
Program Wychowawczo - Profilaktyczny 
w Szkole Podstawowej nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Polskich Noblistów 

w Iławie 
 

 

2022/2023 

W programie uwzględniono: 

1.Obowiązujące akty prawne; 

2.Statut Szkoły; 

3.Plan Pracy Szkoły; 

4. Szkolny Zestaw Programów Nauczania; 

Podstawy prawne: 
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn.: Dz.U. 2019 poz. 2215). 

4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082). 

5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1327). 

6. 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. 2020 

poz. 1449). 

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

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356). 

9. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie. 

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 r. poz. 

1249). 

11. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

12. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025. 

13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020 r. poz. 72050). 

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

alkoholizmowi (Dz.U. 2021 r. poz. 1119). 

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

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

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1309). 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2021 r. poz. 276). 

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

18. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2018 r. 

poz. 969). 



19. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa od 1 września 2021 r. w związku z zagrożeniem 

epidemicznym COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Polskich Noblistów w Iławie. 

20. Bezpieczna szkoła – strategia bezpieczeństwa w szkole. Procedury postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń w szkole. 

21. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Ponadto podczas opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniono : 

1) Diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej dotyczącą czynników 

chroniących i czynników ryzyka w środowisku szkolnym, przeprowadzoną wśród uczniów, 

rodziców/opiekunów.  Przeprowadzono badanie ankietowe nt. Cyberprzemocy. 

2) Raport/sprawozdanie z diagnozy (ewaluacji) wewnętrznej działań w ramach realizacji programu  

wychowawczo – profilaktycznego za rok 2021/2022 sporządzony w oparciu o: 

• plany pracy wychowawczo – profilaktyczne realizowane w klasach w roku 2021/2022,  

• ogólnoszkolne działania wychowawczo – profilaktyczne 2021/2022,  

• końcoworoczne sprawozdania wychowawców klas oraz wnioski za rok 2021/2022,  

• analizę przeprowadzonych ankiet (Cyberprzemoc), 

• sprawozdania końcoworoczne m.in.: pedagog, psycholog, Szkolny KIub  Integracji, 

Szkolny Klub Wolontariatu, Samorząd Uczniowski; 

3) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023; 

• Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

• Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

• Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka 

łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

• Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

• Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

• Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

• Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i 

uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

4) Wyniki ankiety skierowanej do rodziców klas I – VIII (pyt. Które tematy sugerowałby/sugerowałaby 

Pan/Pani, aby w szczególności były omawiane m.in. na godzinach wychowawczych?); 

5) Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora; 

6) Obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego  2021/2022; 



 

Wstęp 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 5                                       

z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie opiera się na hierarchii wartości 

wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy oraz tradycji szkolnych. 

Myśl przewodnia podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych 

opiera się na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która  

w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości                  

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej. Proces wychowania 

jest uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów uczniów. 

Wszystkie proponowane przez nas działania, poza oczywistą promowaną tam tematyką, mają również 

na celu ułatwienie uczniom nabywania umiejętności życia w społeczeństwie, dążą do socjalizacji 

jednostki. W związku z tym ich celem jest usprawnienie komunikacji, współpracy w grupie (również                

w środowiskach wirtualnych), ale również pozwalają na rozwijanie zdolności indywidualnej oraz 

zespołowej pracy czy organizacji i zarządzanie zespołami. Dzięki takiej różnorodności zajęć młodzi 

ludzie poza zdolnościami socjalizacyjnymi rozwijają również swoją kreatywność oraz 

przedsiębiorczość, co pozwala na wprowadzanie bardziej innowacyjnych rozwiązań w trakcie 

kształcenia młodych ludzi, które odpowiednie są do poziomu ich aktualnego rozwoju.  

Ponadto cele edukacyjne opisane w nowej podstawie programowej zakładają, że w szkole 

podstawowej będzie kładło się duży nacisk na integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 

emocjonalny, społeczny oraz moralny uczniów. Dzięki odkrywaniu przez dziecko własnych 

możliwości oraz gromadzenie własnych doświadczeń następuje proces jego wychowania. Młody 

człowiek podejmując się działania zawsze może liczyć na wsparcie swojego nauczyciela. Nauka 

będzie prowadzona poprzez wykonywanie prostych czynności, ciągłą praktykę oraz podejmowanie 

intelektualnych wyzwań.  

Określone w niniejszym programie działania mają charakter wychowawczy                                           

i profilaktyczny.  

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, 

zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest przygotowanie ucznia do 

samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania 

długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez 

społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji 

wartości młodego człowieka. 

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań 

przywracających zdrowie, ma ona również na celu hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających 

się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór 



zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się 

danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, 

wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie 

ambitnych postaw. 

Opracowanie Programu  poprzedzone było diagnozą potrzeb i problemów.  Przeprowadzona  analiza  

wskazuje  na  istnienie  problemów wymagających realizacji różnych działań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW 

 nt. Cyberprzemocy 

Cel badania: ocena czynników ryzyka i czynników chroniących zachowań problemowych/ryzykownych 

uczniów naszej szkoły, 

Termin badań:  

Badanie ankietowe przeprowadzono anonimowo w czerwcu 2022 roku w formie ankiet  dla uczniów i 

rodziców klas VII - VIII. 

Charakterystyka respondentów:  

W badaniu wzięło udział: 

  112 uczniów klas VII – VIII; 

 71 rodziców klas VII – VIII; 

 

Analiza i wnioski z ankiet: 

Uczniowie  

 

Kl. VII – VIII 

• Najwięcej, bo 92 osoby korzystają z Internetu wiele razy dziennie, praktycznie cały czas. 17 

osób robi to 2-3 razy w ciągu dnia, 3 osoby raz dziennie, a 2 osoby kilka razy w tygodniu. 

Tylko 1 osoba podała, że nie korzysta z Internetu; 

• Najwięcej osób (62) używa Internetu, żeby mieć dostęp do filmów i muzyki. 52 osoby chcą 

mieć dostęp do bieżących informacji. 43 uczniów wykorzystuje Internet, aby posiadać konto 

na Instagramie, 35 konto na FC, 34 by poznawać nowych znajomych. Wśród odpowiedzi 

padały także: Tik Tok, Spotify, granie w gry, posiadanie kanału na YT. Tylko jedna osoba 

podała, że wykorzystuje Internet do nauki; 

• Zdecydowana większość uczniów wie, czym jest cyberprzemoc (tylko 2 osoby udzieliły 

odpowiedzi „nie wiem”, 5 – „nie mam zdania”); 

• 49 osób przyznało, że doświadczyło cyberprzemocy, 63 uczniów nie spotkało się z tym 

zjawiskiem; 

• Najwięcej spośród osób doświadczających cyberprzemocy spotkało się z: rozsiewaniem 

plotek i rozpowszechnianiem krzywdzących i nieprawdziwych informacji na swój temat (27), 

publikowaniem złośliwych i obraźliwych komentarzy do zdjęć i wpisów (17), regularnym 

przesyłaniem nieprzyjemnych wiadomości, złośliwych i obraźliwych smsów lub maili (15), 

ujawnianiem prywatnych materiałów bez zgody (14); 

• Respondenci w większości (60 osób) nie wiedzą czy ich rówieśnicy doświadczyli 

ceberprzemocy. Tylko 39 osób odpowiedziało twierdząco na to pytanie; 

• 44 uczniów uważa, że przemoc rówieśnicza przenoszona jest na drogę komunikacji 

elektronicznej; 

• Ankietowani uczniowie w przypadku doświadczania cyberprzemocy przez rówieśników 

staraliby się zrozumieć, pomóc i wesprzeć – 17, powiedzieliby nauczycielowi lub innemu 

dorosłemu – 14. Duża grupa (14) nie wiedziałaby, jak zachować się w takiej sytuacji; 



• W zdecydowanej większości osoby doświadczające cyberprzemocy nie reagowały i nie 

mówiły o tym nikomu (52). Duża grupa (20) zgłosiła problem na stronie serwisu lub portalu, 

na którym zdarzenie miało miejsce; 

• Najwięcej osób  spotkało się z obrażaniem w Internecie z powodu wyglądu fizycznego (55),  

z powodu ubioru (42), narodowości (31), upodobań i zainteresowań (29); 

• Zdecydowana większość pytanych uczniów nie stosuje cyberprzemocy wobec swoich 

rówieśników (77). Twierdząco odpowiedziało 20 osób, czasami 18 uczniów; 

• Wśród osób, które uciekały się do stosowania cyberprzemocy najczęściej za powód podawały 

robienie żartów(5), odwet (5), złość (4). Padały również odpowiedzi „bo lubię”, „bo mogę”, 

„bo tak”; 

• Według ankietowanych cyberprzemoc stosują osoby, które w Internecie są anonimowe (41) 

lub koledzy ze szkoły (31); 

• Według badanych uczniów osoba doznająca agresji internetowej najczęściej odczuwa smutek 

(55), upokorzenie (50), wstyd (46), strach (42), zdenerwowanie (38), lęk (36), obawa przed 

zastosowaniem gróźb w realu (17); 

• Osoby ankietowane w zdecydowanej większości zgadzają się, że: 

 

- w Internecie bez problemu można znaleźć piracką wersję filmu lub muzyki (75), 

- stosowanie przemocy w Internecie jest przestępstwem, za które grożą sankcje karne (61), 

- mowa nienawiści w Internecie, to ważny problem (58) 

• By chronić swoją prywatność w Internecie uczniowie najczęściej usuwają historię 

wyszukiwania (42), podają nieprawdziwe dane, gdy tylko jest to możliwe (42), stosują 

logowanie wieloetapowe (36); 

• Według badanych uczniów rodzice rozmawiają z nimi na temat zasad korzystania z Internetu 

(81), jednak aż 27 osób twierdzi, że i tak robi, co chce. 14 uczniów ma ustalony przez 

rodziców czas korzystania z Internetu i są sprawdzani, jakie strony odwiedzają; 

• Zdarzyły się wśród uczniów odpowiedzi, że rodzice nie stosują żadnych zasad (8),  

że to wyłącznie ich sprawa lub nikomu nie mówią, co robią w Internecie; 

• Prawie połowa ankietowanych przyznaje się do oglądania patostreamów; 

• Jako powód sięgania po te treści najwięcej uczniów podaje, że robi to dla rozrywki (33),  

z nudów (24), z ciekawości (15); na patostreamy przez przypadek trafiło 10 uczniów,  

a z polecenia przez znajomych 9 osób; 

• 25% ankietowanych uważa, że w szkole są potrzebne zasady reagowania na zjawiska 

przemocy elektronicznej. Równie duża grupa uczniów nie ma zdania lub uważa, że to nic  

nie pomoże; 

 

 

RODZICE 

• 33 ankietowanych rodziców podaje, że ich dziecko cały czas korzysta z Interentu, 10 – raz 

dziennie, 26 – 2-3 razy w ciągu dnia, 12 – kilka razy w tygodniu. Żaden rodzic nie zaznaczył 

odpowiedzi stwierdzającej, że dziecko nie korzysta z Internetu wcale;  

• według rodziców dzieci najczęściej korzystają w Internecie z: dostępu do filmów i muzyki 

(55), profilu na Facebooku (36), dostępu do bieżących informacji (25), konta na Instagramie 

(22), 2 rodziców nie orientuje się, co ich dziecko robi w Internecie; 

• rodzice zapytani o to, czy ich dziecko doświadczyło przemocy w Internecie w zdecydowanej 

większości (52) zaprzeczają, by coś takiego miało miejsce. 11 osób potwierdza, że 

internetowa przemoc dotknęła ich dziecko. 8 rodziców nie wie, czy taka przemoc miała 

miejsce; 



• rodzice, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej na w/w pytanie podają, że przemoc 

najczęściej przybierała formę: rozsiewania plotek i rozpowszechniania nieprawdziwych i 

krzywdzących informacji, by skompromitować lub zawstydzić dziecko (5), zamieszczania 

pogardliwych, wulgarnych wpisów wobec innych osób prowadzących dyskusję (4), 

ujawniania prywatnych materiałów bez zgody (3), publikowania złośliwych i obraźliwych 

komentarzy do zdjęć i wpisów oraz na portalach społecznościowych (3), regularnego 

przesyłania nieprzyjemnych wiadomości, złośliwych i obraźliwych e-maili czy smsów (3); 

• 50 spośród rodziców zgadza się z twierdzeniem, że przemoc rówieśnicza, która ma miejsce w 

szkole przenoszona jest na drogę komunikacji elektronicznej. 5 rodziców temu zaprzecza, a 14 

nie ma zdania na ten temat; 

• w sytuacji doświadczania przemocy przez dziecko 30 rodziców rozmawiałoby o tym z 

dzieckiem. Tylko 11 ankietowanych zgłosiłoby ten fakt do odpowiednich instytucji, 6 do 

psychologa, 4 do wychowawcy, a 3 do pedagoga; 

