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1. CELE OGÓLNE PROGRAMU 

 

 Propagowanie wśród dzieci znajomości prawa i zasad przestrzegania go. 

 Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym 

 Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad w sytuacji epidemiologicznej Covid  - 19 

 Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach  i możliwościach uzyskania pomocy.  

 Budowanie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie. 

 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnych uczuć  i emocji, kształtowanie postaw asertywnych, przeciwdziałanie 

agresji. 

 Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych  i radzenia sobie ze stresem .  

 Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego. 

 Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych.  

 Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych. 

 Pomoc i praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze.  

 Pomoc i praca z uczniami zdolnymi. 

 Współpraca z rodzicami. 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie. 

 Propagowanie praw dziecka. 

 Kształtowanie tolerancji wobec niepełnosprawności, różnic kulturowych. 

 Wdrażanie do planowania ścieżki rozwoju i kariery. 

 Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli. 
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 Współpraca z Poradnią Psychologiczną, Policją i Strażą Miejską, GOPS, Sądem, kuratorami, pielęgniarką szkolną i innymi instytucjami 

państwowymi i pozarządowymi wspierającymi dziecko i rodzinę. 

 

 

Lp. 

 

Zadania 

 

Formy realizacji 

 

Sposoby realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Termin 

   

1. 

Podnoszenie 

umiejętności 

nauczycieli                     

w obszarze 

profilaktyki. 

Podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat 

profilaktyki, organizowanie form szkoleń, konferencji 

poszerzających wiedzę i świadomość z zakresu zagrożeń, 

odpowiedzialności, odpowiedzialności prawnej, pomocy uczniom, 

rodzicom i nauczycielom w sytuacjach trudnych. 

- udział indywidualny 

nauczycieli  w kursach, 

szkoleniach i konferencjach, 

- korzystanie z  publikacji na 

temat działań 

profilaktycznych,,  

- konsultacje z pracownikami 

instytucji zajmującymi się 

profilaktyką 

nauczyciele, 

dyrekcja, 

pedagog, 

 

cały rok 

    

2.  

Organizowanie 

poradnictwa 

rodzinnego                     

i indywidualnego 

na terenie szkoły. 

Udzielanie pomocy rodzicom w sytuacjach trudnych, stałe 

konsultacje, rozmowy podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych. 

Budowanie pozytywnej  atmosfery, pozytywnego wizerunku 

szkoły. Organizowanie pomocy materialnej i wsparcia 

psychologicznego. Organizowanie pomocy psychologicznej             

i wsparcia terapeutycznego. 

- informowanie o instytucjach 

pozaszkolnych pomagających 

rodzinie, 

- pedagogizacja rodziców – 

popularyzacja wśród  rodziców 

wiedzy    o psychicznych 

potrzebach dzieci, 

- konsultacje z rodzicami. 

nauczyciele, 

pedagog, pedagog 

specjalny 

dyrekcja 

cały rok 
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3. 

Edukacja uczniów                                                         

w zakresie                   

przeciwdziałania 

agresji                               

i przemocy. 

Organizowanie lekcji profilaktycznych w ramach zajęć                           

z wychowawcą, z udziałem wychowawcy, pedagoga, psychologa,  

innych specjalistów. Organizacja prelekcji z udziałem 

przedstawicieli instytucji takich jak Policja czy Straż Miejska. 

- lekcje wychowawcze,  

- wychowanie do życia                                 

w rodzinie, 

- spotkania z policjantem, 

psychologiem                                    

i pedagogiem. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

opiekunowie kół, 

pedagog,  

cały rok 

 

    

4. 

Edukacja uczniów 

rodziców                     

i nauczycieli                

w zakresie 

zdrowia,                                             

bezpieczeństwa                         

i higieny pracy. 

Zorganizowanie lekcji, pogadanek mających na celu 

zaznajomienie uczniów i ich rodziców z przepisami regulującymi 

zasady korzystania z terenu, pomieszczeń i urządzeń na terenie 

szkoły, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

Informacje podczas zebrań z rodzicami. Próbne alarmy przeciw 

pożarowe. 

 

- zapoznanie na lekcjach 

wychowawczych                               

i poszczególnych 

przedmiotach: 

- ze znakami powszechnej 

informacji 

- z procedurami postępowania 

w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego,  

- z sygnałami alarmowymi 

- zasadami ochrony 

przeciwpożarowej 

- z zasadami działania                      

i wykorzystania monitoringu 

na terenie placówki, 

- zasadami zabaw 

wszyscy 

nauczyciele  

 

Wrzesień, 

październik.  
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bezpiecznych przyjemnych         

i kulturalnych na przerwach 

śródlekcyjnych                          

i w czasie wolnym, 

- z regulaminami wycieczek, 

- bezpiecznym poruszaniem się 

po drodze pieszo i na rowerze, 

- podstawowymi zasadami 

udzielania pierwszej pomocy           

i postępowania                                

w razie wypadku. 

