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Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 

483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189). 

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

ze zm.). 

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

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 783). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 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. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1652). 

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

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U z 2018 r. poz. 214) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021 

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 roku w 

Lubochni. 

 

Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Lubochni opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę 

Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole 

koncepcji pracy. Treści szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze 

Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Istotą działań wychowawczych i 

profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta 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. Rolą szkoły, 

oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie 

uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania 

z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze Szkolnym Zestawem 

Programów Nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są 

działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

Program został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w 

środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego Programu profilaktyczno – wychowawczego realizowanego 

w roku szkolnym 2019/20 

 wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych , 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (uwagi, spostrzeżenia, wnioski 

nauczycieli, uczniów, rodziców).  



Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji 

 i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

I. Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła 

zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją 

szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie 

 i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie  

i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o 

bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

 

 

 

II. Wizja szkoły. 

 

 Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do 

kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Działania szkoły ukierunkowane są 

na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły 

wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne 

zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, 



stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna 

podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą 

świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi 

własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej 

ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, 

psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać 

słusznego wyboru. 

 

III. Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 

społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za 

własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, 

  przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia 

 i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest kreatywny, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 

IV. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

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, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu 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) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje  

w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

5) 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, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami,  

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 

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

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej  

i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna w szkole 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. 



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 odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  

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, 

3) kształtowanie u uczniów 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 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

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

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

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

wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

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 odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów  

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

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, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów  

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Obejmuje:  

1) 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 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

ryzyko zachowań ryzykownych, 

 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,  

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  

i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów  

i wychowanków zachowań ryzykownych. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 



 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu  

narkotyków i dopalaczy), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 

 i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

2. Rada Pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

 współuczestniczy w opracowaniu projektu Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców , 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 



 uczestniczy w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w 

nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych  

w szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz specjalistami pracującymi z uczniami  

o specjalnych potrzebach, organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 



 

5. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich 

formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebujących szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

  współpracuje z rodzicami, wychowawcami w zakresie działań wychowawczych  

i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom 

uczniów, nauczycielom, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

6. Rodzice: 

 współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

 

7. Samorząd Uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  

i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

VI. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/21 

Załącznik nr 1 



VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/21 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy profilaktyczno - 

wychowawczej są ukierunkowane na: 

 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;  

 

 kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, 
poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, wdrażanie do 

przestrzegania zasad higieny, zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia; troska o 

szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców; 

 

 kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii 

informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego korzystania z zasobów dostępnych 

w Internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w 

przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników; 

 

 rozwijanie i wzmacnianie indywidualnej relacji z uczniem, rozpoznawanie i rozwijanie 

potencjału ucznia stosownie do jego potrzeb, możliwości oraz predyspozycji i 

zasobów, jakie posiada, zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych; 

 

 przeciwdziałanie konfliktom i przemocy – działania mediacyjne; 

 

 wdrażanie treści kształcenia z zakresu ochrony klimatu, środowiska, organizacji 

działań proekologicznych;  

 

VIII. Diagnoza potrzeb, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka 

W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-

profilaktycznych szkoły, ważne jest zidentyfikowanie występujących w środowisku szkolnym 

czynników ryzyka i czynników chroniących, wpływających na zdrowie fizyczne, psychiczne, 

bezpieczeństwo i funkcjonowanie społeczne ucznia.  

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące i czynniki ryzyka. 

Czynniki ryzyka. W grupie znaczących czynników ryzyka wymienić należy: 

 impulsywność, 

 niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, 

 ekspozycja na rówieśnicze wzory zachowań ryzykownych, 

 ekspozycja na rodzinne wzory zachowań ryzykownych, 

 postawy sprzyjające zachowaniom ryzykownym, 

 trudności edukacyjne, 

 wiktymizacja (doświadczenie agresji i dręczenia), 

Czynniki chroniące. W grupie znaczących czynników chroniących wymienić należy: 



 dobre relacja i wspólne spędzanie czasu z rodzicami, 

 kontrola rodzicielska, 

 wsparcie od wychowawcy i nauczycieli, 

 postawa wobec szkoły, 

 samokontrola, 

 ogólne poczucie zadowolenia, 

 zadowolenie z siebie (swoich cech i własności), 

 zadowolenie z warunków w rodzinie. 