• 50 rodzicom dziecko nigdy nie zgłaszało, by spotkało się z obrażaniem w Internecie innych 

osób. 14 osób podaje, że miało to miejsce ze względu na wygląd fizyczny, a 12 ze względu na 

styl czy typ ubrań; 

• według rodziców najczęściej cyberprzemoc stosują: osoby anonimowe (39), osoby ze szkoły 

dziecka (21), osoby znane dziecku z Internetu (13); 

• według większości rodziców konflikty z sieci przenoszą się do świata realnego, wolność 

słowa w Internecie jest nieograniczona, osoby obrażające innych w Internecie pozostają 

bezkarne, w Internecie nie można odróżnić informacji prawdziwych od fałszywych, mowa 

nienawiści w Internecie, to ważny problem, w Internecie bez problemu znaleźć można piracką 

wersję filmu lub muzyki, stosowanie przemocy w Internecie jest przestępstwem, za które 

grożą sankcje karne; 

• rodzice zapytani o to, jakie zasady korzystania z Internetu przez dzieci stosują odpowiedzieli: 

rozmawiam z dzieckiem profilaktycznie, aby zapobiec zagrożeniom (51), rozmawiam, gdy 

dziecko zgłasza problem (43), ustalam maksymalny czas, jaki dziecko może spędzić w 

Internecie (30), sprawdzam to, co faktycznie dziecko robi w Internecie (21), ustalam zasady 

dotyczące treści, do których dziecko może mieć dostęp (20); 

• zdecydowana większość rodziców (67) stwierdza, że w szkole potrzebne są zasady 

reagowania na zjawiska przemocy elektronicznej;  

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

• należy zorganizować rodzicom szkolenia, spotkania zwiększające świadomość nt. cyberprzemocy; 

• ważne jest, aby uświadamiać uczniom szkodliwość z nadmiernego korzystania z Internetu; 

• zorganizować zajęcia uwrażliwiające uczniów na zjawisko agresji internetowej, poprzez rozwijanie 

zdolności do empatii z innymi ludźmi - przeprowadzenie zajęć nt. bezpiecznej pomocy rówieśniczej 

(interwencja kryzysowa); 

• podjąć działania służące kształtowaniu etosu zaufania w szkole („kultury zaufania”), by w sytuacji 

jakiejkolwiek przemocy uczeń był przekonany o zachowaniu dyskrecji, zrozumienia i akceptacji, a 

także był przekonany, że niezależnie od tego, jaki ma problem, to ma prawo zgłosić się z nim po 

wsparcie, a pomoc taką zawsze otrzyma; 

• w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy podjęcie konkretnych działań (zagwarantować w 

placówce bezpieczną strukturę informatyczną; wprowadzić w szkole działania profilaktyczne 

uświadamiające całej społeczności szkolnej zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania 

różnych technologii komunikacyjnych; podejmować interwencję w każdym przypadku ujawnienia lub 

podejrzenia cyberagresji zgodnie z istniejącą w szkole procedurą) 



• uświadamiać uczniom zasady odpowiedzialności nieletnich za swoje czyny; 

• przeprowadzanie zajęć integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu dokuczania; 

• wskazywać uczniom korzyści z rozwijania zainteresowań, pasji, zachęcać do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych; 

• rozwijać relacje poprzez częsty kontakt i rozmowy, pamiętając, że uczniowie potrzebują 

bezpośredniego kontaktu zarówno z rówieśnikami jak i nauczycielami; 

 

Diagnoza w środowisku szkolnym : 

Z analizy dokumentacji szkolnej (protokoły Zespołu Wychowawczego, protokoły 

powypadkowe, zapisy w dziennikach lekcyjnych, a także w dziennikach psychologa i pedagoga 

szkolnego), a także na podstawie analizy problemów zgłaszanych przez rodziców oraz obserwacji 

uczniów – wynika, że 10% uczniów ma problemy emocjonalne. Znaczącym problemem jest również 

agresja wśród uczniów (4,2%). Około 1% wykazywało zachowania ryzykowne, sięgając po papierosy 

i alkohol. Problemy w zakresie zdrowia psychicznego (samookaleczenia, zaburzenia lękowe i 

depresyjne, próby samobójcze) stanowią około 1% wśród społeczności uczniowskiej.  

Zaobserwowano zwiększoną liczbę wypadków, jakim ulegali uczniowie podczas przerw. 

Po analizie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci z klas I-VIII, w celu 

zaplanowania działań wychowawczo-opiekuńczych i profilaktycznych, stwierdzono, że w programie 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły należ y uwzględnić następującą problematykę: 

- klasy I-III: złość, agresja, przemoc (99osób), radzenie sobie ze stresem i porażką (88 osób), 

bezpieczeństwo dzieci w Internecie (76 osób) 

- klasy IV-VIII: radzenie sobie ze stresem i porażką (86 osób), bezpieczeństwo dzieci w Internecie (67 

osób), złość, agresja, przemoc (61 osób), kształtowanie postaw prospołecznych, radzenie sobie z 

emocjami (49 osób) 

 

 

PODSUMOWANIE 

DO GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA WYSTĘPUJACYCH W SZKOLE MOŻEMY 

ZALICZYĆ: 

• nadmierne korzystanie z Internetu (brak ograniczeń w dostępie do Internetu); 

• wzorce zachowania kreowane przez współczesne media; 

• poczucie anonimowości w Internecie; 

• kryzysy rozwojowe młodych ludzi, które mogą mieć wpływ na ich zachowanie                                       

w środowisku szkolnym; 

• słaba relacja z rodzicami; 

• brak wystarczających kompetencji wychowawczych rodziców, brak odpowiedniego nadzoru 

nad korzystaniem przez dzieci z Internetu, brak ustalonych zasad; 



DO GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH WYSTĘPUJACYCH W SZKOLE 

MOŻEMY ZALICZYĆ: 

• wsparcie ze strony rodziny, rówieśników i nauczycieli; 

• wprowadzenie przez rodziców zasad korzystania z Internetu (czas, treści); 

• wiedza uczniów  na temat zagrożeń związanych z Internetem w tym cyberprzemocy; 

• prowadzenie przez rodziców rozmów z dzieckiem na temat bezpieczeństwa w Internecie; 

• zainteresowanie rodziców aktywnością dziecka online; 

• regularne poświęcanie przez dziecko czasu na hobby niezwiązane z Internetem; 

• działania profilaktyczne prowadzone w szkole na temat cyberprzemocy, bezpiecznego 

korzystania z Internetu i odpowiedzialności karnej. 

 

 

Przeprowadzona m.in. diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników 

chroniących oraz czynników ryzyka, przyczyniła się do zaplanowania przez Zespół Wychowawczy 

działań w następujących obszarach: 

Część 1: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej; 

Część 2: Budowanie świadomości i przynależności narodowej; 

Część 3: Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie 

samobójstwom i zachowaniom autoagresywnym; 

Część 4: Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych;  

Część 5: Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej;  

Część 6: Cyberprzemoc; 

Część 7: Środki psychoaktywne;  

Część 8: Kształtowanie postaw prozdrowotnych - zdrowy styl życia, rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne; 

Część 9: Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole; 

Część 10: Uczeń przybyły z zagranicy, w szczególności z Ukrainy; 

Część 11: Doradztwo zawodowe; 

Część 12: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna; 

Część 13: Działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem Covid 19. 

 

 

 



Misja i wizja szkoły  
Misja  

W Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie 

podejmowane są działania, które umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do: 

o dalszej edukacji, 

o współdziałania z innymi ludźmi, 

o przestrzegania norm społecznego współżycia, 

o zapoznania się z dziedzictwem kulturowym miasta, regionu, kraju, 

o dbania o zdrowie własne i innych ludzi, 

o szanowania środowiska przyrodniczego, 

o funkcjonowania we współczesnym, zinformatyzowanym świecie, 

o dostrzegania zmian w jednoczącej się Europie. 

Wizja 

W Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie jest szkołą 

przyjazną, promującą zdrowy styl życia, w której panuje klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów                     

i nauczycieli. 

Kształtuje ona ucznia szanującego godność osobową każdego człowieka, odpowiedzialnego                                      

i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości. 

Szkoła ta rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, uwzględniając ich potrzeby                                     

i możliwości. 

W działaniach na rzecz rozwoju osobowego dziecka szkoła dostrzega w rodzinie autentycznego 

partnera. 

Model absolwenta  

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie: 

o nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji, 

o potrafi współdziałać z innymi ludźmi, 

o potrafi przestrzegać normy społecznego współżycia, 

o zna i szanuje swoje miasto, region, swój kraj, 

o umie dbać o zdrowie własne i innych ludzi, 

o szanuje środowisko przyrodnicze, 

o potrafi funkcjonować we współczesnym świecie informacji, 

o dostrzega zmiany w jednoczącej się Europie. 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

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



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

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania                             

i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

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

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie 

jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

Cel główny programu: Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju uczniów w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym                           

w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym. Przygotowanie uczniów do samodzielnego                              

i odpowiedzialnego życia. 

Cele szczegółowe: 

Szkoły i placówki prowadzą systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz 

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w celu przeciwdziałania 

narkomanii. 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

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; 

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; 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy 

prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 



2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu; 

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością 

lokalną; 

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także 

nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami 

oraz nauczycielami i wychowawcami; 

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych 

relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy  

z grupą uczniów lub wychowanków; 

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów; 

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność 

podmiotów 

8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 

postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy 

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców 

z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków i substancji, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz 

postępowania w tego typu przypadkach; 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków; 

3) kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu; 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców  

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji oraz podejmowania 

szkolnej interwencji profilaktycznej; 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków               

i substancji, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

Działalność informacyjna w szkole i placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji, skierowanych 

do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców 

oraz innych pracowników szkoły lub placówki. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

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

temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych                  

z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji; 



2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji; 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom                   

i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów Ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”; 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek 

z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków                                

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków                     

i substancji; 

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na 

swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3)  w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których 

rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

Zamieszczone poniżej treści dotyczą obszarów wychowania i profilaktyki zawartej w podstawach 

programowych przedmiotów kształcenia ogólnego dla Szkoły Podstawowej. Wybrane zostały aspekty, 

które rozwijają w uczniach pewność siebie oraz kształtują ich zaradność życiową.  

Kompetencje kluczowe 

Realizacja zadań zawartych w niniejszym programie uwzględnia kształtowanie kompetencji 

kluczowych skierowanych wobec uczniów. Na szczeblu UE określono osiem kompetencji 

kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla 

potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz 

zatrudnienia: 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;  

2. Porozumiewanie się w językach obcych;  

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;  

4. Kompetencje informatyczne;  

5. Umiejętność uczenia się;  

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie;  

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość;  

8. Świadomość i ekspresja kulturalna. 

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach nowożytnych;  

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia 

matematycznego;  



3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;  

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod  

i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  

6) praca w zespole i społeczna aktywność; 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

Działania sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych wśród uczniów, m.in.: 

• metody aktywujące, w tym metody problemowe, gry dydaktyczne; 

• obserwacje, doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; 

• wzmocnienie działalności samorządu uczniowskiego rozwijając w ten sposób  

inicjatywność i przedsiębiorczość; 

• wolontariat, udział w akcjach; 

• pedagogizacje rodziców; 

• wycieczki, wyjścia do teatru, kina, spektakle; 

• apele dla uczniów; 

 
Profil kompetencyjny ucznia na I etapie edukacyjnym: 

Wiedza 

Uczeń:  

- wie, gdzie szukać wsparcia podczas uczenia się  

- wie, że warto pytać i szukać odpowiedzi;  

- dostrzega swoje mocne strony i zainteresowania;  

- zna wybrane techniki i metody uczenia się;  

- zna zasady prowadzenia prostych obserwacji i doświadczeń;  

- identyfikuje podstawowe źródła informacji;  

- potrafi korzystać z pomocy w procesie uczenia się;  

- wie, na czym polega skuteczna praca w grupie.  

Umiejętności  

Uczeń:  

- uczy się pod bezpośrednim kierunkiem nauczyciela;  

- słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji i wskazówek;  

- stosuje znane metody i techniki uczenia się;  

- przeprowadza proste obserwacje i doświadczenia;  

- ostrzega związki przyczynowo-skutkowe wynikające z przeprowadzonych badań; 

- podejmuje próby uzasadnia własnego stanowiska;  

- wykorzystuje zasady uczenia się w grupie. 

