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I. Założenia programowe 

 Szkolny  Program  Wychowawczo – Profilaktyczny  jest nieodłącznym elementem Statutu Szkoły.  Jest  spójny  z  treściami  nauczania  
realizowanymi w ramach podstawy programowej. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze i profilaktyczne. 

 
 Program odpowiada na realne potrzeby rozwojowe uczniów, środowiska lokalnego i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej,  

środowisku. 
 

 Program kierowany jest do każdego ucznia, zarówno zdolnego, jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.           
 

 Program określa działania w wydzielonych obszarach: 

 Działania wychowawcze – promocja zdrowia oraz wspomaganie uczniów w rozwoju fizycznym, psychicznym, społecznym                                   
i aksjologicznym, 

 Działania edukacyjne – poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego, 
wzmacnianie umiejętności społecznych i psychologicznych, samokontroli i krytycznego myślenia,  

 Działania informacyjne – dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zagrożeń oraz rozwiązywania problemów związanych                     
z używaniem środków i substancji psychoaktywnych, z uwzględnieniem edukacji prawnej, 

 Działania profilaktyczne : 
o Profilaktyka uniwersalna – skierowana do uczniów, którzy nie wykazują dysfunkcji, w celu wyposażenia ich w umiejętności 

dbania o własne zdrowie, 
o Profilaktyka selektywna – skierowana do osób, które ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową, lub uwarunkowania 

biologiczne są narażone na rozwój zachowań ryzykownych, 
o Profilaktyka wskazująca – skierowana do osób, u których rozpoznano problemy, zachowania ryzykowne, objawy używania 

środków i substancji uzależniających, które potrzebują pomocy lub wsparcia w readaptacji, 
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 Nadrzędnym celem działań wychowawczych i profilaktycznych jest: 

 

a)  wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: 

 fizycznej  - ukierunkowanej na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

 psychicznej ( emocjonalnej i intelektualnej ) – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, kształtowanie postawy 

ponoszenia odpowiedzialności za swoje życie, podejmowane decyzje, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem,  

 duchowej – ukierunkowanej na zdobycie spójnego systemu wartości i własnych przekonań, sensu życia, 

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, budowanie więzi z drugim człowiekiem, 

pełnienie konstruktywnych ról społecznych, 

b) wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,  poprzez wzmacnianie czynników chroniących, przy jednoczesnej redukcji 

czynników ryzyka, mogących zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie, 

c) przygotowanie uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje zachowania, którzy potrafią radzić sobie w trudnych 

sytuacjach i odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości,  

d)  wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i włączanie do współpracy w zakresie działań wychowawczo - profilaktycznych, 

 Osoby odpowiedzialne za realizację działań wychowawczo - profilaktycznych to: nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni,  pedagog szkolny, 
dyrekcja szkoły, rodzice, higienistka szkolna, pracownicy administracyjni i obsługi. 
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II. Główne cele programu  
1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku                             

dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi 
ucznia. 

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej. 
3. Kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. 
4. Rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość. 
5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki. 
6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, wyposażanie uczniów w taki zasób wiadomości                                    

i umiejętności, które pozwolą w sposób dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat. 
7. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 
8. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności. 

 

III. Obowiązujące akty prawne 
 

 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r  

 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  

 Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  sierpnia  2012  r. ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016 w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków  organizowania  kształcenia, wychowania                         
i opieki dla  dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 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. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przyspasabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz.U. z 2017 r., poz.356 ) 

 Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN). 

 Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 
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IV. Diagnoza problemów występujących w społeczności szkolnej 

Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i zachowania uczniów w Szkole Podstawowej                              

w Kobylinie. Na diagnozę składały się wnioski z: 

 Ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w maju 2021 roku wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie czy cele, treści, wartości zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym są 
aktualne i satysfakcjonują rodziców, uczniów  i nauczycieli oraz uzyskanie informacji na temat potrzeb psychofizycznych uczniów po 
nauce zdalnej. 

 Ankiety przeprowadzonej wśród uczniów w kwietniu 2021 roku na temat funkcjonowania podczas nauki zdalnej, spędzania czasu 
wolnego, samopoczucia.  

 Ankiety przeprowadzonej w II półroczu 2022 r w ramach projektu „ Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”, wśród uczniów klas VII, na 
temat relacji rówieśniczych, wpływu nauczania zdalnego na funkcjonowanie uczniów, korzystania z technologii informacyjnych i 
higieny cyfrowej. 

 Ankiety przeprowadzonej w marcu 2022 wśród uczniów klas IV – VIII na temat bezpieczeństwa w szkole. 
 Konsultacji z nauczycielami 

 Konsultacji z rodzicami 

 Obserwacji 

 Wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 

 Analizy dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych 
 Analizy  zasobów szkoły:  

- ludzkie:  kompetencje kadry kierowniczej, kompetencje zawodowe nauczycieli, ich przygotowanie merytoryczne do podejmowania 
zadań wychowawczych i profilaktycznych, kompetencje szkolnych specjalistów ( pedagog, logopeda, terapeuci korekcyjno – 
kompensacyjni, rewalidacyjni )   
- materialne:  warunki lokalowe, wyposażenie klas lekcyjnych, hala sportowa,  

Wartości nadal  ważne dla całej szkolnej społeczności to:  zdrowie, bezpieczeństwo, prawda, rodzina, tolerancja,  miłość, dobro, przyjaźń.  

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że  problemami i zagrożeniami w szkole są: 
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 Zachowania agresywne, szczególnie - przezywanie, obgadywanie, wyśmiewanie, wykluczanie z grona kolegów 

 Kultura zachowania, używanie wulgaryzmów,  

 Przypadki inicjacji alkoholowej i tytoniowej, w tym podejmowanie prób palenia e – papierosów, 

 Słabe umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, 

 Zbyt duża ilość czasu spędzanego przed ekranem komputera, telefonu komórkowego, problemy z utrzymaniem higieny cyfrowej, 

 Trudności w nauce, brak motywacji do nauki, 

 Zdrowie psychiczne uczniów, problemy w radzeniu sobie ze stresem, wyzwaniami,  

Najważniejsze zadania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki to: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci i higieny cyfrowej, 

 Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych, stresujących, 

 Niwelowanie zjawiska agesji. Uczenie umiejętności interpersonalnych, nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji,  

 Wspieranie w integracji z zespołem klasowym, kontaktach z rówieśnikami, 

 Nadrobienie luk w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, motywowanie do nauki, wspieranie w skutecznym uczeniu się, po okresie 

nauki zdalnej, 

 Dbanie o zdrowie psychiczne dzieci, wspieranie w radzeniu sobie ze stresem, bezradnością,  minimalizowanie lęku przed porażką w 

nauce,  

 Propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów,  

 Wspomaganie indywidualnego rozwoju, 

Po  analizie  zebranych  informacji,   biorąc  pod  uwagę  fakt, iż  skuteczność oddziaływań  wychowawczo - profilaktycznych  zależy  od  redukcji  

czynników  ryzyka  oraz  wzmacnianiu czynników  chroniących,  tkwiących w  środowisku rodzinnym, szkolnym  oraz  cechach  osobowości  

ucznia,  określono  te  czynniki,  które  mają  wpływ  na  funkcjonowanie  uczniów  naszej  szkoły. 

