnie  od  religii,  statusu  materialnego,  wieku,

wyglądu,  poziomu rozwoju intelektualnego i  fizycznego oraz respektowanie ich praw,

podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele przedmiotów

Inspirowanie  do  podejmowania  aktywności  i  inicjatyw oraz  pracy  zespołowej,

wspomaganie  działań  służących  kształtowaniu  własnego  wizerunku  i  otoczenia.

Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności

praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele przedmiotów

Upowszechnianie czytelnictwa,  rozwijanie kompetencji  czytelniczych wśród dzieci.

Rozpoznawanie  i kierowanie zainteresowaniami literackimi. Wyrabianie i pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Prowadzenie różnych form pracy  

z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry

literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie. Zachęcanie rodziców do akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”.  Organizowanie wyjść na lekcje  czytelnicze  do gminnej

biblioteki. Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę. 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciel bibliotekarz

Kształtowanie  poczucia  własnej  wartości  dziecka.  Podtrzymywanie  ciekawości

poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności

za swoje decyzje i działania.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

rodzice, nauczyciele 
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przedmiotów

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)

SFERA  

PSYCHICZNA 

Zapoznanie  uczniów  i  rodziców  z  obowiązującymi  w  szkole  regulaminami.

Zapoznanie  ze  Statutem  Szkoły,  Programem  Wychowawczo-Profilaktycznym,

Regulaminem  Oceniania,  Przedmiotowymi  Zasadami  Oceniania  i  procedurami

obowiązującymi w szkole. Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia

uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania. Konsekwentne reagowanie 

na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

wychowawcy, 

nauczyciele,  pedagog, 

rodzice, pracownicy 

policji

Określenie pozytywnych i negatywnych emocji. Rozpoznawanie uczuć. 

Wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny. 

Stres  i  sposoby  radzenia  ze  stresem.  Omawianie  sposobów  rozwiązywania  własnych

problemów. Zajęcia wzmacniające pewność siebie. 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

pracownicy Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami poprzez wykorzystanie bajek

terapeutycznych i literatury dla dzieci. Odczytywanie fragmentów książek, omawianie

sytuacji bohaterów. Zachęcanie do sięgania po odpowiednią literaturę.

wychowawcy, 

nauczyciele, nauczyciel 

biblioteki, nauczyciele 

świetlicy, pedagog

Informowanie  rodziców  o  rodzajach  i  formach  pomocy  proponowanych  przez

instytucje wspierające szkołę.  Organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców

związanych  z  problemami  i  zagrożeniami  współczesnej  młodzieży.  Pedagogizacja

rodziców podczas wywiadówek. Kierowanie uczniów na badania do PPP. Zapewnienie

pomocy  w  nauce  (zajęcia  uwzględniające  potrzeby  uczniów,  rewalidacyjne,

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog,  nauczyciele 

przedmiotów
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specjalistyczne). 

Bezpieczeństwo  w  drodze  do  szkoły  i  w  szkole. Wdrażanie  do  zachowania

bezpieczeństwa  i  ostrożności  w  drodze  do  szkoły.  Realizacja  programu   „Akademia

Bezpiecznego  Puchatka”.  Omawianie  zasad  zachowań  obowiązujących  w  szkole  i  w

drodze do szkoły,  ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczniów, znajomość

regulaminów  klasopracowni,  boiska  szkolnego,  placu  zabaw,  biblioteki,  świetlicy.

Zapewnienie  bezpieczeństwa  w  czasie  zajęć  szkolnych,  wycieczek,  wyjść  poza  teren

szkoły, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Dyżury nauczycielskie.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagog, 

rodzice, pracownicy 

policji

Bezpieczeństwo poza szkołą. Realizacja programu „Akademia Bezpiecznego  Puchatka”.