Czynniki chroniące. 

Rodzinne czynniki chroniące. Rozkłady odpowiedzi na kilka pytań o czas spędzany 

wspólnie z rodzicami wskazują, że uczniowie z grupy podwyższonego ryzyka spędzają mniej 

czasu z rodzicami, rzadziej rozmawiają z nimi o szkole i o innych ważnych sprawach. Wydaje 

się więc, że chroniący na tym etapie rozwoju dzieci jest czas spędzany wspólnie z rodzicami 

oraz zainteresowanie rodziców sprawami ważnymi dla dziecka i umiejętność prowadzenia 

rozmów na te tematy. Rozkłady odpowiedzi na kilka pytań o sprawowanie przez rodziców 

kontroli i monitorowanie czasu spędzanego poza domem, wskazują, że uczniowie z grupy 

podwyższonego ryzyka są w mniejszym stopniu monitorowani przez rodziców. 21% 

rodziców nigdy nie pyta lub bardzo rzadko, z kim dziecko spotyka się wychodząc z domu; 

około 25% rodziców nie sprawdza, na co ich dzieci wydają pieniądze (29%  interesuje się 

tylko czasem), 31% rodziców nie pyta dziecko o jego znajomych, 4% rodziców nie interesuje 

się dokąd idzie ich dziecko wychodząc z domu, 18% nie interesuje się, gdzie dziecko 

przebywa po szkole i co w tym czasie robi. 

Czynniki chroniące związane z postawami nauczycieli. Postawy nauczycieli, a przede 

wszystkim ich wsparcie i troska okazywana uczniom są dobrze udokumentowanymi 

czynnikami chroniącymi przed zachowaniami ryzykownymi uczniów. Rozkłady odpowiedzi 

na kilka pytań o aktywność wychowawcy klasy, wskazują, że uczniowie w naszej szkole są  

zachęcani, wspierani, otaczani troską, wysłuchiwani i dowartościowywani przez 

wychowawcę. Gdy analizujemy postawy i zachowania pozostałych nauczycieli czyli 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów nauczania, ich aktywność dydaktyczna, 

sprawiedliwość w traktowaniu uczniów dobrych i słabych są w różny sposób odbierane przez 

uczniów. I tak: 42% badanych uczniów uważa, że nauczyciele poświęcają więcej uwagi 

dobrym uczniom, 39% zauważa, że dobrzy uczniowie są lepiej traktowani przez nauczycieli, 

44% twierdzi, że nauczyciele zwracają uwagę przede wszystkim na oceny, 12% ma poczucie, 

że nie wszyscy nauczyciele dbają o to, aby uczniowie rozumieli to, czego się uczą. 

Niepokojący jest fakt, że uczniowie doznają przemocy werbalnej ze strony nauczycieli: 7% 

badanych twierdzi, że raz lub kilka razy doświadczyło tej formy przemocy, 1% twierdzi, że 

doznaje tej przemocy codziennie.  

Czynniki chroniące związane z postawą uczniów wobec szkoły i nauczycieli. Postawy 

uczniów wobec szkoły, nauczycieli oraz ich aspiracje edukacyjne są istotnymi czynnikami, 

które różnicują częstość zachowań problemowych. Rozkłady odpowiedzi na kilka pytań o 

postawy uczniów wobec szkoły, nauczycieli wskazują, że uczniowie z grupy podwyższonego 



ryzyka w mniejszym stopniu lubią swoją klasę, swoją szkołę i nauczycieli. 18% uczniów 

deklaruje, że raczej nie lubi uczących ich nauczycieli, 24% dzieci nie lubi szkoły, 13% 

badanych uczniów nie lubi swojej klasy. Dla 10% respondentów obowiązki szkolne nie są 

ważne, 8% uważa, że nauka w szkole nie jest przydatna i nie pomoże osiągnąć życiowych 

celów, 7% ma przekonanie, że nie musi się dobrze uczyć, aby osiągnąć sukces zawodowy. 