 

Czynniki   ryzyka  : 

- niepowodzenia  szkolne, 
- brak mądrego wsparcia w pokonywaniu problemów i trudności ze strony domu, 
-     słaba  zdolność kontrolowania własnym zachowaniem , 
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- brak  akceptacji wśród rówieśników, 
- incydentalnie występująca przemoc rówieśnicza, (wyśmiewanie, obrażanie, wykluczanie z grona kolegów, zachowania agresywne, 

niszczenie własności, negatywne wypowiedzi dotyczące rodziców/opiekunów, osób bliskich),      
- skutki izolacji spowodowanej nauczaniem zdalnym i COVID 19, 
- zrekonstruowane rodziny, trudności przeżywane w domu, 
- dostęp do Internetu, narażenie na łatwy kontakt z osobami i treściami niepożądanymi, 

 
Czynniki  chroniące  : 

- pozytywny klimat szkoły, ( atmosfera życzliwości i  zaufania ) 
- pozytywny  stosunek  do  dziecka  (  aprobata,  tolerancja,  akceptacja,  akcentowanie  mocnych  stron  dziecka,) 
- więź uczeń - nauczyciel, więź ze szkołą, podkreślanie, że szkoła jest miejscem, w którym można znaleźć wsparcie i pomoc w 

rozwiązaniu swoich problemów, 
- okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć, 
- dostosowanie  wymagań  do  możliwości  psychofizycznych  ucznia, indywidualizacja pracy,  
- objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 
- sprawiedliwe  i  jasne  ocenianie, stosowanie elementów oceniania kształtującego,   
- prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, integracja zespołów klasowych  
- wspieranie w skutecznym uczeniu się, okazywanie wyrozumiałości i cierpliwości, 

- dbanie o dobrostan psychiczny i emocjonalny uczniów, minimalizowanie lęku przed porażką w nauce, 

V. Sylwetka   absolwenta 

Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie                         
od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i cechy, warunkujące właściwe 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Absolwent naszej szkoły: 

 dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole, w domu,  identyfikuje się z nim, ale nie w sposób bezkrytyczny, 
 jest pozytywnie nastawiony do otaczającej rzeczywistości,  



8 

 

 potrafi efektywnie komunikować się, współpracować z innymi, 
 potrafi nawiązywać satysfakcjonujące relacje, jest uczciwy, tolerancyjny, odnosi się z szacunkiem do innych, 
 posiada zasady moralne, przestrzega ich i kieruje się nimi w podejmowaniu życiowych decyzji, nie ulega presji innych, 
 ma świadomość swych praw i obowiązków , posiada godność, poczucie własnej wartości, 
 jest samodzielny, odpowiedzialny, odważny, potrafi stawić czoła różnym wyzwaniom i problemom, 
 jest empatyczny, wrażliwy na los potrzebujących, 
 jest człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma zainteresowania i rozwija je, 
 jest kreatywny, zdolny kierować swoim kształceniem, podejmować właściwe wybory życiowe, 
 jest kulturalny, wrażliwy na piękno, szanujący tradycje, dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki, 
 dba o swoje zdrowie i kondycję, jest świadomy zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi sobie z nimi radzić, 

 

VI. Uczestnicy programu 

Współodpowiedzialni  za  wszechstronny  rozwój  osobowości  ucznia  są  wszyscy uczestnicy programu.                                                                                    

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono 

następujące zadania dla rodziców :                                                                                                                                                                                                

Rodzice: 

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami 
dziecka, 

 znają i akceptują program wychowawczo - profilaktyczny proponowany przez szkołę, 

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, 

 czuwają nad tym, aby  dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny, 

 wspierają  wychowawców  i  nauczycieli  w  podejmowanych  przez  nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,  

 utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z pedagogiem szkolnym bądź dyrektorem /zastępcą/ szkoły w celu 
zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze 
szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania 
problemów, 

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie 
metod wychowawczych, realizację różnych działań o charakterze profilaktycznym, 
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 dbają o zdrowie dzieci i właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

Dyrektor: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy, 

 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka 

 kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 dba o zapewnienie pomocy psychologiczno –pedagogicznej, stworzenie warunków do rozwijania pasji i zainteresowań uczniów 

 wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne, 

 organizuje szkolenie dla nauczycieli, 

Wychowawcy klas: 

 tworzą warunki wspomagające  rozwój psychofizyczny uczniów,  

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, 

 kierują zespołem klasowym, integrują klasę, angażują w życie klasy wszystkich uczniów, inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają 
uczniom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz oceniają stopień ich realizacji, 

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów, wdrażają do  samooceny postępów                                   
w zachowaniu, 

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,  

 nadzorują realizację obowiązku szkolnego, 

 realizują zadania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, opracowują program pracy wychowawczej do klasy, koordynują 
i realizują zaplanowane przedsięwzięcia, 

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia, warunków życia i nauki, podejmują działania w przypadkach przemocy 
wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów, udzielają pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych                           
i rodzinnych, 

 wnioskują  o  objęcie  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, informują pisemnie 
rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

 informują rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, 
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 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

 współpracują z  rodzicami,  włączają  rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy, prowadzą rozmowy i konsultacje, także 
indywidualnie, 

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem w rozwiązywaniu spraw wychowawczych, 

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi, 

Nauczyciele: 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych, 

 udzielają  pomocy  w  przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach 
związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach, 

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu poszanowania tradycji, patriotyzmu, 

 dają przykład uczciwości, odpowiedzialności, sumienności,  

 wdrażają do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów, odmawiania i negocjacji, 

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji, przejawy agresji i przemocy oraz inne negatywne zachowania, 

 wspólnie z pedagogiem zabiegają  o  różne  formy  pomocy wychowawczej  i  materialnej dla uczniów,  

 dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia, świadczą pomoc psychologiczno – pedagogiczną w bieżącej pracy 
z uczniem i na zajęciach pozalekcyjnych, 

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą; 

 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią, 

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

Pedagog szkolny: 

 prowadzi działania diagnostyczne uczniów, wspiera nauczycieli w rozpoznawaniu  indywidualnych potrzeby rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 
uczniów, 

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 
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 koordynuje działania związane z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej, udziela pomocy,  wspiera nauczycieli i innych 
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

 monitoruje realizację obowiązku szkolnego, 

 podejmuje działania z  zakresu promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień,  

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 

 inicjuje i  prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,                           
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

 wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów w nauce, powstających na tle konfliktów rówieśniczych, rodzinnych, 

 prowadzi działania z zakresu doradztwa zawodowego, 

Pedagog specjalny: 

 współpracuje i wspiera rodziców, nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w zakresie: 

- prowadzenia badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

- rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

- udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

- dostosowania form kształcenia, sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego 

możliwości psychofizycznych, 

-  określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia. 

 współpracuje  z zespołem opracowującym IPET, w zakresie opracowania,  realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom,  
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 współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i  innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w rozwiązywania problemów 

dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

 współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka, 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

 współorganizują imprezy i akcje szkolne, 

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej, 

 akceptują  innych  uczniów  i  szanują  ich  prawa,   

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności, 

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni, 

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko, 

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej, 

   W zakresie realizacji działań profilaktycznych szkoła współpracuje z : 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Krotoszynie 

 Policją 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylinie 

 Gminnym Ośrodkiem Kultury 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, w tym z opiekunami rodzin zastępczych  

 Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przy Urzędzie Gminy w Kobylinie 

 Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną 

 z jednostkami samorządu terytorialnego 

 Ośrodkiem Zdrowia w Kobylinie 

 Strażą Pożarną 

 Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda 

 przedstawicielami Sądu Rejonowego ds. Rodzinnych i Nieletnich  w Krotoszynie, oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci                           
i młodzieży. 