Bezpieczne  spędzanie  ferii  zimowych  oraz  wakacji  -  pogadanki,  metody  aktywne,

ćwiczenia praktyczne, dyskusje, codzienne rozmowy.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagog, 

rodzice, pracownicy 

policji, Straży Pożarnej

Zwiększenie  bezpieczeństwa uczniów poprzez  kontrolowanie  monitoringu.  Analiza

monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

pedagog, dyrektor szkoły

Zapoznanie  uczniów  z  drogą  ewakuacyjną  szkoły.  Znajomość  „ciągów

komunikacyjnych” i dróg ewakuacji na terenie szkoły. Z Omawianie zasad bezpiecznego

spędzania  przerw,  zachowania  się  w trakcie  lekcji  i  imprez  szkolnych.  Próbny  alarm

przeciwpożarowy.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów, dyrekcja, 

koordynator do spraw 
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bezpieczeństwa.

Wspieranie  rozwoju  dziecka  młodszego  w  szkole.  Zapewnienie  stałej  opieki

nauczyciela  prowadzącego.  Wsparcie  pedagoga  szkolnego.  Objęcie  dzieci  opieką

świetlicy. 

Pedagogizacja rodziców pod kątem motywacji do uczenia się kształtowania dojrzałości

emocjonalnej dzieci.

pedagog szkolny,  

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele świetlicy, 

pracownik Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej

Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zaleceń Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej.  Dostosowanie  metod  pracy  do  potrzeb  uczniów.

Prowadzenie  zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych,  logopedycznych.   Szerzenie  postaw

tolerancji wśród uczniów.

wszyscy nauczyciele, 

nauczyciele 

odpowiedzialni za 

organizację zajęć 

specjalistycznych

Ochrona  uczniów  przed  uzależnieniem  od  cyberprzestrzeni.  Kształtowanie

umiejętności  wyszukiwania,  porządkowania  i  wykorzystywania  informacji  z  różnych

źródeł,  korzystania  z  technologii  informacyjno-komunikacyjnych,  kształtowanie

świadomości  negatywnego  wpływu  pracy  przy  komputerze  na  zdrowie  i  kontakty

społeczne  oraz  niebezpieczeństw  wynikających  z  anonimowości  kontaktów,

respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego

korzystania ze środków masowego przekazu. 

nauczyciele informatyki, 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog,  rodzice, 

pracownicy policji i 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Udział uczniów nauczyciele edukacji 
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w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Uczenie świadomego 

i  bezpiecznego  korzystania  z  Internetu  „Akcja  Dzień  Bezpiecznego  Internetu”.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele przedmiotów

Jestem  ostrożny  w  kontaktach  z  nieznajomymi. Kształtowanie  umiejętności

zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Nauka mówienia „nie” 

w określonych sytuacjach.  Kształtowanie umiejętności zachowania się 

w niebezpiecznych sytuacjach.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów, rodzice, 

pracownicy policji.

U   Udzielanie pierwszej pomocy. Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami

–    realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele, pedagog

Dostarczenie  uczniom  wiedzy  o  szkodliwości  używek:  palenia  papierosów,  picia

alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). Nigdy nie

sięgaj sam po leki. Czy zawsze mogę spróbować  tego, czym poczęstuje mnie kolega,

koleżanka lub osoba obca? Realizacja programu edukacji antynikotynowej dla uczniów

klas I – III „Nie pal przy mnie proszę”.

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagog,  

rodzice

Działalność opiekuńcza szkoły. Realizacja przez szkołę zaleceń zawartych  

w orzeczeniach i opiniach PPP. Dostosowanie procesu dydaktycznego do zaleceń PPP.