Indywidualne czynniki chroniące.  

Ogólne poczucie zadowolenia. Wyniki wskazują, że poczucie zadowolenia z różnych 

aspektów życia ucznia jest najwyższe w grupie niskiego ryzyka, a najniższe w grupie 

podwyższonego ryzyka. 

Poczucie zadowolenia z różnych aspektów życia. Szczegółowe analizy powodów 

zadowolenia/ niezadowolenia wskazują, że uczniowie z grupy podwyższonego ryzyka są 

rzadziej zadowoleni ze swoich cech i własności (uzdolnienia, wygląd, zdrowie, charakter), 

warunków życia (stan materialny, bezpieczeństwo, spędzanie wolnego czasu, możliwości 

rozwoju) oraz ze swoich relacji z innymi ludźmi (pozycja w grupie rówieśniczej, relacje ze 

znajomymi, relacje z rodziną, kontakty z nauczycielami). I tak: osobiste poczucie 

bezpieczeństwa ma 87% badanych uczniów, z poziomu materialnego rodziny zadowolonych 

jest 95%, z pozycji w klasie, w szkole  - 73%, z kontaktów z kolegami – 85%, z kontaktów z 

rodzicami – 98%, z kontaktów z nauczycielami – 77%, z inteligencji i zdolności – 71%, z 

wyglądu – 69%, ze stanu zdrowia – 93%, z charakteru – 84%, ze sposobu spędzania wolnego 

czasu – 89%, z możliwości decydowania o sobie – 89%, z możliwości rozwoju swoich 

zainteresowań – 85%.  

Niepokojące wyniki to 11% uczniów, którzy niezbyt dobrze czują się w swojej klasie, 7% 

niezadowolonych z kontaktami z kolegami, 10% niezadowolonych z własnego wyglądu 

zewnętrznego, 7% niezadowolonych z braku możliwości rozwoju własnych zainteresowań. 

Praktyki religijne. Wyniki badania wskazują, że udział w praktykach religijnych jest 

czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem zachowań problemowych. Uczniowie z 

grupy podwyższonego ryzyka przywiązują mniejszą wagę do praktyk religijnych niż pozostali 

uczniowie. 

Zajęcia pozalekcyjne i czas wolny. Z badań wynika, że dość dużo czasu uczniowie 

poświęcają na odrabianie lekcji i naukę (53% do trzech godzin dziennie). Do ulubionych 

zajęć uczniów należą: uprawianie różnych sportów, korzystanie z komputera i Internetu, 

oglądanie filmów, spotkania z przyjaciółmi, zakupy w centrach handlowych. Sam udział w 

zajęciach pozaszkolnych nie jest wystarczającym czynnikiem chroniącym. Istotne znaczenie 

ma jakość relacji międzyludzkich, jakie im towarzyszą oraz jakość opieki ze strony dorosłych 

opiekunów. 

 

Czynniki ryzyka. 



Rodzinne czynniki ryzyka. Niekorzystne wzorce zachowań u rodziców, takie, jak: 

używanie/ nadużywanie substancji psychoaktywnych, agresja werbalna i fizyczna, 

krytykowanie, kłótnie mają wpływ na zwiększenie ryzyka podjęcia przez dziecko zachowań 

problemowych. 18% uczniów widzi palące osoby w najbliższej rodzinie, 15%  - widzi 

najbliższych dość regularnie spożywających napoje alkoholowe, 32% jest świadkiem 

częstego ataku złości wśród członków rodziny, 27% jest świadkiem rodzinnych kłótni, 13% 

uczniów twierdzi, że w domu używa się wulgaryzmów, 7% badanych uczniów jest świadkiem 

lub doświadcza przemocy fizycznej w rodzinie. 

Czynniki ryzyka związane ze szkołą i wynikami w nauce. Bez wątpienia w grupie 

podwyższonego ryzyka znajdują się uczniowie osiągający niezadowalające wyniki w nauce, 

uczniowie wagarujący. Do wagarów w ostatnim roku szkolnym przyznaje się około 15% 

uczniów, którzy opuszczali najczęściej jeden lub kilka dni nauki, 5% opuszczało pojedyncze 

lekcje. 