 



13 

 

VII. Cele i zadania wychowawczo – profilaktyczne, formy ich realizacji. 

A) sfera fizycznego rozwoju ucznia – „ edukacja zdrowotna” 

Cele: 

 - Propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 

 - Kształtowanie prozdrowotnych przekonań i postaw oraz  poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE - 
ZADANIA 

FORMY REALIZACJI 

FORMY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

Kształtowanie przekonań                         
i postaw sprzyjających zdrowiu.  
 
 
 
 
Nawyk dbania o własne zdrowie, 
estetykę własną  i otoczenia - 
higiena ciała, ubioru, higiena nauki 
i pracy. 
 

 
 
 
 

Działania informacyjne  
Zajęcia z wychowawcą 
Lekcje przyrody, biologii 
Pogadanki  
Gazetki na temat zdrowia 
Filmy edukacyjne 
Bajki, opowiadania, audycje radiowe 
Udział w wybranych akcjach, imprezach prozdrowotnych                           
i sportowych ogłaszanych  w trakcie roku szkolnego przez 
instytucje współpracujące ze szkołą. 
Spotkania z rodzicami – prelekcje, rozmowy 

Dyrektor 
Wychowawcy 
Pedagog 
Nauczyciele WF 
Nauczyciele 
przedmiotów 
 
Rodzice 
 
 
 

Cały rok według 
planu 

 

Badania przesiewowe uczniów                                                              
Okresowe kontrole czystości 

Higienistka szkolna Październik 

Pomiar wzrostu uczniów – przyporządkowanie stolików                                      
i krzeseł 

Wychowawcy Wrzesień 
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Nabywanie umiejętności 
zdrowego stylu życia – 
umiejętności racjonalnego 
zagospodarowania czasu wolnego. 
 
Popularyzacja aktywnych 
sposobów spędzania wolnego 
czasu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowanie prozdrowotnych 
postaw . 
Dostarczanie wiedzy i wzorców 
zdrowego, racjonalnego 
odżywiania. 
 

 

Światowy Dzień Zdrowia Pedagog 
Wychowawcy 

Kwiecień 

Udział w imprezach organizowanych przez Bibliotekę 
Publiczną, GOK 

Dyrektor  
Wychowawcy klas 

Cały rok 

SKS  
Udział w zajęciach „ Umiem pływać” na pływalni Wodnik w 
Krotoszynie  
GDDD 
- Innowacja pedagogiczna „Gry i zabawy sportowo – 
rekreacyjne” – IV a 

Nauczyciele WF 
Klasy III 
 
 
K. Elias 
 
 

 Cały rok     

Udział w szkolnych  i międzyszkolnych zawodach  i turniejach 
sportowych 

Nauczyciele WF Cały rok 

Dzień Dziecka – Dzień Sportu Nauczyciele WF 
Zespół                             
ds. zdrowia i 
profilaktyki 

Czerwiec 

Konkurs wiedzy „ W zdrowym ciele zdrowy duch” 

Konkurs plastyczny promujący zdrowie  

M. Lindner 
 

Marzec 

Marzec 

Dzień Jabłka  - zdrowo jemy, zdrowo żyjemy                                       A. Paluszkiewicz 
Wychowawcy 

Październik 

Program „ Mleko w szkole”   „ Warzywa i owoce w szkole”                                                            
Lekcje przyrody, biologii, zajęcia z wychowawcą                         

Programy profilaktyczne rekomendowane przez MEN, Sanepid    
Bieg po zdrowie – klasy III – IV  

Dyrektor 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
 
Wychowawcy     

Cały rok                               
Wg. planu pracy 
nauczycieli 

W ciągu roku 
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Problemy okresu dojrzewania 

Kształtowanie nawyków  dbania o 
zdrowie psychiczne. 
Przekazywanie rzetelnych 
informacji.  

Wspieranie uczniów w sytuacji 
bezradności, buntu, wycofania, 
wynikającymi z braku umiejętności 
radzenia sobie z problemami, lęku. 

Zachęcanie do szukania pomocy  

„Między nami kobietkami”  spotkanie dla dziewczynek klas VI Dyrektor  
Wychowawcy 

Wiosna 

Zajęcia integracyjne  
Zajęcia uczące umiejętności podnoszenia nastroju, relaksacji. 
Pogadanki na temat „ Jak dbać o dobre samopoczucie? 
„Zdrowie psychiczne – jak je zachować?   
Stres – jak sobie radzić  z napięciami?                                         
„Depresja”                                                                                                              
Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem  
Diagnozowanie samopoczucia uczniów: 
- obserwacje, szybkie interwencje   
- zajęcia z wychowawcą 
- kontakty z rodzicami 
- indywidualne rozmowy   
 

Wychowawcy 
Nauczyciele  
Pedagog 
 
 
 
 
Pedagog 
Wychowawcy 
Wszyscy 
nauczyciele  

Cały rok 

 

 

 

Na bieżąco 

Profilaktyka zagrożeń - zajęcia 

alternatywne                                       

Ruch i wypoczynek – zachęcanie 
do aktywnego spędzania czasu 
wolnego, turystyki, rekreacji. 

 

Wyjazdy na pływalnie, do Parku Wodnego  
Wycieczki, rajdy 
Zawody sportowe i turnieje 
Rekreacyjno - sportowe zajęcia pozalekcyjne:  
- SKS dla dziewcząt 
- SKS dla chłopców - piłka nożna 
Sportowe zajęcia pozaszkolne: 
- zajęcia na „ Orliku” 
- Akademia Piłkarska REISSA 
- karate, teacwondo, taniec 
 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Nauczyciel WF 
 
 
Trenerzy, 
instruktorzy spoza 
szkoły 

W ciągu roku 
szkolnego 

 

 

 

 

 



16 

 

Profilaktyka zagrożeń - Edukacja zdrowotna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

Cel - Popularyzacja życia wolnego od nałogów 

Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za własne 
zdrowie. 
 
Upowszechnianie wiedzy o 
przejawach, następstwach 
używania i nadużywania środków 
uzależniających. 

Zajęcia edukacyjne  

Zajęcia z wychowawcą  
Zajęcia edukacyjne na temat szkodliwości palenia, w tym e – 
papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, leków                                                               
Filmowy pakiet edukacyjny Lekcje Przestrogi „Nikotyna – 
legalny narkotyk” 
Zajęcia z wychowawcą 
Spektakle 
Spotkania z rodzicami 
 
- „Wpływ palenia papierosów na zdrowie człowieka”  
- „ Zagrożenia dla zdrowia człowieka – od czego można się 
uzależnić?  
- „Chemiczna pułapka”  
 

Wychowawcy 
Pedagog  
Dyrekcja 
Nauczyciele 
przedmiotów 
Religia, WOS, biologia 

Cały rok 

Kształtowanie i wzmacnianie norm 
przeciwnych używaniu środków                      
i substancji psychotropowych, 
środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych 

 Zajęcia z wychowawcą, lekcje religii, przyrody, biologii 
- „Środki psychoaktywne – czy warto eksperymentować? !”  
 