 

5. 2. Promocja 

zdrowia i 

zdrowego stylu 

życia w aspekcie 

biologicznym, 

psychologicznym 

i społecznym. 

Organizowanie lekcji, pogadanek na temat higieny oraz zdrowego 

stylu życia. Monitorowanie czystości uczniów. Branie udziału w 

projektach i programach promujących zdrowy styl życia. 

Zwracanie uwagi na prawidłową postawę uczniów, kierowanie na 

zajęcia korekcyjne eliminujące wady postawy. 

 Uświadomienie uczniom 

konieczności dbania o: 

- zdrowie w wymiarze 

biologicznym (zdrowe 

żywienie, aktywność fizyczna, 

odpowiednia ilość snu, 

wypoczynek po nauce)  

- w wymiarze 

psychologicznym 

(dostosowanie programu 

nauczania do możliwości 

uczniów, wzmacnianie 

wszyscy 

nauczyciele  

 

cały rok 
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zainteresowań i mocnych stron 

uczniów, zaspokajanie jego 

potrzeby akceptacji w grupie) 

- w wymiarze społecznym 

(właściwe relacje z dorosłymi i 

rówieśnikami, przyswajanie 

norm społecznych i 

moralnych) 

 

 

6. Edukacja uczniów                       

w  zakresie                        

prawidłowego 

interpretowania 

praw człowieka 

Wdrażanie uczniów do poznania praw człowieka, praw ucznia, 

kierowania się na co dzień przepisami prawa. 

- lekcje wychowawcze 

- na wszystkich lekcjach 

zgodnie z podstawą 

programową, planem pracy 

wychowawczej i programem 

wych.-profilaktycznym.  

pedagog, 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

    

7. 

Procedury 

reagowania                       

w sytuacjach                      

kryzysowych, 

kradzieże, 

pobicia, pożar, 

stwierdzenie 

spożycia przez 

uczniów alkoholu 

lub używania                    

środków 

Wdrażanie do przestrzegania prawa, do kierowania się zasadami, 

do zachowań zgodnych z przyjętymi na terenie szkoły 

procedurami. 

- uaktualnienie procedur 

postępowania zgodnie                           

z przyjętymi zasadami, 

- przypomnienie procedur. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagog. 

cały rok 
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odurzających. 

     

8.  

Praca                         

nad 

ograniczaniem 

czynników 

wpływających 

destrukcyjnie na                          

kulturę osobistą 

Zwracanie uwagi na sposób komunikacji z uczniami, na 

komunikację pomiędzy uczniami, wdrażanie do promowania             

i kształtowania kultury osobistej. 

- reagowanie na niewłaściwe 

zachowania uczniów w   szkole 

i poza nią, 

- dyżury nauczycieli,  

- omawianie na lekcjach 

przypadków niewłaściwego   

zachowania, 

- uświadamianie skutków złego 

zachowania w świetle prawa 

szkolnego i karnego. 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły, rodzice, 

nauczyciele,  

dyrekcja, pedagog 

 

systematyczn

ie przez cały 

rok  

 

9. Praca nad 

wzmacnianiem 

podstawowych 

umiejętności 

społecznych 

Organizacja lekcji tematycznych, profilaktycznych, pogadanki na 

temat właściwego zachowania. Kształtowanie prawidłowych 

postaw społecznych . 

- pogadanki 

- lekcje na temat kultury 

osobistej 

- konsultacje z rodzicami i 

dziećmi 

- uwrażliwianie uczniów na 

zachowania swoje i kolegów 

pedagog,  

nauczyciele, 

wychowawcy, 

rodzice 

systematyczn

ie przez cały 

rok 
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10. 

Rozwijanie 

zainteresowań 

uczniów, 

poszerzanie 

horyzontów. 

Organizowanie kół zainteresowań, konkursów, zachęcanie do 

podejmowania przez uczniów aktywności sportowych, naukowych 

i artystycznych. Wdrażanie do otwartości na zdobywanie wiedzy            

i nowych umiejętności. 

- zabawy szkolne 

- wyjazdy na wycieczki, do 

kina, teatru, muzem 

- zielona szkoła 

- przedstawienia szkolne 

- akademie i apele 

- konkursy 

nauczyciele, 

rodzice, 

uczniowie, 

dyrekcja 

 

 

cały rok 

  

11.    