Orientacja  w  sytuacji  materialnej  rodzin  uczniów,  konsultowanie  z pracownikami

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog szkolny,  
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socjalnymi  GOPS.  Integracja  zespołów  klasowych.  Motywowanie  rodziców  do

przedstawiania   opinii  i  orzeczeń  wydanych  przez  Poradnię  Psychologiczno-

Pedagogiczną.  Korygowanie wad postawy, wymowy.  Dostosowanie ławek do wzrostu

dzieci.

nauczyciele, dyrekcja 

szkoły, zespół 

wychowawczy, 

nauczyciele świetlicy, 

logopeda, zespoły 

klasowe
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Treści i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w szkole zgodnie z obszarami w klasach IV - VIII

Obszar Zadania i sposób realizacji w szkole zadania

 w klasach IV - VIII

Odpowiedzialni

Zdrowie - edukacja 

zdrowotna

SFERA FIZYCZNA

Szczególna dbałość o zdrowie i higienę:

Znajomość zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, m. in. grypą, szczególnie jej nowymi

odmianami, jak np.: grypą A/H1N1 oraz COVID-19.

Zrozumienie  zasad  szczególnego  dbania  o  zdrowie  i  higienę  w  dobie  chorób

cywilizacyjnych, w tym grypy i choroby COVID-19.

Znajomość  profilaktyki  grypy  i  choroby  COVID-19 przez  propagowanie  właściwych

zachowań oraz informowanie dzieci o ryzykownych skutkach zachowań narażających na

zachowanie na grypę i COVID – 19.

Dyrektor, nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele, szkoły, 

pedagog szkolny, 

pracownicy szkoły

Działania  promujące  zdrowie.  Nabycie  podstawowej  wiedzy  na  temat  stresu.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich

demotywują.  Kształtowanie  umiejętności  rozpoznawania  własnych  cech  osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych 

i  słabych  stron.  Rozwijanie  właściwej  postawy  wobec  zdrowia  i  życia  jako

najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

Propagowanie  zdrowego  trybu  życia  i  aktywności  fizycznej  poprzez  naukę.

Organizowanie imprez sportowych, gier i zabaw ruchowych. Stosowanie ciekawych form

ruchu  na  zajęciach  sportowych.  Organizacja  wycieczek  nastawionych  na  aktywność

wychowawcy, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, 

pedagog szkolny,  

rodzice,  zaproszeni 

goście

42



ruchową (rajdy rowerowe). Dbałość o higienę pracy oraz higienę osobistą. 

Realizacja programu edukacyjnego „Pierwszy dzwonek” w ramach Ogólnopolskiej

Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meninogokoków”.  

Program  przedstawia  czym  jest  Inwazyjna  Choroba  Meningokoowa,  co  to  są

meningokoki, jak dochodzi do zakażenia i kto jest na nie narażony.

nauczyciel biologii, 

koordynator

Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczaniu AIDS

Obchody w szkole Światowego dnia walki z AIDS – 1 grudnia.

nauczyciel biologii, 

pedagog szkolny

Realizacja programu „Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży” dla uczniów

klasy VII-VIII.

nauczyciel biologii, 

koordynator,

Realizacja  VIII  edycji  ogólnopolskiego  programu  edukacyjnego  dla  dziewcząt

„Akademia Dojrzewania Lactacyd” 

nauczyciel wychowania 

do życia w rodzinie

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie 

i  higienę  osobistą.  Zapoznanie  z  zasadami  dbałości  o  zdrowie  własne  i  innych,

kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej 

i aktywności fizycznej. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań

prozdrowotnych.  Dostosowanie  sprzętu  szkolnego  do  wzrostu   oraz  indywidualnych

potrzeb  ucznia.  Fluoryzacja  i  zachęcanie  do dbania  o  higienę  jamy ustnej.  Zwracanie

uwagi na  ubiór odpowiedni do pogody. Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała. 

Realizacja programu  „Problem z głowy”.

wychowawcy, rodzice, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, specjaliści

Likwidowanie  deficytów  rozwojowych,  w  szczególności  u  dzieci  ze  specjalnymi

potrzebami  edukacyjnymi.  Prezentowanie  sposobów pokonywania  własnych słabości

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 
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oraz  akceptowania  ograniczeń  i  niedoskonałości.   Kształtowanie  postaw otwartych  na

poszukiwanie  pomocy  oraz  porady,  kiedy  zaczynają  się  trudności  i  kiedy  wybór  jest

ważny  i  trudny. Prowadzenie  zajęć rozwijających  umiejętności  uczenia  się,

logopedycznych,  dydaktyczno-wyrównawczych.  Pomoc  w odrabianiu  lekcji  w  ramach

pracy  świetlicy. Kształtowanie  wytrwałości  w  działaniu  i  dążeniu  do  celu,

umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

szkolny,  specjaliści, 

rodzice

Zasady  prawidłowego  odżywiania  się.  Realizowanie  programów:  "Szklanka  mleka",

„Owoce  w  szkole”.  Świadome  spożywanie  wartościowego  drugiego  śniadania.