Wychowawcy 
Nauczyciele religii, 
przyrody, biologii 
Pedagog 
 

W ciągu roku  

 
Kształtowanie postawy 
asertywnej, umiejętności radzenia 
sobie w sytuacji presji, 
podejmowania właściwych 
wyborów 

Zajęcia z wychowawcą , lekcje przyrody, religii, języka 
polskiego – scenki rodzajowe                                                                                            
- „Czy umiem odmawiać?” – klasy IV                                                                            
- „ Jak mówić NIE ?” – klasy V                                                                           
- „ Asertywność – sztuka bycia sobą” – klasy VI  - VIII                       

 
Wychowawcy 
Pedagog  
 

W ciągu roku 
szkolnego 
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Zajęcia alternatywne Konkurs „ Palić nie palić – oto jest pytanie? M. Lindner Marzec                           

Realizacja programów 
profilaktycznych 

Program profilaktyczny, promocji zdrowego stylu życia „Bieg 
po zdrowie” - klasy IV – we współpracy z SANEPIDEM w 
Krotoszynie  

Program  „Jestem za fajny na dopalacze” – VII – VIII                                       

Program profilaktyki uzależnień „Lepiej przeżyj”- klasy IV – 
VIII- ? 

 
Wychowawcy 
Nauczyciele przyrody, 
biologii, religii, języka 
polskiego 

W ciągu roku 
szkolnego 

 

B) Sfera społecznego rozwoju ucznia – „ kształtowanie postaw społecznych – relacje” 

Cele:  

- przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego                                                    

i lokalnego 

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej, pokojowego rozwiązywania problemów 

- rozwijanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE - 
ZADANIA 

FORMY REALIZACJI 

FORMY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

Kształtowanie przyjaznej 
atmosfery i pomoc dziecku we 
właściwym funkcjonowaniu                         
w społeczności szkolnej  
 

Dbałość o miejsce nauki:                                                                                              
- przestrzeganie obowiązków dyżurnego  i  systematyczne 
pełnienie dyżurów                                                                                                              
- prace w grupach (wykonywanie rożnych zadań i  pełnienie 
różnych funkcji podczas wspólnej pracy)                                                    
Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego.  

Opiekun SU 
Wszyscy nauczyciele 

 
 
 
 
 

Cały rok 
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Angażowanie uczniów                                  
w podejmowanie decyzji                                      
w sprawach szkolnych 

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.  

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości szkolnych, 

lokalnych                            

 

Kształtowanie umiejętności bycia 

członkiem zespołu klasowego, 

szkolnego.  

Rozwijanie umiejętności 

współdziałania w grupie, 

umiejętności słuchania, 

wypowiadania swoich opinii. 

 

Kształtowanie umiejętności  

porozumiewania się, radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych, 

stresujących,  rozwiązywania 

konfliktów. 

 

 

 

Kształtowanie postawy poczucia 
godności własnej i poszanowania 
godności innych. 
 

Zajęcia integracyjne  i integracyjno-adaptacyjne. 
 
 

Wychowawcy klas, 
Pedagog szkolny 
 

Cały rok 

1. Zajęcia z wychowawcą  na temat zasad dobrej komunikacji,   
aktywnego słuchania, siły wypowiadanych słów, mowy 
niewerbalnej, sposobów rozwiązywania problemów                        
i konfliktów. 
Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach 

konfliktowych.                                                                                

Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. 

Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić 

niekorzystną sytuację.                                                                             

Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania 

kompromisów.                                                                                         

Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się, słuchania 

opinii innych i szanowania poglądów.                                            

Debaty organizowane na lekcjach 

Wychowawcy 
Wszyscy nauczyciele, 
szczególnie języka 
polskiego, WOS, 
Wychowania do 
życia w Rodzinie 
Opiekun SU 

Cały rok 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka  

Udział w imprezach klasowych, szkolnych  i międzyszkolnych. 

 Dzień chłopca 

 Zabawa andrzejkowa 

 Dzień Kobiet  

 Walentynki 

 
Pedagog  
Wychowawcy 
 
Nauczyciele  
wg kalendarza 
imprez   
 

 
Listopad 
 
Cały rok 
Zgodnie z 
terminami  
Grudzień 
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 Mikołajkowy konkurs chemiczny „ Rachunki w chemii” 

 Światowy Dzień życzliwości i pozdrowień  
Wycieczki, rajdy       
Udział w zajęciach lekcyjnych  i pozalekcyjnych.                                         

Samorząd 
Uczniowski    
                   
 

Poznanie i respektowanie praw                 
i obowiązków ucznia  
Uświadamianie uczniom do kogo 
należy zwrócić się po pomoc                        
w razie potrzeby 

Zapoznanie uczniów z ich prawami  i obowiązkami, zasadami 
oceniania, wewnątrzszkolnym systemem oceniania                       
zachowania  
Informacje na gazetkach ściennych dotyczące praw                               
i obowiązków dziecka 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
przedmiotów 
 
Pedagog  

Wrzesień 
 
 

Gazetka „ Prawa i obowiązki ucznia” 
Konsekwentna ocena zachowania uczniów 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Cały rok 

Rozwijanie samorządności.  
Kształtowanie demokratycznych  
form współżycia. 
 

Wybory przewodniczącego nowego Samorządu Szkolnego                             
Opracowanie programu działalności Samorządu , 
zamieszczanie informacji  na tablicy SU                                                 
Powołanie samorządów klasowych 

Udział w pracach Samorządu Szkolnego, klasowego  

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły 

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych.  

Dzień Samorządności  

Opiekun SU 
 
 
 
 
Wychowawcy klas,  

 
 
Opiekun SU 

Wrzesień 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
21 marca 
 

 Organizacja imprez i akcji mających na celu zebranie 
funduszy na cele  i potrzeby Samorządu Uczniowskiego  

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

Cały rok 

Kształtowanie postaw 
prospołecznych 
Koleżeństwo, przyjaźń, empatia 

Zajęcia z wychowawcą 
Lekcje religii, języka polskiego 
Pomoc koleżeńska 
Imprezy klasowe i szkolne 
Gazetki 
Zadania w grupach 

Wychowawcy 
Nauczyciele  
 
 
 
 

Cały rok 
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Wykorzystanie materiałów dostępnych  w bibliotece szkolnej 
„Opowiastki familijne” dla klas I-III 
Filmowy pakiet edukacyjny Lekcje Przestrogi „ Przyjaciel”  
Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych – rozmowy                                          
z uczniami 

 
Wychowawcy  
Pedagog 
 

Kształtowanie właściwych postaw 
– tolerancja, akceptacja, szacunek   
w stosunku do osób 
niepełnosprawnych, starszych. 

Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Krotoszynie –  
stoisko z rękodziełem  
Dzień Edukacji Narodowej – spotkanie dla nauczycieli                       
i emerytów – poczęstunek, życzenia od uczniów.  
Przygotowanie upominków i życzeń.   
Światowy Dzień Autyzmu  

Dyrektor  
 
Rada Rodziców 
Świetlica szkolna 
S.Majnert,                  M. 
Robak  

W ciągu roku 
 
Październik 
 
Kwiecień  
 

Kształtowanie postaw tolerancji 
dla innych wyznań, ras  i kultur 

Dla obcokrajowców uczących się 
w szkole. 
 