Czynniki ryzyka związane z rówieśnikami. 

Niekorzystne wzorce zachowań rówieśników. Podobnie jak w przypadków niekorzystnych 

wzorców zachowań rodziców, negatywne wzory zachowań rówieśników również zwiększają 

ryzyko nieprawidłowych zachowań uczniów. Jak wynika z analizy ankiet uczniowie byli 

kilka razy w tygodniu lub codziennie świadkami niepokojących zachowań rówieśników, 

takich jak: 

 palenie papierosów – 9% 

 picie alkoholu – 4% 

 używanie wulgaryzmów  - 40% 

 przemoc fizyczna – 8% 

Postawy wobec zachowań ryzykownych rówieśników. Wyniki badań potwierdzają, że 

aprobujące postawy uczniów wobec ryzykownych zachowań rówieśników są czynnikiem 

ryzyka. W ankiecie na pytanie „Jak odnosisz się do następujących zachowań rówieśników?” 

padły następujące odpowiedzi: 

 palenie papierosów – 12% wyraziło akceptację, 13%  - jest mi to obojętne, 

 picie alkoholu – 7% wyraziło aprobatę, 6% - jest mi to obojętne, 

 zażywanie dopalaczy, narkotyków -  3% wyraziło akceptację, 2% - obojętność, 

 wulgaryzmy – 10% akceptacja, 18% - obojętność, 

 przemoc fizyczna – 4% akceptacja, 5% - obojętność. 

 

Indywidualne czynniki ryzyka. 

Reakcja na stres. W ankiecie zadano pytanie: „Co robisz, gdy masz jakiś problem lub 

przeżywasz trudne chwile?”. Prócz pozytywnych reakcji, takich jak: słucham muzyki lub 

oglądam telewizję (57%), rozmawiam z kolegą (38%), rozmawiam z rodzicami (43%), staram 

się szybko zapomnieć o trudnościach (31%), zajmuję się sportem lub spaceruję (20%), 



czytam książkę (13%), modlę się (12%), pojawiają się odpowiedzi niepokojące typu:  zajmuję 

się komputerem (35%), szukam samotności (18%), leżę do góry brzuchem (15%), myślę 

ciągle o problemach i nie odpoczywam (11%), płaczę (10%), objadam się (6%), niszczę 

jakieś rzeczy (6%), złoszczę się i kłócę z najbliższymi (5%). Pamiętać należy o tym, że osoby, 

które nie potrafią we właściwy sposób rozładować napięcia, radzić sobie ze stresem są 

bardziej narażone na podejmowanie zachowań ryzykownych. 

Przemoc rówieśnicza. 

Złe relacje z rówieśnikami i awersyjne doświadczenia w relacjach rówieśniczych mogą 

przyczynić się do nakręcenia mechanizmu „Błędnego koła” związanego z zaangażowaniem w 

inne zachowania ryzykowne. 

Na pytanie „Jak często w ostatnim roku inni dręczyli ciebie” respondenci odpowiedzieli:  

 64% - ani razu 

 22% - jeden raz 

 2% - dwa razy 

 10% - trzy i więcej razy 

Na pytanie „Jak często w ostatnim roku ty dręczyłeś innych” respondenci odpowiedzieli:  

 90% - ani razu 

 10% - jeden raz 

 0% - dwa razy 

 0%- trzy razy i więcej 

Należy pamiętać o tym, że tego typu doświadczenia i emocje z nimi związane na stosunkowo 

wczesnym etapie rozwoju, mogą stanowić podstawę problemów w obszarze zdrowia 

psychicznego w przyszłości. 

Analizując otrzymywanie wsparcia społecznego i doświadczenie dobrych relacji w grupie 

rówieśniczej jako czynnika chroniącego zauważamy, że są dzieci, które wykazują brak 

posiadania osoby, która dostarcza określonego sposobu wsparcia lub szerzej - dobrej jakości 

relacji rówieśniczej. W żadnej z kategorii uczniowie nie wskazują, że potrzebnego wsparcia 

dostarczają wszyscy lub prawie wszyscy uczniowie w klasie. Respondenci wskazują, że 

najczęściej jest to jedna osoba w klasie lub zdecydowana mniejszość. 