Realizacja  Ogólnopolskiego  Programu  Edukacyjnego  „Trzymaj  formę”

współorganizowanego przez  Główny  Inspektorat  Sanitarny oraz  Polską  Federację

Producentów  Żywności  Związek  Pracodawców  w  ramach realizacji  strategii  WHO

dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Cele  programu to przede wszystkim:

edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów,

wdrażanie  do  aktywnego  stylu  życia  oraz  zapoznanie  z  zasadami  stosowania

zbilansowanej diety.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Kształtowanie  umiejętności  świadomego  wyznaczania  sobie  konkretnych  celów.

Kształtowanie  postawy  pro-aktywnej,  w  której  uczeń  przejmuje  inicjatywę,  ale  też

odpowiedzialności za swoje działania,  decyzje.   Rozwijanie umiejętności hierarchizacji

zadań. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych 

i psychicznych w okresie dojrzewania.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog
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Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości. Kształtowanie postawy uczniów

nastawionej  na  rozwiązania  –  charakteryzującej  się  samoświadomością,  wyobraźnią,

kreatywnością. Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoter-

minowych.  Rozwijanie  umiejętności  ustalania  priorytetów,  uwzględniając  kryteria

ważności i pilności. 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Relacje – 

kształtowanie postaw 

społecznych

SFERA   

SPOŁECZNA

Poznanie praw i obowiązków ucznia. Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz

śledzenie  i  omawianie  bieżących  wydarzeń  w  kontekście  respektowania  tych  praw.

Zachęcanie  uczniów  do  pomocy  koleżeńskiej  udzielanej  uczniom  zagrożonym

niedostosowaniem społecznym. Systematyczne monitorowanie obecności uczniów 

na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Zapoznanie z podstawowymi prawami i  obowiązkami wynikającymi z  roli  ucznia

oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego

i  uczciwego  oceniania  zachowania  własnego  i  innych  ludzi.   Rozwijanie  empatii,

umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym,

umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Kształtowanie  umiejętności  właściwej  komunikacji,  stanowiącej  podstawę

współdziałania. Kształtowanie  umiejętności  asertywnego wyrażania  własnych potrzeb.

Rozwijanie  wrażliwości  na potrzeby i  trudności  innych ludzi.   Kształtowanie  postawy

szacunku i zrozumienia wobec innych osób. Rozwijanie zdolności do inicjowania 

i  podtrzymywania  znaczących  głębszych  relacji.  Budowanie  atmosfery  wzajemnego

szacunku w społeczności szkolnej.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog
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Zapoznanie z podstawowymi prawami i  obowiązkami wynikającymi z  roli  ucznia

oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego

i  uczciwego  oceniania  zachowania  własnego  i  innych  ludzi.   Rozwijanie  empatii,

umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym,

umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania

problemów, na nową wiedzę. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących 

i autorytetów. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji 

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

z  zachowaniem  obowiązujących  norm  i  reguł  kultury  osobistej.  Integracja  zespołu

klasowego  poprzez  wspólne  działania  (wycieczki,  zabawy,  projekty).  Okazywanie

szacunku rodzicom i osobom starszym. Organizowanie uroczystości klasowych 

(np.  Dzień  Babci,  Dzień  Matki).  Uświadamianie  uczniom  i  ich  rodzicom  zagrożeń

wynikających  z aktów przemocy.  Udział  w akcjach  charytatywnych:  zbiórka nakrętek,

WOŚP

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Kształtowanie  przyjaznych  relacji  międzyludzkich  i  międzykulturowych.