 

Nauka  języków  obcych.                                                                      
Przybliżenie uczniom kultury innych krajów.  
Omawianie zagadnień związanych z tolerancją :                    - 
zajęcia  z wychowawcą, j. polski, religia, historia oraz 
zajęciach z pedagogiem 
Integrowanie dzieci z uczniami innych narodowości.  
Włączanie do społeczności szkolnej uczniów z Ukrainy 
Interwencje, udzielanie pomocy w sytuacjach wykluczenia, 
prześladowania. 
Spotkania z misjonarzami ( w miarę możliwości) 
Akcja „Żonkil 2023”  
 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka  
 

Nauczyciele 
językowcy  
Wszyscy nauczyciele  
 
Wszyscy nauczyciele 
Pedagog 
 
 
Katecheci 
 
A. Grzempowska 
Koło Wolontariatu 
M. Goryniak 

Cały rok  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kwiecień  
 
Grudzień 
 

 
Kształtowanie postawy 
otwartości na świat, kreatywności 

Szkolny konkurs piosenki obcojęzycznej  

Europejski Dzień Kodowania 

Konkursy językowe                                                                        

Nauczyciel języków 
obcych 
S. Wojciechowska , A 
Góral 

Październik 
 
Październik 
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 Nauczyciele wg 
kalendarza imprez 

 
Kształtowanie postawy 
patriotyzmu, tożsamości                                 
z kulturą regionalną i własną 
grupą społeczną    
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultywowanie tradycji szkoły   

Zajęcia z wychowawcą                                                                               
Lekcje muzyki, historii, geografii, biologii                                 
Całoroczna współpraca z GOK w Kobylinie                                                                                                                                                                         
Poznawanie najbliższego otoczenia - wycieczki po okolicy                                                                
Poznanie sylwetek osób zasłużonych dla środowiska 
lokalnego, regionu, kraju                                                      
Wycieczki do muzeów, Klasztoru OO Franciszkanów,                                                                          
Akademie Powstanie Wielkopolskie, Wyzwolenie Kobylina                                                                                                         
Udział w lekcjach muzealnych                                                                             
Andrzejki, Dzień Mamy, Ojca                                                                        
Udział w Dniach Kobylina                                                                                                                                  
Uroczyste przyjęcie uczniów klas I do biblioteki szkolnej                                                                                                                     
Promowanie działań szkoły  w społeczności lokalnej: 

 Bieg Piłsudskiego 

 Festiwal nauk matematyczno – przyrodniczych  

 Urodziny J. Tuwima – konkurs na kartkę 

 Dzień z J. Tuwimem- patronem szkoły – konkurs na logo 
szkoły 

  „Stoły wielkanocne” – tradycje i obrzędy 

 Udział sztandaru szkoły  w uroczystościach lokalnych 

 Udział w Apelu Poległych przy Pomniku poległych i 
Pomordowanych w czasie II wojny światowej 

 Bieg Szlakiem Miejsc  Pamięci Narodowej  

 Udział uczniów  w rekolekcjach wielkopostnych 

 Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

 Jasełka  

 Kiermasz Adwentowy – Święto Rodziny  

 
Nauczyciele historii, 
języka polskiego, 
biologii, przyrody, 
geografii, 
wychowawcy 
 
 
Ł. Janura  
 
 
 
A.Poprawska  
 
Nauczyciele wg 
kalendarza imprez 
Bibliotekarki 
Wychowawcy  klas  
Dyrektor 
Wychowawcy 
 
Nauczyciele wg 
kalendarza imprez 
 
 
 
 
 

 
Cały rok  
 
 

 
 
 
 

Styczeń  
 
 
 

Styczeń  
 
 

Marzec 
Wrzesień 
Styczeń/Luty 

 
Kwiecień 

 
1 Września  
 
Kwiecień 
 
Grudzień 
Grudzień/Styczeń 
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 Szkoła pamięta – edycja 2022 A. Grzempowska 
Koło Wolontariatu 

Grudzień 
Listopad 

 
Kształtowanie postaw 
patriotycznych i wychowanie                       
w poszanowaniu wartości 
narodowych 
 

Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku 
narodowego  - Wyzwolenie Kobylina, Powstanie 
Wielkopolskie                                                                                                                
Obchody świąt państwowych i narodowych–  Święto 
Niepodległości 11 listopada                                                                                            
Święto Konstytucji 3 Maja,  
apele, akademie, wystawy, audycje, gazetki,  konkursy                                                                                           
Wycieczki krajoznawcze 
Wspomnienie Jana Pawła II 

 
Wychowawcy  
Nauczyciele historii, 
muzyki, języka 
polskiego, wg 
kalendarz imprez 
 
 

 
 
Styczeń  
Listopad 
Maj 
 
 
W ciągu roku  
Kwiecień/maj 

 

Profilaktyka zagrożeń  - Przeciwdziałanie agresji i przemocy 

Eliminowanie niepożądanych 
zachowań:                                                              
- agresja i przemoc słowna                             
i fizyczna 
- cyberprzemoc 
- zachowania dyskryminacyjne 
 

Edukacja uczniów w zakresie 
radzenia sobie  z negatywnymi 
uczuciami                                       

Zajęcia z wychowawcą                                                                                      
Mini warsztaty przeprowadzane przez specjalistów                                  
z zewnątrz np. Centrum Działań Profilaktycznych 
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne 
Zajęcia z pedagogiem 
Przedstawienia profilaktyczne 
Filmy edukacyjne 
Zajęcia informacyjno -  edukacyjne o tematyce:                                                      
„Agresja i przemoc  – czym się przejawia, jakie są jej skutki, 
także następstwa prawne?”      Cyberprzemoc i talking                                             
„ W krainie emocji - potrafię rozpoznawać i wyrażać 
emocje”                                                                                     

 

Wychowawcy 
Pedagog 
 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
przedmiotów 
informatyki, WOS, 
religii,  
 
 
 
Wszyscy członkowie 
społeczności szkolnej 
Rodzice 
 

W ciągu roku 
szkolnego, wg 
planów 
wychowawców  

Wg planu 

 

 

 

                                              
Cały rok 
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Uczenie przyjmowania 
odpowiedzialności za własne 
zachowanie. 

Kształtowanie postawy troski                       
o bezpieczeństwo własne i innych  

Zauważenie roli czynników 
środowiskowych, rodzinnych, 
osobowych wywołujących 
niepożądane zachowania  

Wypracowanie rozwiązania 

satysfakcjonującego obie strony 

konfliktu.  

Reagowanie w sytuacjach zagrożenia agresją i przemocą. 
Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie 
zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów 

 
Spotkania z rodzicami – prelekcje, rozmowy 
Wpływ postaw rodzicielskich, relacji rodzinnych, telewizji, 
komputera na zachowanie dzieci  
 
Klub Mediacji Rówieśniczych 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
Opiekun –  
M. Goryniak 

 

C) Sfera rozwoju psychicznego – „ wartości, normy, wzory zachowań – kultura” 

 

Cele:  

- Budowanie systemu wartości, integracja działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły i rodziców 

- Kształtowanie właściwego stosunku do wartości, norm i kultury zachowania 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE - 
ZADANIA 

FORMY REALIZACJI 

FORMY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 
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Przygotowanie do rozpoznawania 
podstawowych wartości. 
Kształtowanie umiejętności 
odróżniania dobra od zła 
 
Akcentowanie wartości 
uczciwości, sprawiedliwości, 
miłości, otwartości 
 

 

 

Dążenie do uzyskania wysokiego 
poziomu kultury osobistej.  