W wynikach szczegółowych warto zwrócić uwagę, że 11% badanych uczniów nie może 

liczyć na pomoc/ pocieszenie ze strony ani jednej osoby w klasie. Taki sam % uczniów nie 

może liczyć na zaproszenie na urodziny czy inną imprezę przez kolegów z klasy. 

Wykluczenie można traktować jako przejaw bullyingu relacyjnego. Pamiętać należy o tym, że 

posiadanie silnych pozytywnych relacji rówieśniczych może stanowić czynnik chroniący w 

kontekście wiktymizacji rówieśniczej. 

 



Cyberprzemoc. Jak wynika z badania, nasi uczniowie w ostatnim roku, na co dzień 

doświadczali wszystkich form agresji elektronicznej: 

 Ośmieszanie na forum internetowym – 4% 

 Wyzywanie na czacie- 5% 

 Otrzymywanie obraźliwych wiadomości – 5% 

 Wykluczenie z grona znajomych w Internecie – 5% 

 Otrzymywanie przykrych sms-ów – 4% 

 Publikowanie ośmieszających zdjęć – 2% 

Uzyskane wyniki są przesłanką do tego, by działania profilaktyczne dotyczące ryzykownych 

zachowań online rozpoczynać jak najwcześniej. 

Internet. 

Analizując aktywność internetową młodzieży klas 4-8, zauważamy, że zbyt częste i zbyt 

długie przebywanie w sieci (codziennie lub kilka razy w tygodniu) dotyczy prawie 30% 

badanych, zaniedbywanie szkoły z powodu korzystania z Internetu wskazuje 18%, a 

zaniedbywanie snu – 9%. Do ujawnienia danych osobistych w sieci przyznaje się 11% 

uczniów, a do częstego poszukiwania w Internecie gotowych prac domowych – ok. 24%, z 

czego codziennie robi to 9% uczniów. Jednocześnie niski jest odsetek badanych 

korzystających wspólnie z rodzicami z Internetu – około 24% robi to regularnie. 

Towarzyszenie rodziców młodemu człowiekowi, korzystającemu z technologii informacyjno 

– komunikacyjnych to czynnik chroniący związany z zaangażowaniem w zachowania 

ryzykowne online. 

Aktywność własna uczniów. 

W badaniu zapytano o 18 form spędzania czasu wolnego, uwzględniając liczbę godzin 

poświęconych tym aktywnościom w czasie tygodnia. W odpowiedziach uczniów widoczne 

jest zróżnicowanie zaangażowania w różne formy aktywności. Największa grupa uczniów 

(powyżej 80%) zaangażowana jest w : odrabianie lekcji i naukę, własną aktywność sportową, 

rozrywkowe korzystanie z Internetu, granie w gry komputerowe, oglądanie telewizji, 

spotkania z kolegami, zakupy w centrum handlowym. Wśród zajęć, w które angażuje się 

najmniejsza liczba uczniów wymienić należy: harcerstwo, zorganizowane zajęcia artystyczne, 

uprawianie sportu w klubach,, pozaszkolna nauka języków obcych, czytanie książek (27% 

deklaruje, że nie czyta książek w ogóle, 37% czyta krócej niż godzinę dziennie). 

 

Wnioski i rekomendacje. 

Tytoń. Przeważająca większość uczniów naszej szkoły (92%) nie ma doświadczeń z 

paleniem papierosów. Pozostałe 8% ma za sobą palenie tytoniu przynajmniej jeden raz w 

życiu. Wyniki sugerują, że najczęściej były to sporadyczne próby palenia. Tylko 3% uczniów 

podaje, że pali codziennie, a z obserwacji prowadzonych w szkole możemy stwierdzić, że 

chodzi tu prawdopodobnie o e-papierosy. 