Wzmacnianie 

poczucia wartości 

uczniów,                 

uświadamianie im 

ich mocnych 

stron. 

Angażowanie uczniów w aktywne życie szkoły, do 

reprezentowania jej na zewnątrz. Wzmacnianie samooceny ucznia 

poprzez zachętę do udziału w różnych formach aktywności. 

- zachęcanie do udziału w: 

- zawodach sportowych               

i konkursach organizowanych 

na terenie szkoły                              

i poza nią, 

- kółkach zainteresowań 

- niesieniu pomocy – pomoc 

koleżeńska, wolontariat 

- do współpracy – samorząd 

uczniowski,  

- zajęciach pozaszkolnych. 

wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog, rodzice, 

organizacje 

pozaszkolne   

 

 

cały rok 

 

 Praca z uczniem 

ze specyficznymi 

Diagnozowanie potrzeb uczniów, kierowanie na konkretne formy 

pomocy na terenie szkoły i poza szkołą. Organizowanie pomocy 

- kierowanie na kółka i zajęcia 

pozalekcyjne 

wychowawcy system. przez 

cały rok 
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12. potrzebami 

edukacyjnymi 

oraz uczniami 

mającymi 

problemy z 

nauką.  

psychologiczno – pedagogicznej, zajęć specjalistycznych, zajęć 

wyrównawczych. Współpraca z organizacjami wspierającymi 

dziecko w procesie dydaktycznym. 

- dostosowanie wymagań do 

możliwości edukacyjnych 

ucznia, 

- zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, specjalistyczne 

- rewalidacje,  

nauczyciele 

pedagog 

pedagog 

specjalny 

terapeuta 

 

 

 

      

13. 

Praca z uczniem 

zdolnym. 

Diagnoza potrzeb ucznia zdolnego. Organizowanie na terenie 

szkoły zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Kierowanie 

uczniów na zajęcia rozwijające zdolności poza szkołą. 

Dostarczanie wiedzy o miejscach i wydarzeniach, które uczeń 

mógłby wykorzystać do rozwijania swoich uzdolnień. 

- zachęcanie do rozwijania 

uzdolnień                                       

i zainteresowań poprzez 

uczestnictwo w kółkach               

i innych zajęciach 

pozalekcyjnych, 

- zachęcanie uczniów do 

udziału                                     

w konkursach szkolnych, 

- przygotowanie uczniów do 

reprezentowania szkoły                    

w zewnętrznych konkursach. 

nauczyciele, 

pedagog, rodzice 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

      Kierowanie 

uczniów do 

Diagnozowanie uczniów na terenie szkoły. Kierowanie do poradni 

specjalistycznych w celu uściślenia diagnozy i otrzymania opinii             

- uzyskanie zgody rodziców na 

badania ucznia w Poradni 

wychowawcy, cały rok 
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14.  Poradni 

Psychologiczno -

Pedagogicznej              

i innych poradni 

specjalistycznych. 

i orzeczeń na temat trudności i potrzeb ucznia. Wdrażanie w miarę 

możliwości zapisów i orzeczeń do realizacji na terenie szkoły. 

Mobilizowanie rodziców do diagnozowania dzieci i stosowania się 

do zaleceń zapisanych w opiniach i orzeczeniach. 

Psychologiczno –

Pedagogicznej, 

- sporządzanie opinii przez 

wychowawców, 

- uzyskanie od rodziców 

informacji dotyczących 

wyników badań, 

- stosowanie się do zaleceń 

zawartych  w opiniach. 

pedagog, pedagog 

specjalny 

rodzice. 

      

15. 

Propagowanie 

pomocy 

koleżeńskiej i 

współpracy w 

zespole 

klasowym.  

Kształtowanie wśród uczniów chęci współpracy, empatii, pomocy 

wobec słabszych. Podkreślanie postawy koleżeńskiej, współpracy 

i chęci pomagania innym. 

- świetlica szkolna, 

- pomoc w odrabianiu zadań 

dla uczniów,  

- w ramach zespołów 

klasowych. 

nauczyciele, 

opiekunowie, 

wychowawcy, 

uczniowie 

 

      

16. 

Propagowanie 

sposobów 

bezpiecznego               

i zdrowego 

spędzania 

wolnego czasu. 

 

Wdrażanie uczniów do planowania i organizacji czasu wolnego. 

Wdrażanie do wykorzystywania go na prawidłowy i pozytywny 

rozwój.  

- koła zainteresowań, zajęcia 

pozalekcyjne                                    

i  pozaszkolne, 

- świetlica szkolna, 

- świadome i umiejętne 

korzystanie                                       

z komputera, Internetu i TV, 

rodzice, 

wychowawcy 

świetlicy, 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 
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- biblioteka szkolna. 