Postawy  

Uczeń:  

- chętnie nabywa nowej wiedzy oraz umiejętności; 

- jest ciekawy świata i zadaje pytania;  



- rozwija swoje zainteresowania;  

- chętnie wykonuje wyznaczone zadania;  

- jest gotów do pracy w zespole. 

Profil kompetencyjny ucznia na II etapie edukacyjnym 

Wiedza  

Uczeń:  

- wie, że ma potrzeby i ograniczenia w procesie uczenia się; 

- wie, jakie znaczenie dla uczenia się ma samoocena i ocena koleżeńska, zna 

   sposoby jej dokonywania;  

- zna różne techniki i metody pracy odpowiadające jego stylowi uczenia się;  

- potrafi zaplanować obserwację, doświadczenie i eksperyment; 

- dokonuje selekcji informacji pozyskanych z różnych źródeł;  

- wie, jak zorganizować uczenie się w grupie; 

- identyfikuje swoje mocne strony i zainteresowania; 

- umie korzystać z instrukcji. 

Umiejętności  

Uczeń:  

- uczy się pod kierunkiem nauczycieli i samodzielnie;  

- wykorzystuje swoje mocne strony, informację zwrotną i wcześniejsze doświadczenia  

    w procesie uczenia się;  

- stosuje znane metody i techniki uczenia się;  

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji, dokonuje ich prawidłowej selekcji;  

- formułuje problemy inicjujące proces badawczy i uczestniczy we wszystkich etapach  

   procesu badawczego;  

- planuje i przeprowadza obserwacje oraz doświadczenia jako sposób rozwiązywania  

    problemów;  

- formułuje wnioski i uzasadnia własne stanowisko;  

- organizuje pracę w grupie;  

- określa cele swojego działania i rozwija swoje zainteresowania;  

- dokonuje oceny własnej pracy;  

- wskazuje związki przyczynowo-skutkowe wynikające z przeprowadzonych badań;  

- podejmuje próby formułowania wniosków i wnioskuje samodzielnie;  

- dzieli się swoją wiedzą i korzysta z wiedzy rówieśników. 

Postawy  

Uczeń:  

- chętnie nabywa nowej wiedzy oraz umiejętności;  

- rozwija swoje zainteresowania;  

- podejmuje próby pokonywania trudności występujących podczas uczenia się;  



- bierze odpowiedzialność za własną naukę;  

- jest gotów stawiać hipotezy i rozwiązywać problemy;  

- z chęcią samodzielnie wyszukuje informacje z różnych źródeł;  

- docenia wartość uczenia się we współpracy i chętnie podejmuje pracę zespołową.  

- podejmuje działania zmierzające do rozwiązywania problemów w procesie uczenia się;  

- chętnie realizuje zadania we współpracy z rówieśnikami. 

Ewaluacja 
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego polegać będzie na zaplanowanym                                              

i systematycznym gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności 

prowadzonych w szkole działań. 

Ocena skuteczności pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji, przez co podniesiona 

zostanie jakość prowadzonych działań. 

Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

1) Obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego. 

2) Przeprowadzania badań ankietowych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

3) Analizę dokumentacji m.in. sprawozdania wychowawców klas, sprawozdania pedagoga/ 

psychologa szkolnego; 

 



 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

 

Część 1 „Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej” ma na celu: 

1. Budowanie świadomości samego siebie i realnych aspiracji życiowych: 

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

• podkreślanie korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu, 

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

• poszerzanie horyzontów, uświadamianie mnogości ścieżek życiowych, 

• poszerzanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania. 

2. Budowanie pewności siebie: 

• uświadamianie zagadnienia pewności siebie, 

• techniki budowania pewności siebie, 

• odkrywanie własnej osobowości, 

• rozwijanie zainteresowań, 

• odnajdywanie swoich mocnych stron. 

3. Budowanie zaradności życiowej: 

• organizacja warsztatów, 

• angażowanie uczniów w organizację wydarzeń, imprez etc. 

• organizacja wyjazdów, wycieczek. 

Cele szczegółowe: 

• tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole, 

• uczenie asertywności, 

• zaznajamianie uczniów z pojęciem tolerancji, 

• uczenie podejmowania właściwych decyzji, 

• uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresowymi, 

• wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

• poznawanie swoich predyspozycji oraz ich rozwijanie, 



 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1. Integracja, komunikacja − Zajęcia integracyjne (m.in. 

komunikacja, asertywność, 

współpraca w grupie, 

rozwiązywanie konfliktów, 

radzenie sobie ze stresem itp.): 

• ćwiczenia indywidualne i 

grupowe, 

• ćwiczenia integrujące klasy, 

• ćwiczenia aktywizujące. 

 

− Zorganizowanie działań w 

ramach działań „Październik – 

miesiącem integracji i 

profilaktyki”. 

 

− Ustalanie zasad w grupie. 

− Wycieczki klasowe/szkolne, 

wyjścia poza teren szkoły, 

zajęcia m.in. w OPPUiPR, 

KPP Iława. 

 

− Organizacja i udział                                           

w uroczystościach, imprezach 

szkolnych, wolontariacie, 

happeningach, konkursach, 

zawodach sportowych. 

− Uaktualnianie procedur i w 

razie potrzeb ich stosowanie. 

wychowawca klasy, wszyscy 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog, n-le świetlicy 

szkolnej, Poradnia P-P, 

OPPUiPR 

 

 

 

 

pedagog, nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

wychowawcy, nauczyciele, 

wolontariat 

 

wychowawcy, nauczyciele, 

opiekunowie wolontariatu                

i in. 

 

nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog, dyrekcja szkoły 

wychowawcy, pedagog, 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

X 2021 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

wg potrzeb 

 

uczniowie 



 

− Indywidualne spotkania, 

rozmowy, konsultacje, 

rozstrzyganie bieżących 

spraw. 

psycholog, dyrekcja szkoły, 

nauczyciele, Zespół 

Wychowawczy, Zespół 

Szybkiego Reagowania 

cały rok 

2.Poznanie siebie oraz skupienie się na 

odkrywaniu własnych zdolności oraz 

aspiracji życiowych. 

3.Praca nad adekwatnym poczuciem 

własnej wartości, uwrażliwienie na 

potrzeby innych. 

 

 

4.Podnoszenie poziomu kompetencji 

społecznych. 

− Zajęcia wg przygotowanych 

scenariuszy, m.in.: 

• tolerancja,  

• Savoir vivre, 

• Asertywność, komunikacja; 

− Akcje i działania 

charytatywne, m.in.: 

• Szkolny Klub Wolontariatu 

• Szkolny Klub Integracji 

• udział w akcjach np. PCK, 

ZHP, TPD 

− Prowadzenie kół 

zainteresowań, zajęć w ramach 

pomocy p-p, metody aktywne. 

 

wychowawcy, opiekunowie 

grup, instytucje 

współpracujące 

 

 

wychowawcy, opiekun 

wolontariatu 

 

 

nauczyciele/specjaliści 

cały rok uczniowie 

5.Nauka opanowania stresu bądź 

wykorzystania sytuacji stresowych na 

swoją korzyść. 

 

 

 

6. Umiejętne rozwiązywanie 

konfliktów i reagowanie  

− Zajęcia realizowane podczas 

godzin wychowawczych (w 

zależności od potrzeb) - 

ćwiczenia indywidualne i 

grupowe, mini wykłady, 

ćwiczenia rozluźniające, 

ćwiczenia oddechowe. 

 

− Rozwiązywanie konfliktów 

poprzez mediacje i negocjacje. 

− Zajęcia realizowane podczas 

wychowawca klasy, 

nauczyciele 

nauczyciele świetlicy 

szkolnej 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

cały rok 

- zgodnie z 

harmonogra

mem godzin 

wychowawcz

ych 

uczniowie  



 

w sytuacjach trudnych. godzin wychowawczych (w 

zależności od potrzeb). 

− Nauka i egzekwowanie 

zachowań zgodnych z 

zasadami kultury osobistej: 

• mini wykłady 

• scenki 

• pogadanki 

• gazetki tematyczne 

nauczyciele, ew. instytucje 

współpracujące ze szkołą 

7.Kształtowanie postawy życiowej  

w społeczeństwie lokalnym. 

8.Budowanie zaradności życiowej. 

9.Nauka samodzielnego podejmowania 

aktywności/ inicjatywy. 

 

10. Rozwijanie uczniowskich 

zainteresowań. 

11. Znajomość prawa w codziennym 

życiu. 

− Realizacja - w zależności od 

potrzeb – tematów i ich 

realizacja podczas godzin 

wychowawczych. 

− Konsultacje indywidualne, 

wspieranie uczniów, 

wskazywanie plusów i 

minusów z podjętych decyzji. 

− Promocja i aktywizowanie 

uczniów do udziału w 

zajęciach dodatkowych: 

− wolontariat, Samorząd 

Uczniowski, koła 

przedmiotowe, ZHP, PCK, 

zajęcia sportowe, i inne 

działające w szkole                   

i poza szkołą. Ukazywanie 

alternatywnej formy spędzania 

czasu wolnego. 

− Prezentacja hobby uczniów. 

− Prowadzenie doradztwa 

wychowawca klasy, 

nauczyciele 

nauczyciele świetlicy 

szkolnej 

 

 

 

wychowawcy, doradca 

zawodowy, instytucje 

współpracujące, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

 

nauczyciele j. polskiego 

 

nauczyciele wg programu, 

instytucje współpracujące 

(Wewnątrzszkolny system 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

I sem 

uczniowie 



 

zawodowego i 

zawodoznawstwa, odkrywane 

predyspozycji zawodowych, 

mocnych i słabych stron, 

możliwości i aspiracji, m.in.: 

• warsztaty zawodoznawcze 

• apele zawodoznawcze 

• wycieczki zawodoznawcze 

• spotkanie z dyrektorami szkół 

ponadpodstawowych 

• udział w dniach otwartych 

• indywidualne konsultacje 

doradztwa zawodowego) 

12. Pedagogizacja rodziców/ 

opiekunów dzieci. 

13. Spotkania z wychowawcą oraz 

utrzymywanie stałej i 

poprawnej relacji na linii 

nauczyciele-rodzice/ 

opiekunowie dzieci. 

 

 

 

 

 

 

14. Zaangażowanie rodziców  

w działalność szkolną. 

− Organizacja prelekcji dla 

rodziców, zapraszanie 

przedstawicieli instytucji. 

− Spotkania z wychowawcą, 

nauczycielami, specjalistami, 

dyrekcją szkoły. Kontakt 

indywidualny, telefoniczny, 

poprzez e-dziennik.  

− Omawianie funkcjonowania 

ucznia, wspólne 

podejmowanie decyzji                                   

i działań na rzecz dziecka. 

− Nadzór m.in. nad realizacją 

obowiązku szkolnego, postępy 

edukacyjne, zachowanie. 

− Angażowanie 

rodziców/opiekunów w 

działalność szkolną, m.in. 

dyrekcja szkoły, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, nauczyciele 

na bieżąco rodzice/ opiekunowie 

uczniów 



 

akademie, apele, imprezy 

szkolne i klasowe, 

uroczystości, udział w Radzie 

Rodziców, itp. 

15. Współpraca  

z organizacjami, instytucjami, 

osobami fizycznymi nie 

związanymi bezpośrednio ze 

szkołą. 

− Współpraca m.in. z: 

• KPP w Iławie, - 

organizacjami, 

stowarzyszeniami; 

• PCPR 

• MOPS 

• PCRE 

• OPPUiPR 

• Sądem Rejonowym 

(kuratorzy) 

• placówki oświatowe 

• ICK 

 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, pedagog 

wg potrzeb rodzice, uczniowie, 

nauczyciele 



 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

 

Część 2: „Budowanie świadomości i przynależności narodowej” ma na celu: 

• kształtowanie świadomości obywatelskiej, 

• kształtowanie patriotyzmu lokalnego, 

• rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro, 

• pielęgnowanie postaw patriotycznych, 

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

• dbałość o używanie poprawnej polszczyzny, 

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

narodowych, 

• pielęgnowanie tradycji narodowych, 

• uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych, 

• poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze i sztuce itp. 

 

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

nauczycielem, bez względu na jego prywatne przekonania polityczne czy wiarę. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1. Kształtowanie osobowości 

ucznia.  

 

 

 

 

 

2.  Kultywowanie tradycji 

narodowych, szkolnych, 

− Organizowanie wyjść na 

wydarzenia kulturalne tj. 

wyjazdy do teatru, muzeum, 

pokazy sztuki itp.. 

− Analiza inscenizacji na 

podstawie obejrzanej sztuki w 

teatrze bądź jej ekranizacji. 

− Uwrażliwianie uczniów na 

poczucie piękna i estetyki  

 

− Realizacja godzin 

wychowawczych. 

wychowawcy, nauczyciele  

j. polskiego 

 

 

 

nauczyciele plastyki, historii 

 

wychowawcy wg planu 

wychowawczo-

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

uczniowie 



 

regionalnych. Rozwijanie poczucia 

patriotyzmu. 