Kształtowanie  umiejętności  nawiązywania  i  podtrzymywania  relacji  z  rówieśnikami,

rozpoznawania  ich  potrzeb,  zgodnej  współpracy  z  innymi,  z  zachowaniem

obowiązujących  norm i  reguł  kultury  osobistej.  Integracja  zespołu  klasowego poprzez

wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Okazywanie szacunku rodzicom 

i  osobom  starszym. Organizowanie  uroczystości  klasowych (np.  Dzień  Babci,  Dzień

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog
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Matki, Dzień Kobiet). Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Uświadamianie  uczniom  i  ich  rodzicom  zagrożeń  wynikających  z aktów  przemocy.

Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka nakrętek, udział w WOŚP.

Kultura na co dzień – uczymy porozumiewać się ze sobą. Kształtowanie pozytywnych

relacji w klasie. Sposoby rozwiązywania własnych problemów. Integracja uczniów 

i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek. 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Uświadomienie uczniom, czym jest agresja

i  przemoc  oraz  jak  sobie  z  nią  radzić.  Kształtowanie  umiejętności  zastępowania

agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. Zapobieganie konfliktom 

w  środowisku  szkolnym.  Eliminacja  wulgaryzmów.  Stosowanie  zwrotów

grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji. Promowanie

zasad  szacunku,  zaufania  i  życzliwości.  Rozpoznawanie  przyczyn  ataków  agresji,

obserwacja i monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie przyczyn  konfliktów

z  uczniami).  Organizowanie  spotkań,  prelekcji,  spektakli  profilaktycznych.  Bieżące

informowanie rodziców o przejawach agresji – rejestr zachowań agresywnych. 

wychowawcy,  

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, pracownik 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

przedstawiciel policji

Wzmacnianie  odpowiedzialności  za  mienie  własne  i  społeczne.  Dyżury  nauczycieli

podczas  przerw.  Kontrola  zachowań  pozytywnych  i   negatywnych.  Monitorowanie

wpisów w zeszycie uwag i pochwał zachowań agresywnych.       

nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog,  

pracownicy 

niepedagogiczni szkoły, 

dyrektor szkoły

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów. Wyzwalanie chęci nauczyciele, 
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do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). Rozwijanie

poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, drużyna,). Wybory 

do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego. Organizacja życia kulturalnego

w szkole. Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych. Podnoszenie prestiżu szkoły

w  oczach  uczniów  i  społeczności  lokalnej.  Organizacja  imprez  okolicznościowych.

Umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością. Dbałość o gazetki

szkolne, dekorowanie klas. Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie

szkoły  -  uczniowie  współgospodarzami  szkoły.  Reprezentowanie  szkoły  podczas

uroczystości lokalnych.

wychowawcy, Samorząd 

Uczniowski, Rada 

Rodziców, dyrektor

Kształcenie  zawodowe  oparte  na  ścisłej  współpracy  z  pracodawcami.  Rozwój

doradztwa  zawodowego.  Udzielanie  pomocy  uczniom  w  osiąganiu  umiejętności

podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 

- Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, 

-  Modyfikacja  samooceny  w  przypadku,  gdy  odbiega  ona  od  realnych  możliwości

(zawyżona lub zaniżona), 

- Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach, 

-  Kształtowanie  potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z  wymaganiami

wybieranego zawodu, 

- Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, 

- Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o

wychowawcy, pedagog, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele - specjaliści, 

przedstawiciele zawodów
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sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy, 

- Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy, 

- Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań, 

- Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku

pracy, o możliwościach kształcenia i  zatrudnienia,  o planach rekrutacyjnych lokalnych

szkół) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych.

Współpraca z rodzicami. Zapoznanie rodziców z głównymi aktami i programami szkoły

oraz  współpraca  przy  ich  tworzeniu.  Czynna  współpraca  nauczycieli  z  rodzicami.