      

17. 

Zajęcia                       

z uczniami      

sprawiającymi 

problemy 

wychowawcze, 

zagrożonych 

niedostosowanie

m społecznym .                 

Wyznaczanie uczniom zadań na lekcji, w których mogą się 

wykazać. Zachęcanie do udziału w grupach artystycznych, kołach 

zainteresowań. Rozmowy, pogadanki, kształtowanie postaw i 

zachowań społecznie akceptowanych. Kierowanie na różnego typu 

terapie, zajęcia specjalistyczne poza szkołą. 

- zajęcia z pedagogiem, 

- konsultacje, 

- udział w zajęciach 

pozalekcyjnych                                   

i świetlicowych, 

pedagog, pedagog 

specjalny 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

wychowawcy 

świetlicy, 

wg potrzeb 

przez cały 

rok 

 

18. Edukacja uczniów                       

w  zakresie  

tolerancji.                   

Uwrażliwienie na różnorodność ( w zakresie charakteru, wyglądu, 

zainteresowań, itp.), uczenie tolerancji dla innych kultur                           

i narodowości. 

- pogadanki 

-lekcje wychowawcze 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

19. Zajęcia                          

z uczniami                    

z zakresu 

planowania 

dalszej ścieżki 

edukacji i kariery. 

Organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

określanie mocnych stron, kierunku dalszego kształcenia. 

Planowanie ścieżki kariery. Promowanie rozwoju osobistego. 

- lekcje doradztwa 

zawodowego, 

- lekcje wychowawcze, 

- dostarczanie wiedzy                      

o szkołach, zawodach,  

wychowawcy 

pedagog 

nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

 

      

20. 

Kontakty  (w 

razie potrzeby)              

z policją, sądem, 

kuratorami, 

GOPS, PPP oraz 

innymi 

instytucjami 

Współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę. 

Rozmowy, obejmowanie opieką, nadzór nad rodzinami 

dysfunkcyjnymi.  

- udział w zajęciach 

terapeutycznych 

organizowanych przez 

poradnie, 

- pomoc rodzicom przez 

kontakty                                          

pedagog, 

wychowawcy,  

wg potrzeb 

przez cały 

rok 
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wspierającymi 

dziecko                        

i rodzinę.                

z instytucjami 

- współpraca z sądem                            

i kuratorami sądowymi 

 

 

 

 

 

2. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 przestrzegają zasad i norm obowiązujących w klasie i szkole; 

 potrafią rozwiązywać konflikty w klasie; 

 szanują mienie szkolne; 

 prezentują postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie. 

 przestrzegają zasad higieny osobistej i uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. 

 znają zasady postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego Covid – 19 i potrafią je stosować w praktyce. 

 reprezentują  postawę ograniczonego zaufania w stosunku do osób dorosłych 

 uczniowie umieją dbać o swoje zdrowie , umieją  rozpoznać substancje szkodzące zdrowiu 

 znają zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym i stosują je na co dzień 

 mają pozytywny obraz siebie i innych 

 potrafią rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy 
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 znają konsekwencje zachowań agresywnych 

 przestrzegają norm i zasad obowiązujących w szkole 

 przestrzegają przyjętych norm i zasad savoir vivre. 

 znają szkodliwe działanie substancji psychoaktywnych 

 mają ukształtowaną potrzebę zdrowego stylu życia 

 potrafią zachować się asertywnie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu 

 znają szkodliwy wpływ Internetu. 

 potrafią zaplanować ścieżkę dalszego rozwoju. 

3. SPOSOBY REALIZACJI 

                    Treści  w większości realizuje się na godzinach wychowawczych poszczególnych przedmiotach oraz zajęciach specjalistycznych. 

Należy je realizować również na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, zajęciach plenerowych, spotkaniach z rodzicami, pedagogiem, 

przedstawicielami służb mundurowych i w świetlicy szkolnej. Nauczyciel wybiera stosowne metody pracy do osiągnięcia w/w celów. Będą to 

pogadanki, dyskusje, „burze mózgów”, prelekcje filmów, programy komputerowe. Formą realizacji będą gazetki informacyjne, plakaty, ulotki 

informacyjne, wystawy. 

 

4. EWALUACJA 

Ocenie poddawane są następujące elementy: 

- realizacja programów profilaktycznych, 

- realizacja zaleceń zawartych w opiniach poradni, 

- realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach wychowawców klas i poszczególnych przedmiotów, 

- pedagogizacja rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas  i pedagogiem 