 

− Organizacja i udział w 

szkolnych/miejskich 

obchodach rocznic i świąt. 

− Zajęcia dotyczące tolerancji i 

odmienności. 

profilaktycznego klasy 

(wychowawcy) 

wychowawcy, nauczyciele, 

dyrekcja 

wychowawcy, nauczyciele 

historii i WOS-u 

3.Uświadamianie istoty przynależności 

do narodu (poznawanie historii 

lokalnej społeczności). Budowanie 

więzi kulturowo-etnicznej. 

− Realizacja zajęć mających na 

celu: 

• uświadomienie swojej 

przynależności narodowej;  

• zajęcia poświęcone symbolom 

narodowym, ich historii, 

znaczeniu oraz szacunku do 

nich; 

 

 

− Obchodzenie w szkole 

uroczystości m.in.:  

• wieczór andrzejkowy,  

• Święto Konstytucji 3 Maja,  

• Święto Niepodległości,  

• Święto Szkoły,  

• Dzień Edukacji Narodowej,  

• Wigilia klasowa,  

• mikołajki,  

• inne uroczystości; 

 

− Zachęcanie uczniów do 

aktywnego uczestnictwa w 

konkursach szkolnych, 

lokalnych, wojewódzkich i 

krajowych z tematów 

związanych z poprawną 

wychowawcy, nauczyciele 

historii, WOS-u, j. polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel muzyki,                              

j. polskiego, historii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

wg 

kalendarza 

ważnych 

uroczystości 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

uczniowie 



 

polszczyzną oraz historią 

naszego kraju, konkursach 

krasomówczych i 

recytatorskich. Wykonywanie 

prac plastycznych przez 

uczniów. 

− Poznanie pieśni 

patriotycznych  

i prezentowanie ich podczas 

akademii. 

− Angażowanie młodych ludzi w 

pracę samorządu szkolnego 

i/lub inne formy aktywności 

działających na terenie szkoły 

np. kółko polonistyczne, kółko 

matematyczne, kółko 

historyczne, projekty 

edukacyjne i inne. 

Angażowanie uczniów w 

prace samorządowe. 

 

4. Bieżąca współpraca z rodzicami.  

 

− Zachęcenie rodziców / 

opiekunów uczniów do 

czynnego udziału w życiu 

szkoły, uczestnictwie w 

uroczystościach 

patriotycznych  i szkolnych 

oraz wyjściach kulturalnych – 

nauczyciele informują 

dorosłych o planowanych 

wydarzeniach podczas 

spotkania  z rodzicami, za 

pośrednictwem strony 

internetowej szkoły,  

e-dziennika bądź za 

pośrednictwem kontaktu 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

na bieżąco rodzice/ opiekunowie 

uczniów 



 

telefonicznego 

bezpośredniego. 

− Zachęcanie dorosłych do 

udziału w organizowanych 

przez szkołę uroczystościach / 

akademiach szkolnych. 

5.Współpraca z instytucjami. − Bieżące korzystanie                                           

z propozycji/ofert 

instytucji/stowarzyszeń  

nauczyciele cały rok uczniowie, nauczyciele 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

Część 3: „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie samobójstwom i zachowaniom autoagresywnym” ma na celu 

ochronę zdrowia i życia młodych ludzi. Prezentowane w nim działania wpływają na wzrost poziomu świadomości całej społeczności szkolnej tj. uczniów, 

rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest jednak nawiązanie 

współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami istniejącymi w szkole.  

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1. Wspieranie zdrowia psychicznego 

uczniów 

2. Rozwijanie potencjałów i 

koncentrowanie się na mocnych 

stronach dzieci i młodzieży – 

wzmacnianie potencjału zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży 

przez wsparcie pozytywnego i 

harmonijnego rozwoju, 

kształtowanie osobowości, 

umiejętności osobistych i 

społecznych, udzielanie wsparcia w 

rozwiązywaniu problemów i 

kryzysów rozwojowych, 

− Prowadzenie działań na rzecz 

upowszechniania wiedzy na 

temat zdrowia psychicznego i 

jego uwarunkowań, 

kształtowanie przekonań, 

postaw, zachowań i stylu życia 

wspierającego zdrowie 

psychiczne, rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach zagrażających 

zdrowiu psychicznemu, 

przeciwdziałanie seksualizacji 

dzieci i młodzieży – w 

szczególności przez 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy, instytucje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb wszyscy członkowie 

społeczności szkolnej 



 

podnoszenie odporności 

psychicznej i poprawę 

funkcjonowania emocjonalnego. 

Zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym 

3. Natychmiastowe reagowanie  

w sytuacjach kryzysowych  

tj. samobójstwo albo próba 

samobójcza. 

4. Praca nad modyfikacją zachowań 

niewłaściwych uczniów. 

5. Nabywanie przez uczniów nowych 

umiejętności społecznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Promowanie zachowań 

właściwych. Nauczanie nowych, 

przydatnych rozwojowo 

umiejętności. Zapobieganie 

niewłaściwym zachowaniom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzenie działań 

informacyjnych i 

edukacyjnych 

 

 

− Spotkania z psychologiem – 

pomoc psychologiczna. 

− Przekazywanie informacji nt. 

stanu zdrowia, zażywanych 

lekach itp. 

− Zajęcia wychowawcze, m.in.: 

• trening umiejętności, 

warsztaty zmiany zachowań; 

• uczenie asertywnego sposobu 

komunikowania się z 

rówieśnikami; 

• nauka radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych; 

 

− Indywidualne spotkania:  

zwracanie uwagi rodzinie bądź 

prawnym opiekunom na 

pojawiający się problem; 

 

− Pogadanki na temat specyfiki 

telefonów zaufania i osób tam 

pracujących – uczniowie 

dowiadują się w jaki sposób 

mogą skorzystać z 

anonimowej i darmowej 

pomocy oraz na co mogą 

liczyć dzwoniąc tam; 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog, pielęgniarka 

szkolna, instytucje 

współpracujące 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wzmacnianie uczniowskiej więzi 

ze szkołą. 

 

 

 

− Prowadzenie stałej diagnostyki 

sytuacji problemowej w szkole 

tj. profilaktyka 

antynarkotykowa, profilaktyka 

przeciw przemocy wśród 

młodzieży szkolnej, 

cyberprzemoc, itp. 

− Zapewnienie pomocy 

psychologicznej oraz stałe 

przypominanie uczniom, gdzie 

powinni się zgłaszać w 

sytuacji, gdy czują potrzebę 

zwierzenia się komuś ze 

swoich zmartwień, które 

spowodowane są ich 

przeżyciami bądź 

zachowaniem innych osób; 

− Promowanie zajęć 

pozalekcyjnych, 

fakultatywnych dla uczniów – 

zachęcanie uczniów do 

wzmożonej aktywności 

fizycznej i intelektualnej;  

− Pomoc uczniom w 

odnajdywaniu ich pasji i 

zainteresowań; 

− Motywowanie do nauki; 

 

− Wzmacnianie uczniowskiej 

więzi ze szkołą poprzez 

nagradzanie uczniów za 

angażowanie się w działalność 

na rzecz szkoły, np. udział w 

przedstawieniach, akcjach 



 

promocyjnych. 

8. Utrzymywanie ciągłych                                       

i poprawnych relacji pomiędzy 

nauczycielami, a rodzicami/ 

opiekunami uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Działania względem ucznia. 

 

 

 

− Informowanie rodziców i 

opiekunów gdzie należy 

szukać pomocy w sytuacjach 

gdy czują, że zachowanie 

dziecka jest nieodpowiednie 

bądź, gdy wzbudza ich 

niepokój i nie wiedzą, jakie 

działania podjąć, aby to 

zmienić (np. ośrodek 

profilaktyczny, przychodnia 

uzależnień, poradnia lekarzy 

rodzinnych, poradnia zdrowia 

psychicznego dla dzieci i 

młodzieży, poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna); 

− Podejmowanie odpowiednich 

działań w przypadku 

zaobserwowania symptomów 

świadczących o zachowaniach 

autodestruktywnych uczniów 

tj. okaleczanie ciała, 

przecinanie i przypalanie 

skóry, zadawanie sobie bólu, 

rozdrapywanie ran, itp.  

− Podejmowanie przez 

nauczycieli działań, które 

przeciwdziałają odtrącaniu 

jednych uczniów przez innych 

(np. zajęcia integracyjne, gry i 

zabawy psychologiczne, 

dyrekcja szkoły, 

wychowawca, pedagog, 

psycholog – ew. zaproszeni 

specjaliści 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

rodzice/prawni 

opiekunowie/uczniowie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia z zakresu komunikacji 

interpersonalnej) oraz podjęcia 

pracy psychologicznej z 

uczniem zagrożonym (np. 

podniesienie poczucia własnej 

wartości, treningi 

samodzielnego radzenia sobie 

w trudnych życiowo 

sytuacjach, trening 

umiejętności społecznych). 

− Stałe nadzorowanie zdrowia                            

i poczynań ucznia oraz 

zapewnienie mu wsparcia u 

zaufanych osób i/lub 

rodziców, opiekunów młodych 

ludzi. 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

 

Część 4:  „Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych” ma na celu wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w duchu 

systemu wartości pielęgnowanego przez wiele wcześniejszych pokoleń Polek i Polaków. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy stanowią dla nich wzór do 

naśladowania z tego powodu ich zadaniem jest ukazywanie tego co wartościowe, przybliżanie i tłumaczenie czym są i co znaczą poszczególne wartości.  

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1.Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy 

na temat wartości, norm społecznych 

oraz określenie ich znaczenia w życiu 

codziennym. 

 

− Praca nad prawidłowym 

kształtowaniem postaw 

uczniów – podejmowanie 

działań mających na celu 

uświadomienie uczniom czym 

są wartości, dlaczego istotne 

jest ich posiadanie, jakie 

korzyści niosą dla nich 

samych. 

nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 



 

− Realizacja zajęć/godzin 

wychowawczych i innych 

zadań z zakresu czytelnictwa. 

− Organizowanie 

wyjść/wyjazdów mających 

związek z kulturą (np. 

muzeum, kino, teatr, sztuka 

itp.) – uwrażliwienie uczniów. 

Rozwój czytelnictwa. 

 

− Kształtowanie postaw 

życiowych, przygotowanie do 

życia w społeczeństwie, 

rodzinie. 

 

− Wiara jako istotna wartość w 

życiu człowieka. 

 

− Kształtowanie właściwych 

postaw życiowych poprzez 

udział w akcjach  

charytatywnych, wzmacnianie 

postaw pomocnego 

zachowania. 

− Indywidualne rozmowy z 

uczniami w celu ukazywania 

szacunku wobec 

wyznawanych wartości. 

nauczyciele biblioteki 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

wdż, 

 

 

 

nauczyciele religii 

 

 

 

opiekun wolontariatu 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

harmonogra

mu godzin 

wych. 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 



 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

Część 5:  Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej  

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

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

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

zakresie. 

 

Celem prowadzonych przez nas działań jest:  

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

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

3. profilaktyka zachowań ryzykownych, 

4. omówienie korzyści ze znajomości prawa, 

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

6. tworzenie tradycji i więzi ze szkołą, 

7. budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

8. uświadomienie rodzicom i nauczycielom istoty problemu alienowania uczniów, 

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

10. budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły. 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1. Poszerzanie wiedzy uczniów na 

temat wpływu sytuacji kryzysowej 

na funkcjonowanie w szkole oraz 

możliwości uzyskania pomocy w 

szkole i poza szkołą 

2. Wspieranie uczniów, u których 

rozpoznano objawy depresji lub 

obniżenia kondycji psychicznej 

 

 

3. Odbudowanie i umacnianie u 

uczniów prawidłowych relacji w 

grupie klasowej, poczucia 

− Lekcje wychowawcze z 

udziałem psychologa, 

pedagoga, przedstawiciela 

instytucji 

− Indywidualne rozmowy 

wspierające z każdym 

uczniem, jego rodzicami. 

Ustalenie zakresu dalszych 

działań. Dalsze postępowanie 

według ustaleń 

 

− Lekcje wychowawcze (gry i 

zabawy integracyjne), 

rozmowy, warsztaty 

wychowawcy klas, 

psycholog, pedagog 

 

 

wychowawca, psycholog 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

według 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

według 

potrzeb 

cała społeczność szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cała społeczność szkolna 



 

wspólnoty (reintegracja) 

4. Troszczenie i nadzór nad stanem 

bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

w jej obrębie i poza nią. 

 

− Prowadzenie statystyk 

zachowań przemocowych, 

agresywnych, innego rodzaju 

zachowań ryzykownych. 