Zebrania  z  rodzicami,   wycieczki.  Pedagogizacja  rodziców.  Uwzględnienie  propozycji

Rady Rodziców przy tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, organizacji

imprez szkolnych.  Wspólne organizowanie  imprez.  Podnoszenie wiedzy pedagogicznej

rodziców  poprzez  spotkania  ze  specjalistami.   Pomoc  rodzinom  zagrożonym

niedostosowaniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, dyrektor

Kultura – wartości, 

normy i wzory 

zachowań

SFERA DUCHOWA

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości:

 - Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej 

i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych 

- Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem 

- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie.

Kształtowanie  polskich  tradycji,  kultywowanie  obyczajów.  Tworzenie  gazetek

okolicznościowych,  prowadzenie  kroniki  szkoły.  Opieka  nad  miejscami  pamięci

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog
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narodowej.  Wycieczki,  spotkania  z  ciekawymi  ludźmi  (artystami  i  twórcami

regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego. 

Organizowanie  i  udział  uczniów  w  uroczystościach  rocznicowych.  Organizowanie

klasowych spotkań  okolicznościowych. Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Organizacja apeli okolicznościowych,  imprez ogólnoszkolnych i lokalnych. Przybliżenie

wiedzy związanej z regionem, w którym żyjemy.

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji 

i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji. Określanie

swojej  przynależności  kulturowej  poprzez  kontakt  z  wybranymi  dziełami  sztuki,

zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. Uczestniczenie 

w życiu  kulturalnym środowiska rodzinnego,  szkolnego,  lokalnego  oraz  wydarzeniach

organizowanych przez najbliższą społeczność.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Kształtowanie  świadomości  odmienności  osób  niepełnosprawnych,  innej

narodowości,  wyznania,  tradycji  kulturowej  oraz  ich  praw.  Kształtowanie  postaw

wyrażających  szacunek  dla  ludzi,  niezależnie  od  religii,  statusu  materialnego,  wieku,

wyglądu,  poziomu rozwoju intelektualnego i  fizycznego oraz respektowanie ich praw,

podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog
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Wychowanie  do  wartości  i kształtowanie  patriotycznych  postaw  uczniów.

Prowadzenie  zajęć  wychowawczych  o  tematyce  patriotycznej  kl.  IV-VIII  (symbole

narodowe,  patriotyzm,  godło  i  hymn  narodowy,  czym  jest  niepodległość,  honor,

uczciwość,  Polak,  prawa  i  obowiązki  obywatelskie.  Udział  w  uroczystości  z  okazji

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

nauczyciele historii, 

dyrektor nauczyciele 

przedmiotów 

i wychowawcy, pedagog

Inspirowanie  do  podejmowania  aktywności  i  inicjatyw oraz  pracy  zespołowej,

wspomaganie  działań  służących  kształtowaniu  własnego  wizerunku  i  otoczenia.

Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności

praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Upowszechnianie czytelnictwa,  rozwijanie kompetencji  czytelniczych wśród dzieci.

Rozpoznawanie  i kierowanie zainteresowaniami literackimi. Wyrabianie i pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Prowadzenie różnych form pracy 

z  czytelnikiem:  rozmowy  o  książkach,  udzielanie  porad  w  wyborach  czytelniczych,

konkursy, głośne czytanie i słuchanie. Zachęcanie rodziców do akcji „Cała Polska czyta

dzieciom”. Organizowanie wyjść na lekcje czytelnicze do gminnej biblioteki. Udział w

konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę. 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Kształtowanie  poczucia  własnej  wartości  dziecka,  podtrzymywanie  ciekawości

poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności

za swoje decyzje i działania. Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność,

prawdomówność, rzetelność i wytrwałość. 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Kształtowanie  świadomości  odmienności  osób  niepełnosprawnych,  innej wychowawcy, 
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narodowości,  wyznania,  tradycji  kulturowej  oraz  ich  praw.  Kształtowanie  postaw

wyrażających  szacunek  dla  ludzi,  niezależnie  od  religii,  statusu  materialnego,  wieku,

wyglądu,  poziomu rozwoju intelektualnego i  fizycznego oraz respektowanie ich praw,

podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)

SFERA  

PSYCHICZNA 

Zapoznanie  uczniów  i  rodziców  z  obowiązującymi  w  szkole  regulaminami.