Wdrażanie reguł dobrego 
zachowania                          

 

Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności  za własne 
słowa i czyny 

Tematyka lekcji języka polskiego, WOS, przyrody, geografii, 
informatyki, wychowania do życia w rodzinie, religii 
Zajęcia z wychowawcą 
Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi.                                                       
Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe 
zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności. 
Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw. 
Zajęcia z wychowawcą, pogadanki,  
na temat „ Mój system wartości”, „ Hierarchia wartości”,                       
„ Życiowe cele, wyzwania” 
 Autorytet – dostarczanie wzorców osobowych 
Spektakle teatralne, apele szkolne. 
Diagnoza postaw. 
Zajęcia biblioterapeutyczne „ Być odważnym” – klasy III 
Nauka dobrych manier -   zwracanie uwagi na kulturę 
osobistą, w tym kulturę języka. 
Między narodowy projekt „ Z kulturą mi do twarzy” – klasy I - 
VIII 
Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób 
dorosłych, rówieśników. 
Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne                 
i pozytywna komunikacja) 
Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności 
poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz 
mienia szkoły. 
Udział w imprezach, uroczystościach 
Spotkania ze sztuką – wyjazdy do teatru, filharmonii, 
wystawy artystyczne 
 

Wszyscy nauczyciele 
Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

A. Poprawska 

 

Zespół nauczycieli 
humanistów 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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Ukazywanie wartości wiedzy                    
jako podstawy do rozwoju 
umiejętności.                            
Rozbudzanie ciekawości 
poznawczej  

Kształtowanie umiejętności 
poszerzania własnej wiedzy                                                     

 
 
 
Zaspokajanie potrzeby 
podniesienia samooceny, 
sukcesu, satysfakcji życiowej –  
 
 
 
Rozwijanie zainteresowań                                 
i uzdolnień, ciekawości 
poznawczej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praca z uczniem zdolnym 
Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych 
 
XI Światowy Dzień tabliczki Mnożenia  
Międzynarodowy dzień liczby Pi 
Światowy Dzień kostki Rubika 
 
Alternatywne formy spędzania czasu wolnego 
Zajęcia pozaszkolne 
Włączanie do prac na rzecz klasy, szkoły 
Przydzielanie ról w akademiach, imprezach szkolnych.  
Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
Wiosenny konkurs chemiczny „ Szybki i zdolny" 
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas III 
Mikołajkowy konkurs chemiczny „ Rachunki w chemii” 
Praca w SU 
 
Godziny do dyspozycji dyrektora: 
- Innowacja pedagogiczna „As czytania”- klasy I 
- Innowacja pedagogiczna „Kubusiowi przyjaciele natury”- II a 
- Innowacja pedagogiczna „ Mowa na piątkę” – klasy I – III 
zajęcia logopedyczne 
- Innowacja pedagogiczna „ Quizlet” – klasy I -III 
- Innowacja pedagogiczna „Mali odkrywcy”– II b 
- Innowacja pedagogiczna „Ocalimy świat”– II c 
- Innowacja pedagogiczna „ Jedzenie w kolorach tęczy” – II b 
- Innowacja pedagogiczna „Kobylin moja mała ojczyzna”  IV c 
- Innowacja pedagogiczna „ Lekturowe pudełka” – klasa IV, V, 
VI 

Dyrektor 
Nauczyciele, 
Specjaliści                      
Nauczyciele 
matematyki                  
S. Wojciechowska      
A. Nele           

  

Nauczyciele wg 
kalendarza imprez 

 

Opiekun SU 

                                         
A. Poprawska              
A. Elias                            
D. Lisiak   

B. Molska      
V.Hauza                        
B. Gozdek                     
D. Jankowska 
Majnert                        
M. Nowak                        
E. Czwojdzińska 

E. Jankowiak 
T. Grobelna 

Cały rok 

 

Październik           
14 marca                
17 kwietnia  

Cały rok szkolny 

 

 

 
Cały rok szkolny                    
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Promowanie czytelnictwa 
 
 
 
 
 
 
 
Doradztwo zawodowe 

- Innowacja pedagogiczna „ Zdrowa planeta – zdrowy ja” – 
projekt „Ocalimy świat”  III a, III c  
- Innowacja pedagogiczna „ Matematyka - to proste”- klasy IV 
– VIII 
- Innowacja pedagogiczna „ Programowanie zaczyna się 
teraz” klasy IV - V  
 
Rozwijanie czytelnictwa – praca bibliotekarza – wzbogacanie 
księgozbioru biblioteki 
Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci  
Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych  
 
Pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu: 
prowadzenie działalności doradczo - zawodowej  
w formie zajęć grupowych i indywidualnych z doradztwa 
zawodowego. 
Pogadanki i spotkania z ludźmi wykonującymi różne zawody 
Wycieczki zawodoznawcze 
Ogólnopolski Tydzień Karier  

A. Nele, S. 
Wojciechowska  
V. Stawecka Lisiecka 
A. Góral 
                                            
Bibliotekarki                   

A. Poprawska  

 

Pedagog /doradca 
zawodowy 
Wychowawcy               

 

A. Grzempowska  

 

 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień  
Październik  
 
 
Cały rok  
 
 
 
 
Październik  

Profilaktyka zagrożeń – 

przeciwdziałanie 
niepowodzeniom szkolnym  
 
Motywowanie do nauki                                  
i samorozwoju 
 
 
Budowanie pozytywnego obrazu 
siebie 
 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
możliwości psychofizycznych - organizowanie pomocy  
psychologiczno – pedagogicznej                                                         
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne 
Zajęcia rewalidacyjne 
Zajęcia logopedyczne 
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne  
Zajęcia wyrównawcze po powrocie do nauczania 
stacjonarnego                                                                    
Zajęcia dla dzieci obcokrajowców, z rodzin powracających  

Dyrektor 
Pedagog 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
Specjaliści szkolni 
 

Cały rok 
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z zagranicy, dla dzieci z Ukrainy 
Badanie w PPP 
Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcjach 
Indywidualne konsultacje z uczniami, rodzicami 

Akcje charytatywne,  wolontariat 
 
 
 
Kształtowanie postawy altruizmu, 
ofiarności, uwrażliwianie na 
potrzeby innych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzedaż kalendarzyków   w ramach akcji „Pomóż i Ty” 
Góra Grosza  
 
Zbiórka nakrętek na rzecz niepełnosprawnego dziecka   
 
Świąteczna paczka „ Otwórz serce – podziel się uśmiechem”                               
 
Pomoc Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  
 
Wirtualna Adopcja Psów  
 
„Adopcja na odległość „ Edukacja dzieci  w RPA” 
Inne – otwartość na pojawiające się potrzeby,  udzielanie 
wsparcia w nagłych trudnych okolicznościach życiowych  
 
Klub Szkół UNICEF 
 
Szkolne Koło Wolontariatu 
 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

 
Marzena Nowak 
                                      
Dyrektor – M. 
Wojciechowska                
A. Paluszkiewicz                     

L. Rękosiewicz  

Dyrektor – M. 
Wojciechowska   
Koło Wolontariatu  
                                                                 
M. Goryniak 

B. Molska 
D. Janura Barteczka  
Dyrekcja  
D. Janura Barteczka  

 

 

Cały rok  

Grudzień 

Listopad  

 

Grudzień    

 

Cały rok       

 
 
6 grudnia 
 

Ukazywanie wartości rodziny                    
w życiu osobistym człowieka 
Wzmacnianie prawidłowych 
relacji dziecka z rodziną 
 
 