− Zapoznanie / przypomnienie 

uczniom, nauczycielom, oraz 

rodzicom/ opiekunom uczniów 

zasad i reguł bezpieczeństwa 

obowiązujących na terenie 

szkoły. 

− Bieżące monitorowanie 

poczucia bezpieczeństwa. 

dyrektor szkoły, wszyscy 

nauczyciele, pracownicy 

szkoły 

cały rok cała społeczność szkolna 

5. Kreowanie zdrowego, 

bezpiecznego i przyjaznego 

środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Prowadzenie 

uświadamiających spotkań / 

apeli informacyjnych dla 

uczniów, które przybliżą im i 

pomogą zrozumieć zasady 

bezpieczeństwa oraz 

komfortowego przebywania na 

terenie szkoły. Poza 

przypomnieniem i 

usystematyzowaniem wiedzy 

uczniów na temat zasad 

wynikających z regulaminu 

szkolnego oraz norm 

społecznych, rozmowy temat 

wpływu warunków w jakich 

przebywają: np. ciągłe 

przebywanie w sferze hałasu, 

nieprzewietrzonych 

pomieszczeniach, 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, dyrekcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zaznajomienie uczniów  

z praktyczną formą pierwszej 

pomocy. 

 

 

7. Promowanie zdrowego 

i aktywnego stylu życia wśród dzieci i 

młodzieży. 

nieodpowiednio 

doświetlonych 

pomieszczeniach, itp. 

− Kształtowanie postaw 

akceptujących różnorodność 

wśród podopiecznych: 

− zajęcia integracyjne dla 

uczniów, 

− zajęcia organizowane również 

w sytuacjach pojawienia się 

sytuacji konfliktowej. 

− Rozmowy z uczniami na temat 

bezpieczeństwa na co dzień 

oraz podczas ferii/wakacji. 

 

− Realizowanie I pomocy 

przedmedycznej, 

organizowanie szkoleń z I 

pomocy. 

 

 

− Organizacja zawodów 

sportowych, udział w 

zawodach. 

− Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

− Realizowanie 

programów/kampanii nt. 

zdrowego stylu życia. 

− Realizowanie zajęć podczas 

godzin wychowawczych i 

innych promujących zdrowy 

styl, aktywność. 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

PCK-opiekun 

 

 

 

 

wychowawcy, świetlica 

szkolna, nauczyciele w-f, 

nauczyciel edb, techniki 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

wg 

harmonogra

mu godzin 

wych. 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 



 

− Przygotowywanie gazetek 

ściennych, tematycznych. 

8. Zapobieganie problemom  

i zachowaniom problemowym 

u dzieci. 

 

 

 

 

 

 

9. Profilaktyka zachowań 

agresywnych, przemocowych 

oraz cyberprzemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Przeciwdziałanie zażywaniu 

substancji psychoaktywnych 

przez dzieci i młodzież. 

 

− Zapoznanie uczniów z 

regulaminami, zasadami, 

procedurami obowiązującymi 

na terenie szkoły; 

− Pogadanki – przekazywanie 

wiedzy na temat szkodliwości 

nałogów, informowanie o ich 

skutkach ubocznych oraz 

przestrzeganie przed 

przyjmowanie używek. 

− Prowadzenie lekcji na temat 

agresji, tolerancji, 

niepełnosprawności; 

− Zajęcia polegające na 

wzmacnianiu samooceny u 

uczniów – odkrywanie swoich 

mocnych stron oraz potencjału 

charakteru. Warto aby 

uczniowie wiedzieli,  w jaki 

sposób mogą rozwijać swoje 

zdolności. Jest to również 

dobry czas na zastanowienie 

się kim młodzi ludzie chcą być 

w życiu oraz jakie są ich 

wyobrażenia na temat jakiś 

zawodów. 

 

− Realizacja zajęć nt.: 

• bezpieczeństwa w Internecie, 

cyberprzemocy; 

• asertywności; 

• przemocy i agresji;  

wychowawcy, dyrekcja 

szkoły, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, instytucje 

wspierające 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg 

harmonogra

mu godzin 

wych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg 

harmonogra

mu godzin 

wych. 

uczniowie 



 

 

 

 

 

11. Profilaktyka uzależnienia od 

gier komputerowych, 

Internetu, hazardu. 

 

• szkodliwości substancji 

psychoaktywnych w tym 

dopalaczy; 

 

− Spotkania z przedstawicielami 

służb mundurowych – 

uświadomienie uczniów jakie 

kary grożą za stosowanie 

agresji i przemocy wobec 

drugiej osoby i wskażą jaką 

uczniowie ponoszą 

odpowiedzialność za swoje 

czyny. 

− Prowadzenie interwencji przez 

wychowawców klas w sytuacji 

gdy uczniowie używają 

wulgaryzmów i nie 

przestrzegają zasad. 

 

 

 

 

 

dyrekcja, Wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

Wg potrzeb 

12. Usprawnienie                                   

oraz zwiększenie skuteczności 

oddziaływań szkoły w 

sytuacjach zagrożenia.  

 

 

 

 

 

 

 

− Przypomnienie nauczycielom i 

innym pracownikom szkoły 

zasad bezpieczeństwa, BHP 

oraz norm i reguł, które 

obowiązują na terenie szkoły. 

− Udział w szkoleniach – 

rozwijanie kompetencji 

wychowawczych                             

i profilaktycznych nauczycieli. 

− Pracownicy w szkole na 

bieżąco kontrolują sytuację, 

zapisują  

− i zgłaszają wszystkie sytuacje 

budzące w nich niepokój bądź 

niepewność o dobro dzieci. 

dyrekcja szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13. Promowanie zachowań  

i postaw godnych 

naśladowania. 

 

− Utrzymywanie kontaktu z 

policją, poradnią, sądem, 

ośrodkiem psychoedukacji. 

 

− Zwracanie uwagi na przejawy 

przemocy fizycznej, słownej, 

cyberprzemocy, czy mobbingu 

rówieśniczego – 

podejmowanie szybkich 

interwencji zgodnie z 

procedurami reagowania. 

− Nagradzanie za wzorową, 

postawę godną naśladowania. 

− Promowanie bezpiecznego 

korzystania z Internetu, 

przeciwdziałanie agresji i 

przemocy, budowanie 

pozytywnych autorytetów; 

 

 

 

 

 

 

wszyscy pracownicy 

 

 

 

 

wychowawcy, dyrekcja 

 

 

Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

uczniowie 

14. Zachęcanie rodziców / 

opiekunów do częstszego 

uczestnictwa w życiu szkoły. 

Nawiązanie stałej współpracy 

z rodzicami. 

15. Pedagogizacje rodziców. 

 

− Organizowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

dla rodziców dzieci sprawiają 

trudności wychowawcze, itp. 

− Okazywanie wsparcia w 

trudnych sytuacjach (np. 

rozmowy z wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym, 

psychologiem szkolnym, 

pomoc w nawiązaniu 

współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Gminnym / Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Sądem 

Rodzinnym, Ośrodkiem 

Psychoedukacji, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzice/ opiekunowie 

uczniów 



 

itp). 

− Budowanie pozytywnej, 

otwartej współpracy na linii 

rodzice / opiekunowie 

uczniów – nauczyciele (np. 

organizowanie spotkań 

indywidualnych, 

udostępnianie telefonu, 

kontakt za pośrednictwem e-

dziennika, czy e-maila 

służącego do szybkiego 

kontaktu z nauczycielami w 

sytuacjach nagłych, 

zapoznanie rodziców z 

dokumentacją szkoły, 

zachęcanie do udziału  

− w wyjazdach, wyjściach 

klasowych i szkolnych). 

− Zachęcanie rodziców do 

podejmowania kroków 

zaradczych  

− w sytuacji pojawienia się 

sytuacji problemowych lub 

trudnych. Wskazywanie 

miejsca i osób, do których 

powinni się zgłosić celem 

uzyskania pomocy oraz 

informowanie czego mogą się 

spodziewać – spotkanie z 

rodzicami, spotkania 

indywidualne, spotkania ze 

specjalistami, którzy prowadzą 

prelekcję na wybrane 

wcześniej tematy, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

− Rozwiązywanie kryzysów 

rozwojowych i życiowych 

m.in. związanych z 

eurosieroctwem, rodzinami 

wielodzietnymi, niepełnymi, 

przemocą w rodzinie, 

nałogami, itp. 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

wg potrzeb 

16. Poprawa/dbanie o właściwy 

poziom bezpieczeństwa na 

terenie szkoły. 

 

− Zapewnienie bezpieczeństwa, 

m.in.: 

• przestrzeganie zasad BHP; 

• dyżury nauczycieli podczas 

przerw; 

• monitoring; 

• zakaz opuszczania terenu 

szkoły podczas lekcji/przerw; 

dyrektor szkoły, kierownik i  

administracyjny 

wg potrzeb dyrekcja szkoły, 

pracownicy 

17. Prawo w codziennym życiu − Prowadzenie pogadanek, zajęć 

w klasie, apeli, pedagogizacji 

rodziców celem 

przedstawienia korzyści ze 

znajomości prawa. 

wychowawcy/pedagog/przed

stawiciele instytucji 

cały rok rodzice/opiekunowie 

uczniowie 

 

 

 

Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 

 

Przedstawiony poniżej program ma na celu:  

1. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, 

2. Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 

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

4. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów, 

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

i utrzymywania poprawnych relacji rówieśniczych, 

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



 

 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1. Propagowanie aktywności  

i twórczego myślenia uczniów. 

2. Wychowywanie samodzielnych, 

samodzielnie radzących sobie  

w życiu młodych ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Zachęcenie uczniów do 

udziału  w różnego rodzaju 

pracach wolontarystycznych 

(np. praca w Samorządzie 

Szkolnym, udzielanie się np. 

w / grupach tanecznych / 

zespołach wokalnych / 

drużynach sportowych, 

udzielanie pomocy osobom 

potrzebującym tj. osobom 

starszym z DPSu, dzieciom z 

Domu Dziecka, udzielanie 

pomocy osobom ze słabszymi 

wynikami w nauce, działanie 

na rzecz lokalnej 

społeczności). 

− Prowadzenie godzin 

wychowawczych: 

• uczenie, że każdy człowiek 

jest istotą niepowtarzalną i 

wartościową, 

• uczenie szacunku do drugiego 

człowieka, 

• akceptowanie inności, 

• rozwijanie świadomości czym 

jest niepełnosprawność, 

• zapoznawanie uczniów z 

zasadami savoir vivre, 

wychowawcy, opiekun 

wolontariatu, kół 

zainteresowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Popularyzowanie dobrego 

zachowania. 

4.Ukazanie poprawnych i społecznie 

akceptowanych form relacji  

 

• rozwijanie społecznej 

odpowiedzialności w uczniach 

według dewizy „nie 

pozostawaj obojętny”, 

• budzenie krytycyzmu przy 

jednoczesnym poszanowaniu 

wartości innych ludzi, itp. 

− Organizacja zajęć 

kształcących: 

• asertywność 

• komunikację 

• radzenie sobie ze stresem 

• efektywne radzenie sobie w 

sytuacjach konfliktowych; 

− Prowadzenie lekcji metodami 

aktywizującymi uczniów. 

− Podkreślanie wartości 

zachowań fair play podczas 

prowadzenia zajęć 

sportowych; 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

instytucje współpracujące 

 

 

 

 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg 

harmonogra

mu godzin 

wych. 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

5.Rozwijanie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli  

i rodziców/opiekunów uczniów. 

− Prowadzenie prelekcji, celem 

omówienie aktualnych 

problemów występujących 

między uczniami na różnym 

poziomie edukacji – geneza 

problemu, objawy, skutki, 

środki zaradcze, profilaktyka 

poprawnego zachowania; 

dyrektor szkoły, pedagog, 

psycholog, instytucje 

wg potrzeb nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice/  

opiekunowie uczniów 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

Część 6: „Cyberprzemoc” ma na celu ograniczenie i/lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych, realizowanych przy użyciu 

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



 

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

pomocy i wsparcia oraz z jakimi konsekwencjami spotka się osoba dopuszczająca się przemocy elektronicznej. 

 

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

prawnymi dzieci powinna opierać się na: 

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

• prowadzeniu konsultacji indywidualnych z nauczycielem, wychowawcą, 

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

i śledcze, 

• wspieraniu rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 

  



 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1. Przeprowadzenie badań 

ewaluacyjnych diagnozujących 

występowanie zjawiska 

cyberprzemocy wśród społeczności 

szkolnej. 

2. Sporządzenie pogłębionej analizy 

sytuacji problemowej. 