Zapoznanie  ze  Statutem,  Programem  Wychowawczo-Profilaktycznym,  Regulaminem

Oceniania,  Przedmiotowymi  Zasadami  Oceniania,  regulaminami  i  procedurami

obowiązującymi w szkole. Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia

uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania. Konsekwentne reagowanie 

na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, 

pracownicy policji

Działalność  wychowawcza,  edukacyjna,  informacyjna  i  profilaktyczna  w  celu

przeciwdziałania  narkomanii.  Poprzez  programy  profilaktyczne  oraz  pogadanki  z

wychowawcami,  psychologiem i  pedagogiem szkolnym należy  informować uczniów o

konsekwencjach sięgania po alkohol, papierosy i środki odurzające.

Należy  również  położyć  nacisk  na  uświadamianie  rodziców  i  uczniów  odnośnie

szkodliwości napoi energetycznych, papierosów.

Cały  czas  należy  kształcić  wśród uczniów umiejętność  asertywności  oraz  umiejętność

podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki.

Należy edukować nauczycieli  i  rodziców pod kątem rozpoznawania nowych sposobów

odurzania  się  i  używanych w tym celu  przedmiotów popularnych  wśród nastolatków,

która pomoże zwiększyć ich czujność.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, psycholog z 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

specjaliści, 

pracownicy policji
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Realizowanie programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.  Przyswojenie wiedzy o 

tym, że:  nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem, 

palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki 

fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,  zaprzestanie palenia przynosi korzyści 

natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości, wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają 

osobiste przekonania oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu, większość 

dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali, reklamy papierosów na całym świecie są często 

ukierunkowane na dzieci i młodzież, dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji 

palenia, sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym. 

Kształtowanie postaw: zobowiązujących do niepalenia, dumy z faktu niepalenia, 

odpowiedzialności za własne zdrowie. Rozwinięcie umiejętności do:  przekazywania 

wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu, wspierania innych ludzi, by

nie podejmowali palenia, przeciwstawiania się paleniu tytoniu, określania korzyści 

przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, wspierania ludzi palących, 

którzy pragną zerwać z nałogiem.

specjaliści, 

wychowawcy, pedagog

Określenie pozytywnych i negatywnych emocji. Redukowanie agresywnych zachowań

poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów. Budowanie atmosfery otwartości 

i przyzwolenia na dyskusję. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji

konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji

świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. Budowanie atmosfery wsparcia 

i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog
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zredukowanie lęku.  Rozpoznawanie uczuć. Wzmacnianie wiary we własne możliwości,

budowanie  pozytywnej  samooceny.  Stres  i  sposoby  radzenia  ze  stresem.  Omawianie

sposobów rozwiązywania własnych problemów. Zajęcia wzmacniające pewność siebie. 

Informowanie  rodziców  o  rodzajach  i  formach  pomocy  proponowanych  przez

instytucje wspierające szkołę.  Organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców

związanych  z  problemami  i  zagrożeniami  współczesnej  młodzieży.  Pedagogizacja

rodziców podczas wywiadówek. Kierowanie uczniów na badania do PPP. Zapewnienie

pomocy  w  nauce  (zajęcia  uwzględniające  potrzeby  uczniów,  rewalidacyjne,

specjalistyczne). .

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog,  specjaliści

Zwiększenie  bezpieczeństwa uczniów poprzez  kontrolowanie  monitoringu.  Analiza

monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

pedagog, dyrektor szkoły

Zapoznanie  uczniów  z  drogą  ewakuacyjną  szkoły.  Znajomość  „ciągów

komunikacyjnych” i dróg ewakuacji  na terenie szkoły. Omawianie zasad bezpiecznego

spędzania  przerw,  zachowania  się  w trakcie  lekcji  i  imprez  szkolnych.  Próbny  alarm

przeciwpożarowy.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, dyrektor, 

koordynator do spraw 

bezpieczeństwa
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Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zaleceń Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej.  Dostosowanie  metod  pracy  do  potrzeb  uczniów.