Alkohol. Podobnie jak w przypadku zażywania tytoniu, przeważająca liczba uczniów naszej 

szkoły nie ma doświadczeń z piciem alkoholu. Stosunkowo największa liczba uczniów (około 

10%) przynajmniej raz w życiu piła piwo lub wino, a około 2% piło wódkę. Spośród tych, 

którzy próbowali już napojów alkoholowych, mniej więcej połowa zrobiła to tylko jeden raz. 

Dane wskazują, że grupa dzieci, które piją często alkohol (kilka razy w miesiącu) nie 

przekracza progu 1%. 

Czynniki chroniące. W grupie prawdopodobnych czynników chroniących zachowań 

problemowych uczniów znalazły się następujące czynniki: 

 Dobre relacje i wspólne spędzanie czasu z rodzicami 

 Kontrola rodzicielska 

 Postawy troski wobec ucznia wychowawcy i nauczycieli 

 Pozytywna postawa wobec szkoły i motywacja do nauki 

 Samokontrola 

 Ogólne poczucie zadowolenia 

 Wysoka samoocena, zadowolenie z siebie 

 Zadowolenie z warunków w rodzinie 

 Praktyki religijne 

 Niektóre zajęcia pozalekcyjne 

Czynniki ryzyka. W grupie prawdopodobnych czynników ryzyka zachowań problemowych 

uczniów znalazły się następujące czynniki: 

 Niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem (koncentracja na emocjach, 

izolacja, stosowanie substancji psychoaktywnych) 

 Ekspozycja na rodzinne wzory zachowań ryzykownych 

 Ekspozycja na rówieśnicze wzory zachowań ryzykownych 

 Trudności edukacyjne 

 Niezadowolenie z relacji rówieśniczych w klasie (ośmieszanie, wykluczanie, przemoc 

psychiczna), 

 zagrożenie zdrowia związane z pandemią Covid-19.  

 

1. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na konieczność zintensyfikowania realizacji w 

pracy profilaktyczno – wychowawczej działań dotyczących odpowiedzialnego 

korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych. W szczególności należy 

tu w odpowiedni sposób zaprojektować zajęcia dotyczące prorozwojowego i 

prospołecznego wykorzystania Internetu, cyberprzemocy. 

2. Należy kontynuować realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie 

agresywnym zachowaniom, kształcenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami i rozwiązywania konfliktów, asertywnego zachowania oraz propagowanie 

postaw prospołecznych, a także budowanie pozytywnego klimatu w klasie i w szkole,  



3. Należy wprowadzać uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywać wzorce 

postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia; Udział szkoły w akcjach charytatywnych, zachęcanie uczniów do 

aktywnego udziału w wolontariacie. 

4. Zwracanie baczniejszej uwagi na  „samotność w tłumie”, 

5. Motywować  uczniów do przestrzegania zasad i norm społecznych poprzez 

stosowanie wzmocnień pozytywnych ; konsekwentne egzekwowanie ustalonych w 

szkole norm i zasad zachowania, w tym używania telefonów komórkowych 

6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym na kulturę języka (wulgaryzmy), 

7. Kształtować wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, 

poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, wdrażać do 

przestrzegania zasad higieny, zachęcać do aktywnego i zdrowego stylu życia; troska o 

szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców; 

8. Kontynuowanie pracy mającej na celu pomoc uczniom z problemami w nauce (np. 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, pomoc w odrabianiu prac domowych i nauce),  

9. Kontynuowanie działalności profilaktycznej w szkole polegającej na dostarczaniu 

rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów 

związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, skierowanych do uczniów 

oraz ich rodziców - realizowanie zajęć uświadamiających zagrożenia oraz 

kształtujących i wzmacniających normy przeciwne używaniu środków odurzających i 

substancji psychoaktywnych przez uczniów, 

10. Wzmacniać łączność rodziców ze szkołą, angażować w życie klasy i szkoły, 

współpracować w procesie edukacji i wychowania, dbać o pozytywne relacje na linii 

nauczyciel-rodzic, prezentować wolę zrozumienia i współdziałania dla dobra ucznia, 

 

 

 