3. Wyciągnięcie wniosków oraz 

opracowanie działań koniecznych 

do prowadzenie efektywnego 

Programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

 

− Przeprowadzenie badania 

ankietowego w celu 

zapoznania się z aktualnym 

poziomem zagrożenia 

występowaniem bądź 

określenia natężenia 

występowania sytuacji 

problemowych związanych z 

przemocą elektroniczną. 

− Stałe monitorowanie 

przestrzegania regulaminu 

szkoły oraz analizowanie z 

przestrzeganiem, których reguł 

społeczność szkolna ma 

problem i co jest tego 

przyczyną. 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy, Pedagog 

II sem uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

4. Współpraca z rodzicami / 

opiekunami prawnymi uczniów w celu 

wyeliminowania zachowań 

przemocowych. 

5. Upowszechnianie materiałów o 

zjawisku cyberprzemocy, jego 

formach, prawnych konsekwencjach 

popełnienia czynu oraz sposobów 

reagowania w przypadku znalezienia 

się w takiej sytuacji. 

 

− Uświadamianie rodziców / 

opiekunów o istnieniu 

zjawiska cyberprzemocy 

wśród młodych ludzi oraz o 

różnorodności ich form 

występowania – 

przygotowanie materiałów 

informacyjnych, prelekcje 

przeprowadzone przez 

zaproszonych gości (tj. 

przedstawiciel policji, 

psycholog z Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej); 

− Indywidualne/grupowe 

spotkania rodziców / 

opiekunów z 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szybkiego 

Reagowania/Psycholog/peda

gog 

wg bieżących 

ustaleń, wg 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

rodzice / opiekunowie 

uczniów 



 

pedagogiem/psychologiem 

szkolnym, na których 

przedstawione zostają 

zagrożenia związane ze 

zjawiskiem przemocy 

elektronicznej (w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia, 

problemu). 

− Wskazywanie lub 

udostępnianie rodzicom / 

opiekunom literatury, 

zwiększającej ich kwalifikacje 

radzenia sobie z zaistniałym 

problemem. 

− Podczas spotkania                                            

z pedagogiem/psychologiem 

zapoznanie rodziców /  

opiekunów ze sposobami 

prowadzenia trudnych rozmów 

ze swoimi dziećmi. 

− Bieżące informowanie,  że 

szkoła nie akceptuje żadnych 

form przemocy, natomiast 

konsekwencje w wypadku ich 

pojawienia reguluje regulamin 

szkolny – przedstawienie 

podczas spotkania rodzicami/ 

opiekunami, reguł i zasad 

postępowania w sytuacji 

pojawienia się zjawiska. 

− Spotkanie informacyjne z 

przedstawicielem instytucji nt. 

zjawiska cyberprzemocy. 

− Wspólne rozwiązywanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

pedagog/psycholog 

 

 

 

 

 

dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja, pedagog, instytucja 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

wg potrzeb 



 

indywidualnych problemów, 

proponowanie rozwiązań, 

poradnictwo; 

psycholog 

 

6.Podnoszenie kompetencji oraz stałe 

doszkalanie w temacie przemocy 

elektronicznej. Przepisy prawne. 

 

− Podczas spotkania z 

przedstawicielem instytucji 

nauczyciele dowiadują się 

jakimi narzędziami i 

sposobami dysponują służby 

w związku z odnajdywaniem 

sprawców przemocy w sieci 

oraz jakie konsekwencje 

związane są z poszczególnym 

zachowaniem; 

− Nauczyciele i wychowawcy 

uczestniczą w konferencjach, 

szkoleniach, prelekcjach 

zewnętrznych/wewnętrznych  

o tematyce cyberprzemocy. 

dyrekcja szkoły wg potrzeb nauczyciele  

i wychowawcy 

7.Zwiększanie wiedzy uczniów na 

temat cyberprzemocy, prewencji oraz 

reagowaniu w przypadku pojawienia 

się zagrożenia. 

 

8.Zapoznanie uczniów                                   

z występującymi formami 

cyberprzemocy oraz skutecznym 

sposobom przeciwdziałania zjawisku. 

Propagowanie zasad dobrego 

zachowania w Internecie. 

− Zajęcia podczas godziny 

wychowawczej bądź apeli oraz 

na informatyce dotyczące 

bezpiecznego korzystanie z 

nowych mediów ze 

szczególnym uwzględnieniem 

Internetu i telefonu 

komórkowego, m.in.: 

• zapoznanie uczniów czym jest 

cyberprzemoc, jakie symptomy                             

i zachowania na nią wskazują, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

informatyki, instytucje 

współpracujące 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie 



 

9.Rozwijanie świadomości 

bezpiecznego korzystania z nowych 

mediów przez uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w jaki sposób należy radzić 

sobie z zaistniałą sytuacją oraz 

jak bronić przed jej 

pojawieniem; 

• informowanie uczniów o 

konieczności ochrony swoich 

danych osobowych oraz 

ewentualnych konsekwencjach 

wynikających z ich 

niedopilnowania; 

• omawianie reguł bezpiecznego 

korzystania z Sieci oraz 

zapoznanie się z zasadami 

kulturalnego użytkowania 

Internetu,; 

• zapoznawanie uczniów                                   

z koniecznością ochrony 

danych oraz cudzej własności 

interpersonalnej; 

• wypracowanie wśród uczniów 

zasady działania według 

zasady: widzę, reaguję, 

pomagam; 

• uczenie jakie działania należy 

podejmować kiedy ktoś stanie 

się ofiarą, świadkiem bądź 

sprawcą przemocy 

elektronicznej; 

• promowanie zdrowego sposobu 

spędzania wolnego czasu w 

gronie rówieśników; 

• projekcje filmów związanych z 

cyberprzemocą; 

• informowanie uczniów w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.Zaangażowanie uczniów w projekty 

o tematyce przeciwdziałaniu 

cyberprzemocy oraz uzależnieniu od 

korzystania z nowych mediów. 

11.Angażowanie młodych ludzi do 

aktywnego działania w sytuacji 

pojawienia się zjawiska 

cyberprzemocy. 

12.Udział w kampaniach, 

wydarzeniach oraz projektach 

społecznych uświadamiającego 

powagę zjawiska. 

 

zakresie przepisów prawa; 

− Zachęcanie uczniów do udziału 

w innych kampaniach 

społecznych np. tych 

promujących zdrowy i aktywny 

styl życia. Przygotowywanie 

gazetek ściennych i innych. 

− Zapewnienie przez szkołę 

osobom poszkodowanym oraz 

świadkom danego zdarzenia o 

charakterze przemocowym, 

pomoc psychologiczną. 

− Praca nad wzmocnieniem 

relacji oraz stałym budowaniem 

zaufania pomiędzy uczniami, a 

psychologiem/ pedagogiem 

szkolnym/ nauczycielem. 

Uświadomienie, że każdy 

problem i wątpliwość zostanie 

wysłuchany, przeanalizowany i 

rozwiązany, natomiast 

zgłaszający problem może 

liczyć na pełną swobodę i 

anonimowość. 

 

wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

Część 7: „Środki psychoaktywne”, cel: skuteczne przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, 

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

się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego                   

i psychicznego oraz jego otoczenia społecznego. 

 



 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1.Diagnoza występowania problemu 

zażywania substancji 

psychoaktywnych przez dzieci  

i młodzież szkolną. 

 

 

 

 

− Stałe monitorowanie 

przestrzegania regulaminu 

szkoły oraz analizowanie z 

przestrzeganiem, których 

reguł społeczność szkolna 

ma problem i co jest tego 

przyczyną. 

 

Zespół Wychowawczy 

wszyscy nauczyciele 

cały rok społeczność szkolna 

2.Poszerzenie wiedzy rodziców/ 

opiekunów prawnych, nauczycieli                       

i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju  

i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania 

środków i substancji. 

 

 

 

3.Dostarczanie aktualnych 

informacji nauczycielom, 

wychowawcom i rodzicom / 

opiekunom prawnym na temat 

skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i 

profilaktycznych. 

 

 

 

 

 

− Podnoszenie kompetencji 

nauczycieli i rodziców/ 

opiekunów uczniów poprzez 

udział w szkoleniu w 

zakresie rozpoznawania 

wczesnych objawów 

używania środków i 

substancji psychoaktywnych 

oraz podejmowania szkolnej 

interwencji profilaktycznej. 

 

− Organizacja spotkania                              

z ekspertami 

uświadamiającego dorosłym 

zjawiska uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych 

oraz skutków ich 

krótkotrwałego i 

długotrwałego zażywania. 

− Informowanie rodziców o 

instytucjach, do których 

mogą się zgłosić o pomoc w 

razie wystąpienia problemu. 

dyrektor szkoły wg 

harmonogramu 

rodzice / opiekunowie 

uczniów, nauczyciele  

i wychowawcy 



 

 

 

− Współpraca z lokalnymi 

instytucjami 

przeciwdziałającymi 

uzależnieniom i narkomanii 

w kwestii dostarczenia 

materiałów niezbędnych do 

posiadania odpowiedniej. 

− Poradnictwo 

psychoedukacyjne dla 

rodziców / opiekunów 

uczniów prowadzone przez 

specjalistów. 

− Przepisy prawne. 

4.Pedagogizacja rodziców / 

opiekunów prawnych na zebraniach 

w zakresie m.in. przeciwdziałania 

ryzykownym zachowaniom 

związanym  

z używaniem substancji 

psychoaktywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ścisła współpraca z rodzicami – 

udzielanie pomocy i wsparcia. 

 

− Zapraszanie na zebrania z 

rodzicami przedstawicieli 

instytucji w celu omówienia 

wczesnych objawów 

używania środków i 

substancji 

psychoaktywnych, a także 

suplementów diet i leków w 

celach innych niż medyczne 

oraz postępowania w tego 

typu przypadkach a także 

dotyczących 

niebezpieczeństwa 

związanego z 

przyjmowaniem środków 

zastępczych (dopalaczy). 

− Informowanie rodziców / 

opiekunów uczniów o 

instytucjach, do których 

mogą się zgłosić o pomoc w 

razie wystąpienia problemu.  

dyrektor szkoły, 

pedagog, psycholog, 

wychowawca, 

instytucje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, psycholog, 

wychowawca 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

rodzice / opiekunowie 

uczniów 

 



 

− Indywidualne konsultacje. 

− Spotkania w ramach 

Zespołu 

Wychowawczego/Szybkiego 

Reagowania. 

− Stałe dyżury pedagoga, 

psychologa. 

 

6.Informowanie uczniów  

 oraz ich rodziców/ opiekunów 

prawnych o obowiązujących 

procedurach postępowania 

nauczycieli  

i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z 

Policją w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. Przepisy prawne. 

− Udostępnienie Programu 

wychowawczo – 

profilaktycznego oraz 

procedur na stronie 

internetowej szkoły oraz 

poinformowanie rodziców/ 

opiekunów prawnych o 

możliwości zapoznania się z 

takim programem. 

− Umożliwienie rodzicom / 

opiekunom prawnym 

konsultacji z pedagogiem 

szkolnym w sprawie 

możliwych konsekwencji 

zaistniałego zagrożenia. 

− Przedstawienie procedur 

postępowania w razie 

wystąpienia problemu 

związanego z 

niebezpiecznymi 

substancjami na terenie 

szkoły podczas godziny 

wychowawczej. Znajomość 

prawa w codziennym życiu. 

− Pomoc uczniom i ich 

dyrektor szkoły, 

administrator 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg 

harmonogramu 

spotkań z 

rodzicami, 

podczas godzin 

wych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

rodzice / opiekunowie 

uczniów, uczniowie 

 



 

rodzinom z rozpoznanymi 

wczesnymi objawami 

używania środków 

psychoaktywnych. 

− Wspieranie uczniów ze 

środowisk 

zmarginalizowanych, 

zagrożonych demoralizacją i 

wykluczeniem społecznym. 

 

7.Poszerzanie wiedzy nauczycieli i 

wychowawców dotyczącej 

rozpoznawania oraz 

przeciwdziałania zagrożeń 

płynących z używania substancji 

psychoaktywnych przez uczniów. 

− Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli i wychowawców 

w zakresie profilaktyki 

podczas szkolenia na temat 

zażywania środków i 

substancji 

psychoaktywnych, poznanie 

norm rozwojowych i 

zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku 

rozwojowego wynikających 

z zażywania substancji 

psychoaktywnych i/lub 

uzależniających. 

dyrektor szkoły wg potrzeb nauczyciele i wychowawcy 

8.Udostępnienie informacji  

o ofercie pomocy specjalistycznej 

dla uczniów, ich rodziców / 

opiekunów uczniów w przypadku 

używania środków i innych 

substancji. 

9.Uświadamianie rodziców / 

opiekunów uczniów oraz samych 

zainteresowanych miejscach,                     

w których mogą szukać pomocy                 

w razie wystąpienia problemu.  