Prowadzenie zajęć  logopedycznych. Orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów,

konsultowanie z pracownikami socjalnymi MOPS. Monitorowanie uczestnictwa dzieci w

zajęciach  korekcyjnych  oraz  zajęciach  wyrównawczych.  Szerzenie  postaw  tolerancji

wśród uczniów.

wszyscy nauczyciele, 

nauczyciele 

odpowiedzialni za 

organizację zajęć 

specjalistycznych

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni.  Rozwijanie świadomości

dotyczącej  prawa  do  prywatności,  w  tym  do  ochrony  danych  osobowych  oraz

ograniczonego  zaufania  do  osób  poznanych  w  sieci.  Kształtowanie  umiejętności

wyszukiwania,  porządkowania  i  wykorzystywania  informacji  z  różnych  źródeł,

korzystania  z  technologii  informacyjno-komunikacyjnych,  kształtowanie  świadomości

negatywnego  wpływu  pracy  przy  komputerze  na  zdrowie  i  kontakty  społeczne  oraz

niebezpieczeństw wynikających  z  anonimowości  kontaktów,  respektowanie  ograniczeń

dotyczących  korzystania  z  komputera,  Internetu  i  multimediów.  Zajęcia  dotyczące

przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania 

ze środków masowego przekazu. Szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń i przepisów

prawnych związanych z cyberprzemocą.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, rodzice, 

pracownicy policji 

i poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Udział uczniów

w  konkursach  szkolnych  i  pozaszkolnych.  Uczenie  świadomego  i  bezpiecznego

korzystania  z  Internetu  „Akcja  Dzień  Bezpiecznego  Internetu”. Prowadzenie  lekcji z

wykorzystaniem technologii informacyjnej.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog

Jestem  ostrożny  w  kontaktach  z  nieznajomymi. Kształtowanie  umiejętności wychowawcy, 

55



zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Nauka mówienia „nie” 

w  określonych  sytuacjach.   Kształtowanie  umiejętności  zachowania  się

w niebezpiecznych sytuacjach.

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, 

pracownicy policji

Udzielanie pierwszej pomocy. Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami

– realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

w ramach zajęć lekcyjnych. Pogadanka, prezentacja, ćwiczenia praktyczne.

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog

Znajomość prawa. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania 

w sprawach nieletnich. 

wychowawcy, pedagog, 

pracownicy policji

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie

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

wychowawcy, doradca 

zawodowy

Dostarczenie  uczniom  wiedzy  o  szkodliwości  używek:  palenia  papierosów,  picia

alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). Nigdy nie

sięgaj sam po leki. Czy zawsze mogę spróbować  tego, czym poczęstuje mnie kolega,

koleżanka  lub  osoba  obca?  Propagowanie  wiedzy  na  temat  prawnych  i  moralnych

skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. 

Realizacja programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas starszych 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”.

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog,  specjaliści

Realizowanie programu z zakresu profilaktyki nikotynizmu „Bieg po zdrowie” w 

klasach IV. Programy realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Makowie Maz.

Koordynator, pedagog 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice.
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Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Zasady ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:

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

modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 analizę dokumentacji,

 przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 rozmowy z rodzicami,

 analizę przypadków,

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

Program jest otwarty i może być modyfikowany w miarę potrzeb w trakcie realizacji.
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Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  Szkoły  Podstawowej   im.  Marii  Konopnickiej  w  Czerwonce  został

uchwalony  przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu ………………………………………….

     

 Opracował zespół nauczycieli:

 Agnieszka Lewaśkiewicz

 Anna Mroczkowska

 Anna Rostkowska

 Hanna Żebrowska
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