Zajęcia z wychowawcą  
Wychowanie do życia w rodzinie 
Lekcje religii – podkreślanie roli dziecka w rodzinie, więzi 
rodzinnych 
Uroczystości, imprezy klasowe – Dzień Mamy i Taty 
Dzień Dziecka  

Wychowawcy 
Katecheci 
Nauczyciele 
Pedagog 
Wychowawcy 

Cały rok 

 

MajCzerwiec 

http://www.psp10.ostrowiec.info/index.php/o-szkole/samorzad-uczniowski/218-sprzedaz-kalendarzykow-w-ramach-akcji-pomoz-i-ty
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Wspomaganie rodziny                                
w nauczaniu i wychowaniu dzieci 

Kiermasz Adwentowy – Święto Rodziny  
 
 
 
Międzynarodowy Dzień Rodzin  

Dyrektor 
Wychowawcy 
 
 
 
Nauczyciele WF,           
K. Idziak.                        
L. Rękosiewicz,            
D. Janura Barteczka 

Grudzień  

 

Maj  

Umożliwianie kontaktu rodziców   z wychowawcami, 
nauczycielami, pedagogiem 
Konsultacje indywidualne 
Organizowanie spotkań z psychologiem PPP 

Dyrekcja 
Pedagog 
Wychowawcy 

Cały rok 

Integracja działań wychowawczo-
profilaktycznych szkoły                                     
i rodziców 
 
Zapoznanie rodziców                                   
z programem wychowawczo-
profilaktycznym oraz innymi 
prawnymi aktami Szkoły. 
 
Współpraca z rodzicami                                
w planowaniu działań 
wychowawczych oraz pomoc                       
w rozwiązywaniu problemów 
dziecka. 

Spotkania z rodzicami 
Współpraca z Radą Rodziców 
Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń 
wychowawczych:                                                                                            
Udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego, Statutu  Szkoły, Oceniania 
Wewnątrzszkolnego  i innych,                                                               
Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych, 
konkursach                                                                                                       
Udział w drobnych remontach, upiększaniu klas, budynku itp.                                                                          
Badanie opinii rodziców odnośnie  skuteczności                                                                      
realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych, 
Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu 
wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.                                    

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Rodzice 

Cały rok  

Kształtowanie postaw i nawyków 
proekologicznych 

Zajęcia na lekcjach chemii, biologii, fizyki, przyrody, 
Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką 
ekologiczną 

Nauczyciele  Cały rok 
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Wpajanie podstawowych zasad kultury wobec środowiska            
( segregacja śmieci, oszczędne gospodarowanie wodą                         
i energią, ochrona wody i powietrza przed zanieczyszczeniem,                              
racjonalne wykorzystywanie surowców wtórnych ) 
Działania ekologiczne:  

 Inauguracja akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” 

 Dzień Ziemi 

 Dokarmianie ptaków – „Ptasia stołówka” – 
obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w 
ciągu roku 

 Akcja ekologiczna „Dzień Bociana” 

 Program „Kubusiowi przyjaciele” 

 Ogólnopolski projekt „ Z ekologią na ty” – klasy I – VIII 

 Ogólnopolski projekt „ Ocalimy świat”     klasy III - IV  

Nauczyciele 
przyrody, biologii, 
zajęcia z 
wychowawcą 

Nauczyciele wg 
kalendarza imprez 

 

 

Nauczyciele I – III     
Nauczyciele 
przyrody, biologii 

 
 
 
 
 
Wrzesień 
Kwiecień/Maj 
Zima  
 
 
Maj  
 

Profilaktyka zagrożeń – 

pomoc dzieciom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej, 
życiowej   
 

Gwiazdkowa niespodzianka  
 
Dożywianie w formie obiadów  
Dofinansowanie wycieczek szkolnych 

Pedagog Mariola 
Lindner 
Dyrekcja 
Wychowawcy  
Pedagog 

Grudzień 
 
 

Cały rok 
 

 

D) Profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo 

Cele: 

- poznawanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych 

- kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

- kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej 
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- kształtowanie umiejętności ochrony siebie i innych przed rozprzestrzenieniem COVID- 19 nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacji 

pandemicznej koronawirusa SARS – CoV – 2  

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE – 
ZADANIA 

FORMY REALIZACJI 

FORMY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

Tworzenie warunków  
bezpiecznego funkcjonowania 
szkoły 

Tworzenie  atmosfery akceptacji     
i poczucia bezpieczeństwa 
wszystkim uczniom (z różnymi 
potrzebami edukacyjnymi) 
 
Indywidualizacja pracy z dzieckiem 

Zapoznanie uczniów  i przestrzeganie zasad BHP na lekcjach, 

procedur zachowania w szkole i poza nią,  

Opracowanie i zapoznanie uczniów z zasadami oceniania 

przedmiotowego, przestrzeganie ich                                                       

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych dziecka 

Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami 

Dyrekcja                   
Nauczyciele 

 

Pedagog 
Wychowawcy 
Nauczyciele 

Cały rok 

Poszerzanie wiedzy ucznia na 

odpowiednią reakcję w sytuacjach 

zagrożeń naturalnych, 

cywilizacyjnych  ( pożar, powódź, 

kontakt z przedmiotami 

niebezpiecznymi, toksycznymi, 

łatwopalnymi  i wybuchowymi ) – 

znajomość najważniejszych 

numerów telefonów alarmowych 

Lekcje przyrody, biologii, fizyki, chemii, techniki  
Zajęcia z wychowawcą, edukacyjno -  informacyjne 
Zabawy, inscenizacje 
 
Konkurs pożarniczy 

Nauczyciele 
przedmiotu 
Wychowawcy 
 
M. Nowak 
 
 

Wg planu 
 
 
 
Luty 
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Wyposażanie w wiedzę                                    

i  umiejętności zachowania się                      

w trudnych sytuacjach.  

Bezpieczny dom. Bezpieczna droga 

do i ze szkoły. Bezpieczeństwo                               

w kontaktach z obcymi 

Bezpieczne ferie i wakacje 

Spotkanie z Policjantem  
Zajęcia z wychowawcą ( znajomość zasad bezpieczeństwa 
podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu 
nad wodą,  w górach), WOS 
Filmy edukacyjne pt. „( nie ) Bezpieczny dom” – jak 
postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia  i życia”  
Program „ Akademia Bezpiecznego Puchatka” – klasy I 
 

Wychowawcy 
Dyrekcja 
Nauczyciele 
 
 
 
Wychowawcy 

Wrzesień 
Koniec I półrocza 
Koniec roku 
 
 
 
Cały rok 

Wdrażanie zasad postępowania 
zgodnych  z regulaminem szkoły    
 

Bezpieczeństwo podczas przerw, 

zajęć, imprez, wyjazdów, 

wycieczek 

 
 

Zajęcia z wychowawcą  
Zapoznanie uczniów z  regulaminem szkoły, świetlicy 
Przypominanie i zapoznanie z zasadami  bezpieczeństwa na 
szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, hali sportowej, 
boisku szkolnym, w konkretnych sytuacjach 
 
Czuwanie na bezpiecznym spędzaniem czasu podczas przerw 
międzylekcyjnych i imprez szkolnych – dyżury nauczycieli  

Dyrekcja 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
 

Na bieżąco 

Dziecko w sieci – bezpieczne 

korzystanie  z Internetu 

 

Uwrażliwienie uczniów na sytuacje 

stwarzające zagrożenie dla ich 

bezpieczeństwa, podkreślając 

zasady bezpiecznego korzystana              

z Internetu. 