− Rozpowszechnianie 

materiałów informacyjnych i 

edukacyjnych podczas 

indywidualnych spotkań, 

zebrań z rodzicami. 

− Przygotowywanie gazetek 

informacyjnych. 

 

wychowawca, 

pedagog, psycholog 

cały rok rodzice / opiekunowie 

uczniów, uczniowie 

 



 

10. Rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności społecznych i 

psychologicznych uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Przekazywanie uczniom 

informacji nt. uzależnień (skutki 

używania środków 

psychoaktywnych, konsekwencje 

prawne, wpływ zagrożeń 

współczesnego świata na zdrowie i 

życie człowieka). 

12.Kształtowanie wśród uczniów 

postaw zapobiegających podatności 

na ryzyko kontaktu ze środkami 

psychoaktywnymi. 

13.Kształtowanie w uczniach chęci 

dbania o swoje zdrowie i 

bezpieczeństwo. 

 

− Prowadzenie lekcji 

wychowawczych 

dotyczących działań i 

niebezpieczeństw, jakie 

niosą za sobą używanie 

środków psychoaktywnych.  

− Prelekcje dla uczniów 

informujące o zagrożeniach 

płynących z zażywania 

substancji 

psychoaktywnych. 

i promujące zdrowy tryb 

życia. 

− Przeprowadzanie godzin 

wychowawczych i innych 

zajęć z przedstawicielami 

instytucji. 

− Spotkanie z 

przedstawicielem KPP nt. 

odpowiedzialności 

nieletnich za swoje czyny. 

− Udział w konkursach o 

tematyce profilaktycznej. 

− Udział w happeningach o 

tematyce profilaktycznej 

oraz spektaklach i 

koncertach 

profilaktycznych. 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

n-le świetlicy szkolnej, 

przedstawiciele 

instytucji 

 

wg 

harmonogramu 

godzin, wg 

potrzeb 

uczniowie 

 

 

 

 

 

− Rozwój umiejętności 

społecznych. 

− Kształtowanie asertywnych 

postaw wobec 

niepożądanych zjawisk. 

wychowawcy, 

pedagog, instytucje 

wspierające, 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

uczniowie 



 

 

14. Kształtowanie hierarchii 

systemu wartości, w którym 

zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu. 

 

 

15. Wskazywanie alternatywnego 

sposobu spędzania czasu wolnego, 

przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających zainteresowania  

i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności 

zaspokajającej ważne potrzeby,  

w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, 

przynależności  

i satysfakcji życiowej. 

 

 

 

 

 

16. Rozwijanie umiejętności 

życiowych u uczniów przez 

ćwiczenie odpowiednich postaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Propozycja udziału uczniów 

w wolontariacie. 

− Udział uczniów w 

projektach edukacyjnych - 

zdrowotnych. 

− Propozycja udziału uczniów 

w konkursach, olimpiadach 

dot. zdrowego stylu życia  

 

 

 

 

 

 

 

 

− Promocja aktywności 

fizycznej -zachęcanie 

uczniów do udziału  

w proponowanych przez 

szkołę zajęciach sportowych 

i innych dodatkowych 

zajęciach. 

− Pogadanki na temat 

właściwego odżywiania i 

jego wpływu na ciało, mózg 

oraz radzenie sobie ze 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekun wolontariatu 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wychowawcy, 

nauczyciele przyrody, 

biologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-le wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy 

 

 

pielęgniarka szkolna, 

świetlica szkolna, 

instytucje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Realizowanie wśród uczniów 

oraz ich rodziców / opiekunów 

prawnych programów 

profilaktycznych dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i 

grupowych oraz realizowanych 

celów profilaktycznych, 

rekomendowanych  

w ramach systemu rekomendacji  

stresem. Zasady zdrowego 

odżywiania. Profilaktyka 

wad postawy. 

− Realizacja programu 

„Trzymaj formę” 

− Rozmowy uzupełniające 

wiedzę uczniów na temat 

higieny osobistej, 

wyrabianie wrażliwości 

estetycznej. 

 

− Organizowanie czasu 

wolnego po zakończonych 

lekcjach (np. udział w 

kołach zainteresowań, 

zajęciach świetlicowych, 

itp.). 

• organizowanie wycieczek, 

biwaków; 

• organizowanie imprez 

klasowych, szkolnych, 

dyskotek itp. 

 

 

 

− Realizacja zadań w ramach 

konkretnego programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele, 

opiekunowie zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przeszkoleni 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii określonym w 

przepisach wydanych na podstawie 

art. 7 ust. 5 ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

18. Zróżnicowanie form pracy z 

uczniami mające na celu 

zwiększenie ich zaangażowania w 

proces nauczania. 

 

 

 

 

 

 

− Wykorzystywanie 

aktywnych metod pracy z 

uczniem, np.: 

• praca w grupach 

• gry sytuacyjne 

• dyskusje i debaty 

• „burza mózgów” 

• ankiety i inne 

kwestionariusze 

• wywiady 

• guizy 

• analizy dokumentów 

źródłowych i inne. 

− Udział w wycieczkach, 

rajdach. 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

 

Część 8: „Kształtowanie postaw prozdrowotnych - zdrowy styl życia, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”, cel główny: 

• dbanie o zdrowie, kształtowanie aktywnej postawy; 

• uświadamianie problemu depresji, chorób cywilizacyjnych i wenerycznych; 

• zachęcanie do uprawiania sportu; 

• promocja zdrowia – kształtowanie hierarchii systemu wartości, pogłębianie edukacji ekologicznej; 

• zmniejszenie występowania zaburzenia odżywiania; 



 

• pogłębianie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych; 

 

Cel szczegółowy: 

• wzrost wiedzy na temat chorób, które są związane z brakiem ruchu, utrzymywaniem nieodpowiedniej bądź niewłaściwej higieny, ze złym 

odżywianiem; 

• promocja aktywności fizycznej; 

• kształtowanie zdolności samodzielnego przygotowywania posiłków; 

• nabycie nawyków żywieniowych oraz wzrost świadomości na temat jedzenia i jego jakości; 

• nawiązanie współpracy z rodzicami/opiekunami; 

• polepszenie współpracy ze środowiskiem lokalnym; 
 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1.Diagnoza/rozpoznanie 

występowania problemu 

zażywania substancji 

psychoaktywnych przez 

dzieci  

i młodzież szkolną. 

− Stałe monitorowanie potrzeb 

uczniów, rodziców i nauczycieli 

będących podstawa do określenia 

zapotrzebowania na działania. 

 

dyrekcja, pielęgniarka 

szkolna, wszyscy 

nauczyciele 

cały rok społeczność szkolna 

2. Propagowanie wśród  

uczniów zdrowego trybu  

życia. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

 

3. Nauka gotowania/  

przyrządzanie posiłków. 

 

4. Świadomość znaczenia  

ruchu fizycznego w życiu  

każdego człowieka. 

 

5. Zwiększenie aktywności  

fizycznej i wyrobienie 

nowych nawyków. 

− Uświadamianie uczniom 

znaczenia dla zdrowia nawyku 

spożywania drugiego śniadania. 

− Zasady „Savoir-vivre   przy   

stole”,   czyli   zasady   dobrego   

zachowania  się podczas posiłku. 

− Propagowanie zdrowego stylu 

życia (zdrowe odżywianie  i 

aktywny tryb życia) w rożnych 

formach. Rozwijanie i 

rozbudzanie edukacji 

ekologicznej. 

− Realizowanie w ramach zajęć z 

biologii/przyrody/ godziny 

wychowawczej tematów z zakresu 

zdrowego stylu życia. 

wychowawcy, pedagog, 

świetlica szkolna. 

 

 

pielęgniarka szkolna, n-

le przyrody, biologii, 

wychowania fiz., 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

cały rok uczniowie 



 

− Zachęcanie   uczniów   do   

czynnego   udziału w 

obowiązkowych                             

i fakultatywnych zajęciach 

sportowych. 

− Zajęcia informujące  o 

negatywnych skutkach 

przyjmowania jakichkolwiek 

substancji psychoaktywnych, 

leków, produktów z nikotyną bądź 

napojów alkoholowych (godziny 

wychowawcze, lekcje przyrody, 

biologii, wdż). 

 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog, instytucje 

współpracujące 

 

 

6. Profilaktyka zdrowego  

trybu życia. 
− Szkolny festyn- Zdrowie, Sport, 

Rodzina - włączenie uczniów, 

rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły  w 

organizację. 

− Zwracanie uwagę rodzicom na 

nieobecności bądź małą 

aktywności podczas   zajęć  

wychowania   fizycznego   ich   

dzieci.    

− Indywidualne rozmowy z 

rodzicami na temat depresji i 

zagrożenia chorobami   

cywilizacyjnymi   oraz   ich   

wpływie   na   funkcjonowanie. 

− Lekcje poświęcone chorobom 

cywilizacyjnym (HIV/AIDS). 

 

dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele, obsługa 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele wych. fiz. 

 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

nauczyciele wdż 

 i biologii 

wg planu 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

społeczność szkolna, 

rodzice, opiekunowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Praca nas stworzeniem  

oraz utrzymywaniem  

pozytywnych relacji na linii  

szkoła – opiekunowie  

uczniów oraz planowanie  

i realizowanie wspólnych  

− Rozpoznawanie   sytuacji   

domowej   wychowanków   –   

obserwacja zmian w zachowaniu 

uczniów.  

− Wdrażanie programów 

profilaktycznych. 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

 

 

cały rok wychowawcy, nauczyciele, 

uczniowie 



 

działań wychowawczo- 

profilaktycznych. 

 

 

 

8. Stała kontrola zjawiska  

oraz reagowanie, gdy  

pojawiają się niepokojące 

symptomy. 

− Monitorowanie działań w zakresie   

pojawiających   się symptomów   

oraz   sposobów   reagowania   w   

sytuacjach   trudnych  i 

ryzykownych. 

− Współpraca   z   organami                                

i   instytucjami   interwencyjnymi   

oraz instytucjami,   placówkami,   

firmami                 i   osobami   

prywatnymi,   które promują 

prowadzenie zdrowego trybu 

życia. 

wychowawcy, dyrekcja, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele wdż,  wych. 

fiz., świetlica 

9.Podwyższenie poziomu  

wiedzy na temat istoty  

zdrowego odżywiania oraz  

codziennej aktywności  

fizycznej osób w każdym  

wieku. 

 

 

 

 

10. Zwiększenie zdolności 

do wykrywania i radzenia 

sobie z osobami będącymi 

pod wpływem środków  

psychoaktywnych. 

− Przygotowywanie ciast przez 

rodziców i uczniów np. na akcję 

charytatywną. 

− Rozmowy na temat zdrowego 

żywienia, otyłości ,cukrzycy, 

anoreksji, bulimii - uświadamianie 

opiekunów dzieci na temat tych  

− zjawisk, zaznajomienie z ich 

genezą, objawami oraz sposobami  

radzenia sobie z problemem. 

− Uczestnictwo  w                    

szkoleniach/prelekcjach/radach 

szkoleniowych pogłębiających 

wiedzę w temacie   

rozpoznawania   osób   będących   

pod   wpływem   dopalaczy, 

narkotyków, leków, czy innych 

substancji zaburzających 

świadomość. 

 

rodzice, wychowawcy, 

SU 

 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog, pielęgniarka, 

instytucje 

 

 

dyrekcja 

wg potrzeb/planu 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

rodzice/opiekunowie, 

uczniowie, nauczyciele 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

11.Zmiana przyzwyczajeń  

żywieniowych na terenie  

szkoły. 

− Udział szkoły w akcjach 

promujących zdrowe odżywianie 

się – dostarczanie uczniom 

owoców i warzyw oraz  

− produktów mlecznych 

− Umożliwienie uczniom dostępu 

dyrekcja, świetlica 

szkolna, intendent 

cały rok uczniowie 



 

do wody pitnej w czasie przerw i 

zajęć edukacyjnych. 

 

12. Budowanie świadomości  

znaczenia bezpieczeństwa w  

ruchu drogowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Rozbudzanie 

świadomości  

uczniów na temat wpływu  

reklamy na ich wybory 

życiowe. 

 

 

− Prowadzenie lekcji 

wychowawczych, zajęć techniki 

na temat bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, przepisów Kodeksu 

Drogowego oraz z zakresu 

stosowania pierwszej pomocy. 

− Spotkanie z przedstawicielem 

KPP - uczeń poznaje zasady 

bezpiecznego zachowania się w 

szkole, domu, na drodze, w czasie 

ferii i wakacji. 

 

− Rozmowy na temat reklamy, 

zachowań konsumenckich –

uwrażliwienie uczniów na 

negatywne i manipulacyjne 

działanie reklamy bądź trików 

sprzedażowych, wpływu na ich 

potrzeby i wybory życiowe. 

wychowawcy, 

nauczyciel techniki, 

przedstawiciele 

instytucji 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wg harmonogramu/ 

planu 

 

 

 

 

 

 

uczniowie 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

 

Część 9: „Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole”, cel główny: 

• ukazywanie uczniom alternatywnych sposobów funkcjonowania; 

• respektowanie odpowiednich sposobów reagowania na przemoc; 

• minimalizowanie agresji i przeciwdziałanie przemocy; 

 

 



 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin  Odbiorca 

1.Diagnoza/rozpoznanie 

występowania problemu/poprawa 

stanu. 

− Stałe monitorowanie 

przestrzegania regulaminu. 

wszyscy pracownicy cały rok społeczność szkolna 

2.Uczenie prawidłowych form  

zachowania w sytuacjach trudnych. 

 

 

 

 

3.Przeciwdziałanie zjawisku  

agresji i przemocy  

rówieśniczej w szkole,  

promowanie właściwych postaw. 

− Prelekcja przedstawiciela 

policji na temat 

konsekwencji czynów 

zabronionych. 

− Realizowanie   tematyki   

przemocy   rówieśniczej   i 

cyberprzemocy podczas 

godziny wychowawczej. 

 

− Udział w kampaniach 

społecznych. 

− Przekazywanie uczniom 

informacji u kogo mogą 

szukać pomocy w trudnych 

sytuacjach. 

− Przypomnienie uczniom 

zasad dotyczących 

bezpieczeństwa oraz 

akceptowanego i 

promowanego przez szkołę 

zachowania. 

− Dyżury personelu szkolnego 

podczas przerw. 

− Zajęcia wychowawcze, 

m.in.: 

• rozwiązywanie konfliktów; 

• przemoc rówieśnicza; 

• cyberprzemoc; 

• jak dochodzi do przemocy? 

• jak pomagać i jak się 

bronić? 
 

wychowawcy, 

pedagog, dyrekcja, 

instytucje 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

wszyscy pracownicy 

szkoły, wychowawcy, 

pedagodzy, dyrekcja 

 

wg potrzeb 

 

wg planu 

 

 

 

na bieżąco 

uczniowie 

 

 

 

 

 

uczniowie 



 

4.Promowanie zachowań  

zgodnych ze społecznie  

akceptowanymi normami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zaangażowanie rodziców /  

opiekunów do współpracy przy 

promowaniu poprawnego stylu  

zachowania – przeciwdziałanie  

zachowaniom agresywnym i 

przemocowym. 

− Prowadzenie działań 

edukacyjnych dla rodziców 

zwiększających ich 

kompetencje 

wychowawcze: 

• udzielanie rodzicom 

wsparcia, indywidualne 

rozmowy, konsultacje ze 

specjalistami, 

informowanie, gdzie można  

uzyskać profesjonalną 

pomoc; 

− Zapoznanie rodziców                           

z regulaminem szkolnym                              

i obowiązującymi   

procedurami   postępowania   

w sytuacjach trudnych. 

− Włączanie rodziców                             

w podejmowanie decyzji na 

rzecz   szkoły,   zwłaszcza   

działań   wpływających   na 

zwiększenie bezpieczeństwa 

na terenie placówki 

np.zachęcanie   rodziców/   

opiekunów   dzieci   do 

wykazywania większej 

inicjatywy, zaangażowania. 

− Wspieranie prac 

wychowawcy, nauczyciela 

przez rodziców/ opiekunów 

podczas np.: wyjazdów i 

wyjść klasowych/ 

szkolnych. 

pedagog, psycholog, 

instytucje, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

 

wychowawcy, 

dyrekcja 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

na bieżąco rodzice/opiekunowie 

6.Budowanie odpowiedniej  

postawy dzieci i młodzieży. 

 

− Zaznajomienie   uczniów   z   

obowiązującymi   na terenie   

szkoły   zasadami.   

−  Uświadomienie  

konieczności istnienia norm 

społecznych oraz 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

podczas godzin 

wych. apeli, na 

bieżąco 

uczniowie 



 

oczekiwanych typów 

zachowania.    

− Tworzenie   czytelnych   

granic   oraz   ich 

konsekwentne 

przestrzeganie.  

− Edukacja uczniów w 

poczuciu odpowiedzialności 

o inne istoty – np. 

opiekowanie się 

zwierzątkiem klasowym, 

wycieczki do schroniska dla 

zwierząt, zbiórki żywności i 

akcesoriów dla zwierząt. 
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Część 10: Uczeń przybyły z zagranicy, w szczególności z Ukrainy;  

Cele: 

• wzmocnienie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów, 

• ułatwianie adaptacji uczniów do nowych warunków, 

• zwiększanie kompetencji uczniów w zakresie radzenia sobie z sytuacją kryzysową i stresem,   

• sprzyjanie integracji kulturowej uczniów ukraińskich i polskich, 

• kształtowanie postawy szacunku wobec innej narodowości. 

 



 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Rozpoznanie potrzeb i 

zagrożeń uczniów z Ukrainy 

wynikających z ich sytuacji 

kryzysowej 

− Indywidualne rozmowy 

wspierające z każdym 

uczniem, jego rodzicami.  

− Ustalenie zakresu dalszych 

działań. 

− Realizacja zaleceń zawartych 

w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego i/lub 

opinii poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

wychowawca 

psycholog 

pedagog 

na bieżąco uczeń z Ukrainy 

2. Utrzymywanie stałej 

współpracy z rodzicami/ 

opiekunami uczniów. 

− Spotkania indywidualne z 

rodzicami. 

− Korzystanie z aplikacji 

Tłumacz Google. 

dyrektor, wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

na bieżąco rodzice uczniów z 

Ukrainy 

3. Włączenie do społeczności 

klasowej i szkolnej 
− Integracja zespołu klasowego 

− Wzajemne poznanie kultur, 

zwyczajów i tradycji przez 

uczniów obu narodów 

wychowawcy 

SU 

na bieżąco uczniowie szkoły 

4. Pedagogizacja nauczycieli na 

temat możliwych zaburzeń 

nastroju, koncentracji dziecka, 

efektywnego uczenia się – w 

związku z przeżytą traumą. 

− szkolenia, 

− spotkania ze specjalistami, 

− materiały szkoleniowe, 

literatura przedmiotu, 

− szkolenie/ e-szkolenie. 

dyrektor, pedagog, 

nauczyciele 

 

wg ustaleń nauczyciele  

i wychowawcy 

5. Dostosowanie formy zajęć do 

indywidualnych potrzeb  

i możliwości uczniów. 

− dodatkowe lekcje języka 

polskiego dla uczniów z 

Ukrainy 

dyrektor, nauczyciele według 

przydziału 

wg ustaleń uczniowie 

 

 



 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

Część 11: „Doradztwo zawodowe”, cel główny: przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z 

wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i 

uzdolnień. Są realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a także na zajęciach  

z nauczycielem wychowawcą oraz w ramach wizyt zawodoznawczych w szkołach i zakładach pracy. 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają na celu wspieranie 

uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,                                               z 

uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. Są realizowane na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Także w ramach wizyt 

zawodoznawczych w szkołach i zakładach pracy. 

Zadania będą realizowane w oparciu o PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W IŁAWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023. 

Program obejmuje systematyczne i zaplanowane działania podejmowane w szkole w zakresie doradztwa zawodowego. 

 Harmonogram działań określa: 

• Zadania  

• Sposób wykonania  

• Adresaci  

• Termin realizacji  

• Odpowiedzialny/ni za realizację  

• Monitoring 

 

Przykładowe tematy realizowane w klasach I – III w ramach orientacji zawodowej: 

1. Lubię to! Każdy ma swoje zainteresowania. 

2. Gala talentów – jesteśmy mistrzami! 

3. Fryderyk Chopin – jak rozwijają się zainteresowania? 

4. Brawo ja! – prezentacja własnych talentów. 

5. Sprawne ręce mogą więcej, czyli jak zrobić coś z niczego. 



 

6. Słodka matematyka. 

7. Kto buduje dom? 

8. Zawód moich rodziców. 

9. Miasteczko zawodów. 

10. Trofea zawodowe – poznajemy zawody ludzi, których spotkaliśmy w… 

11. Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły. 

12. W zwierzyńcu. 

13. Moja mama wszystko potrafi. 

14. Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan? 

15. Zawody na celowniku. 

16. Miłośnik to ja i ty. 

17. Po co się uczę? 

18. Detektyw Głoska na tropie, czyli poszukuję, gdy nie wiem. 

19. Jak zmieścić dzień w słoju? 

20. Poznajemy zawody. 

Przykładowe tematy realizowane w klasach IV - VIII w ramach doradztwa zawodowego: 

1. Gdybym to wszystko wcześniej wiedział/ła. 

2. Gdyby gospodynie domowe były opłacane…  

3. Ja – to znaczy kto?  

4. Moc jest ze mną – ja też jestem Supermanem.  

5. Dzień Kreatywnych Pasjonatów.  

6. Dzień Mistrza.  

7. Nie tylko czas leczy rany – grupa zawodów medycznych.  



 

8. Kucharz, kelner dwa bratanki, czyli o podobieństwie zawodów.  

9. Po co mi ta praca?  

10. Wybieram ten zawód, bo…  

11. I ty możesz zostać MacGyver’em.  

12. Jak uczyć się szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się.  

13. Jak oszczędzić pierwszy milion?  

14. Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?  

15. Kolorowa podróż po świecie edukacji. 

16. Gotowi ? Trzy, dwa, jeden, SMART!  

17. Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe.  

18. Zawodowy idol – szablon scenariusza. 

19. Zawodowy idol – Czy płotki biegają przez płotki.  

20. Zawodowy idol – Czy Picasso też był kiedyś dzieckiem?  

21. Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych.  

22. Umiejętności – od przeszłości do przyszłości.  
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Część 12: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna - polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego 

funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

szkoły oraz w środowisku społecznym. 

 

W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom w formach: 

 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia  

i kariery zawodowej; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów. 

 

Potrzeba  objęcia  ucznia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  w przedszkolu,  szkole i placówce  wynika w szczególności: 

 

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 



 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;  

5) ze szczególnych uzdolnień;  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych;  

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

12) z  trudności  adaptacyjnych  związanych  z różnicami  kulturowymi  lub  ze  zmianą  środowiska  edukacyjnego,  w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą; 

 

Działania realizowane są na podstawie PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej  nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie. 

Realizacja w/w tematyki (cz. 11/12) odbywać się będzie m.in. w ramach kształcenia ogólnego, podczas godzin wychowawczych i innych zajęć  

w oparciu o konspekty/scenariusze zajęć. Realizacja tematyki może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, 

przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 
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Część 13: „Działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem Covid-19” 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Ochrona społeczności szkolnej 

przed zachorowaniem na Covid-19 

− Przekazanie informacji 

uczniom o zagrożeniu 

biologicznym SARS-CoV-2, 

wychowawcy 

klas 

wrzesień 2022 uczniowie 



 

i rozprzestrzenianiem się epidemii 

w środowisku szkolnym 

drogach rozprzestrzenia się 

wirusa, objawach choroby 

oraz skutków dla zdrowia- 

wykorzystanie pakietów 

edukacyjnych MEiN 

− Szczegółowe omówienie 

obowiązujących w szkole 

procedur bezpieczeństwa 

wychowawcy 

klas, nauczyciele 

świetlicy 

1 wrzesień 2022 rodzice / opiekunowie 

prawni, uczniowie 

− Ograniczenie dostępu 

osobom z zewnątrz na teren 

budynku szkolnego 

dyrektor, 

pracownicy 

obsługi 

codziennie  

− Wyposażenie sal lekcyjnych, 

świetlicy, szatni przy salach 

gimnastycznych, 

pomieszczeń wejściowych, 

stołówki w środki 

dezynfekujące wraz  

z dołączonym komunikatem  

o obowiązku dezynfekcji rąk 

opiekunowie sal   

− Udostępnianie informacji na 

stronie internetowej szkoły 

oraz na drzwiach 

wejściowych  

o skuteczności szczepień 

profilaktycznych. 

osoba 

prowadząca 

stronę 

internetową 

 uczniowie, 

rodzice/prawni 

opiekunowie 

− Świadczenie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom 

podlegającym izolacji, 

będącym w stresie w 

związku z zachorowaniem 

członków rodziny na Covid-

19, obawy przed 

zakażeniem. 

 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

na bieżąco uczniowie 

 

 



 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Wpływ na jego treść mają potrzeby uczniów                                      

i rodziców/opiekunów,  a także zmieniająca się rzeczywistość szkolna i środowiska lokalnego. Zajęcia będą dostosowane do sytuacji 

epidemiologicznej, z zachowaniem obowiązujących procedur. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 28 września 2022 r. 

 