Zajęcia z wychowawcą  
Zajęcia komputerowe, informatyka 
Spotkania z rodzicami 
Filmy edukacyjne: „Bezpieczeństwo w sieci” 
Lekcje Przestrogi pt.   „www.wsieci..”                                    
Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze 
na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa 
wynikające z anonimowych kontaktów 
  
Dzień Bezpiecznego Internetu 
 
Projekt „ Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
informatyki 
 
 
 
 
 
 
M. Gorynika 
A. Góral 
M. Goryniak 
Wychowawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luty  
 
W ciągu roku 

Zapoznanie z  drogą ewakuacyjną Próbne alarmy Dyrekcja Raz w półroczu 

http://www.wsieci/
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A. Nele 
Przeciwdziałanie ryzykownym 

zachowaniom seksualnym 

Pogadanki na temat AIDS i HIV  
Wychowanie do życia w rodzinie 

Wychowawcy W ciągu roku 

Podstawowe zasady ruchu 

drogowego 

Zajęcia techniczne, technika 
Gminny Turniej o Ruchu Drogowym 
Egzamin na Kartę rowerową 
W nauczaniu zintegrowanym poznawanie podstawowych 
znaków drogowych, omówienie zasad bezpiecznego 
poruszania się po jezdni i chodniku, wycieczki po okolicy 
 

M. Nowak 
E. Wojciechowska 
 
Wychowawcy 

W ciągu roku 
Maj /kwiecień 
Maj/czerwiec 

Koronawirus – kształtowanie 

nawyków bezpiecznego 

zachowania się w sytuacji 

pandemicznej  

Zasady postępowania, środki 

ostrożności chroniące przed 

zarażeniem 

Dezynfekcja pomieszczeń 
Przestrzeganie i egzekwowanie zasad bezpiecznego 
zachowania obowiązujących w szkole – procedury szkolne 
Monitorowanie samopoczucia uczniów, uwrażliwianie 
uczniów, rodziców, nauczycieli na szybkie reagowanie w 
sytuacji wystąpienia symptomów wskazujących na 
prawdopodobieństwo zakażenia  
Poszerzanie wiedzy na temat – Czym jest koronawirus, jakie są 
objawy zakażenia, jaką chorobę wywołuje, czym się choroba 
objawia, jak chronić się przed zarażeniem? 
Zapoznawanie na bieżąco z najnowszymi informacjami z 
zaufanych źródeł, takich jak WHO lub lokalne i krajowe organy 
ds. Zdrowia.  Doradzanie się , co robić w określonej sytuacji, 
aby się chronić? 

Dyrekcja 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
 

Cały rok szkolny 
Na bieżąco 

Uczenie zwracania się o pomoc                  

w sytuacjach trudnych , 

niebezpiecznych, zagrażających 

zdrowiu i życiu, ( w tym 

COVID_19) 

Informowanie rodziców i uczniów o instytucjach, telefonach 
alarmowych, telefonach zaufania 
Udzielanie wsparcia  

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 

Cały rok 
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Zapobieganie zachowaniom 

przestępczym ( wagary, ucieczki, 

kradzieże, niszczenie mienia) 

Wyrabianie umiejętności 

podejmowania decyzji, 

przewidywania skutków swoich 

wyborów 

Uświadamianie skutków 

konsekwencji prawnych                                

w sprawach nieletnich 

Zajęcia z wychowawcą 
Lekcje religii 
Inne lekcje 
 
Spotkanie z Policjantem 
Wskazywanie roli i wartości w życiu człowieka 

Uświadamianie norm i zasad postępowania  

Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu szkolnego 
Interwencje 
 

Dyrektor 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 

Cały rok 

 
 
Działania skierowane do rodziców/opiekunów uczniów  
 

Działania Formy realizacji 
 

Informowanie rodziców o podejmowanych 
przez szkołę działaniach wychowawczo - 
profilaktycznych  
   
 

- zapoznanie rodziców ze Szkolnym  programem wychowawczo – profilaktycznym 
- spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek, konsultacji 
- przekazywanie na bieżąco informacji za pomocą strony internetowej szkoły, gazetek ściennych, 
dziennika elektronicznego, Facebooka, 

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu 
dziecka w szkole 

- przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach podczas spotkań                            
z rodzicami, rozmów indywidualnych, poprzez kontakt telefoniczny, dziennik elektroniczny, 
komunikatory społecznościowe, 
- rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym, dyrektorem, wychowawcą, 
- informowanie na bieżąco w sprawie niskiej frekwencji w szkole  ( wyjaśnianie nieobecności 
nieusprawiedliwionych, pisemne upomnienia o realizacji obowiązku szkolnego) 
- współpraca z Radą Rodziców, instytucjami działającymi na rzecz dzieci w zakresie udzielania 
pomocy materialnej, dożywiania, dofinansowania wycieczek, wsparcia psychicznego 
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Przekazywanie wiedzy na temat 
problemów wychowania i profilaktyki 
 
Przekazanie informacji dotyczących 
konsekwencji prawnych oraz procedur 
postępowania  
 
 
Doradztwo indywidualne  
 
 
Udział szkoły w programie „Szkoła 
odpowiedzialna cyfrowo” 
 

Uświadamianie wpływu  czynników środowiskowych, rodzinnych, osobowych wywołujących 
zachowania agresywne ( wpływ postaw rodzicielskich, relacji rodzinnych, telewizji, komputera na 
zachowanie dzieci) 
Poszerzenie wiedzy na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych 
Udostępnienie informacji o bezpłatnej pomocy telefonicznej i online ( infolinia interwencyjno – 
informacyjna ) w sprawach bezpieczeństwa dzieci. 
Przypomnienie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia uzależnieniami oraz naruszenia 
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
- wychowawcy - pogadanki w ramach spotkań z rodzicami                                                                                                    
- indywidualne konsultacje z pedagogiem, wychowawcami 
- organizacja spotkań ze specjalistami,  dyżur w szkole psychologa i pedagoga PPP w Krotoszynie 
 
- przekazywanie rodzicom linków do warsztatów i prelekcji online 

 
Działania profilaktyczne skierowane do nauczycieli 
 

Działania 
 

Formy realizacji 

 Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia Dostarczenie nauczycielom informacji o dostępnych formach 
doskonalenia poza szkołą 

Wewnątrzszkolne doskonalenie  
Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią  
komunikacyjno – informatyczną, korzystania z platform edukacyjnych, 
 

Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych 
 
 

Propagowanie literatury na temat profilaktyki w szkole - w zakresie 
realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w sytuacjach używania 
substancji psychoaktywnych oraz podejmowania przez uczniów 

Udostępnianie materiałów szkoleniowych 
Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki 
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zachowań ryzykownych, 
 
Udział szkoły w programie „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” 
 

 
 
- możliwość uczestniczenia w  warsztatach i wykładach  online 

 

VIII. Ewaluacja 

Ewaluację  należy  przeprowadzić  pod  koniec  roku  szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny. 

Narzędzia ewaluacji: 

 Ewaluacja wewnętrzna poprzez ankietowanie uczniów, rodziców,  

 Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno - środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez dyrektora, pedagoga 
szkolnego, 

 Informacje od  nauczycieli dotyczące realizacji zadań wychowawczo - profilaktycznych 

 Analiza dokumentów szkoły,  ( raportu działań profilaktycznych) 

 Analiza dokumentów  – postępów w nauce, zachowania uczniów  


