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1. 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, 949). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1249). 

 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). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu. 

2. Wstęp 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabi Rogu opiera się na 

wartościach przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski.  Działania wychowawcze i profilaktyczne są  

realizowane w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców.  Rolą szkoły jest dbałość o wszechstronny 

rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju: 

fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, duchowym i społecznym. W szkole realizowane są programy profilaktyczne.  

Działalność profilaktyczna obejmuje: 



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

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez 

nich środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2; 

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

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3)  w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków,  u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2, lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

3. Charakterystyka środowiska szkolnego 

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto to szkoła wiejska. W jednym budynku mieści się szkoła podstawowa i oddziały gimnazjum. W skład 

szkoły wchodzi Szkoła Filialna  

w Bramce. Obwód szkoły obejmuje: Żabi Róg, Kretowiny, Piłąg, Gubity, Wilnowo, Ruś, Zawroty, Prośno, Tątławki, Białka, Bramka, Silin, 

Bożęcin. Poza tym do oddziałów gimnazjalnych uczęszczają uczniowie z miejscowości: Słonecznik, Bartężek, Wenecja. 

Sytuacja materialna większości rodzin jest zadowalająca. Część rodzin objęta jest opieką MOPS. W wielu rodzinach odnotowuje się wyjazdy 

członków rodzin w celach zarobkowych poza miejsce zamieszkania, również za granicę. Oprócz szkoły we wsi znajduje się kościół              i 

świetlica wiejska. 

 Na uwagę zasługuje zaangażowanie dużej grupy rodziców w życie szkoły. Rodzice oczekują  bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i zajęć 

dydaktyczno - wyrównawczych, bowiem ważna jest dla nich pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniom zdolnym. 

Społeczność lokalna oczekuje od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych. Nacisk kładzie się też 

na  promowanie zdrowego stylu życia, ponieważ zauważa się wzrost liczby uczniów z grup dyspanseryjnych (np. nadmiar masy ciała). 

Obserwując środowisko szkolne, zauważamy przypadki agresji słownej i fizycznej (stąd konieczność realizacji programów 

profilaktycznych). 

 

 

4. Misja szkoły: 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż 

naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie 



warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia (zdolnego, słabego, niepełnosprawnego, kształconego programem specjalnym),  a w 

rezultacie - przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie. Dążymy do tego, aby nasza szkoła była szkołą włączającą. Okazujemy 

szacunek i doceniamy każdego członka społeczności szkolnej. 

 

5. Wizja szkoły:  

Jesteśmy szkołą nowoczesną,  bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z 

jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z 

jego dorobku naukowego i kulturowego.  Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w 

oparciu  o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej 

szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, 

prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. Uczniowie i rodzice napotykający problemy edukacyjne i wychowawcze znajdują 

pomoc i wskazówki do dalszej pracy. 

4. Model absolwenta 

Absolwent naszej szkoły jest: 

 Aktywny - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości, wykazuje się samodzielnością, chętnie uczestniczy w 

nowych projektach, umie racjonalnie korzystać z nowoczesnych technologii. 

 Ciekawy świata - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,  lubi i chce się uczyć, jest przygotowany do 

podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji. 

 Obowiązkowy - bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie, umie rozwiązywać problemy, cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować 

porażki, zna swoje mocne  i słabe strony i potrafi nad nimi pracować, umie dokonać samooceny, zna swoje prawa w szkole i w domu, 

kultywuje tradycje narodowe, lokalne, rodzinne. 

 Otwarty - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, umie współdziałać w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy 

innych.  



 Kulturalny - zna i respektuje prawa innych, zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami i normami kultury, dba o piękno i czystość 

języka ojczystego. 

 Prawy – przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych, jest wrażliwy na potrzeby innych, respektuje prawa człowieka, jest 

tolerancyjny wobec ludzi o odmiennych poglądach, cechuje go prawdomówność i uczciwość, pracuje nad sobą w celu eliminowania 

złych zachowań, potrafi naprawiać uczynione krzywdy, służy idei demokracji. 

 Dba o zdrowie  fizyczne i psychiczne - unika nałogów i szkodliwych nawyków, wie do kogo się zwrócić w sytuacjach zagrożenia, dba o 

środowisko naturalne, dba  o higienę osobistą, zna zasady racjonalnego odżywiania. 

Sylwetka absolwenta kl. III 

 Uczeń po ukończeniu klasy III  szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się  

w swoim najbliższym otoczeniu, domu i szkole. Lubi szkołę i chętnie się w niej uczy. Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą się w życiu 

codziennym. 

 W kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikowania się  

i kulturalnego zachowania. Z szacunkiem odnosi się do innych kolegów i koleżanek oraz członków swojej rodziny. Zna i stosuje zasady 

współdziałania w grupie, umie wykazać się tolerancją. Jest otwarty na uwagi  w związku z popełnianymi błędami. Pracuje nad swoim 

charakterem. 

 Umie prezentować swoje zdanie, używając odpowiednich argumentów i słuchać opinii innych. Potrafi przewidzieć skutki swoich działań, 

unika tych, które mogą mieć negatywne skutki. Jest odpowiedzialny, zdaje sobie sprawę, że musi ponieść konsekwencje swego 

zachowania. 

 Ciekawi go świat, potrafi formułować pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. Chętnie rozwija swoje zainteresowania na zajęciach 

pozalekcyjnych. Potrafi korzystać  

z różnych źródeł wiedzy. Posiada wiedzę o świecie proporcjonalną do swoich możliwości intelektualnych. Umie wypowiadać się, czytać, 

pisać, słuchać, liczyć.  

 Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny i postępuje według nich.  

 Współuczestniczy w życiu klasy, grupy, rodziny, społeczności. Z dumą promuje swoją szkołę w środowisku lokalnym i poza nim. 

Szanuje swoją rodzinę, miejscowość, ojczyznę. 

 



 

Cele 

 

Głównymi celami szkoły jest: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, 

wskazywanie wzorców postępowania   i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

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

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

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

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

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i 

uporządkowany zrozumieć świat;  

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

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

Treści z Podstawy Programowej  



Uczeń: 

Edukacja wczesnoszkolna:  

 dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;  

 dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji  z innymi osobami niż w samotności; 

 ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – 

rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot; 

 szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym; 

 ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, 

obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, 

uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne. 

Język polski:  

 rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania; 

 jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych   i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy. 

Wychowanie fizyczne: 

 identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad 

którymi należy pracować;  

 wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;  

 wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych. 

WOS: 

 rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania 

wspólnych decyzji; 



 

 

 

Przyroda: 

 doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole. 

Biologia: 

 prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych. 

Wychowanie do życia w rodzinie: 

 rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za 

manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;  

 kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;  

 jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie; 

 bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość 

na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania. 

 

Ewaluacja  

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klas, pedagoga. Poddawany jest 

systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami; program ma charakter otwarty.  

Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

1) obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego, 



2) wywiady z rodzicami uczniów w temacie prowadzonych badań, 

3) prowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

5) analizę dokumentacji - protokoły z posiedzeń szkolnych, sprawozdania wychowawców klas, sprawozdania pedagoga szkolnego, dzienniki 

lekcyjne, opinie,  świadectwa,  artykuły prasowe o szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część: wychowanie do wartości 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin oraz 

częstotliwość 

Odbiorca 

Zwiększenie świadomości  

w temacie wychowania do 

wartości przez rodzinę. 

Uświadomienie ich 

kluczowego znaczenia  

w edukacji. 

 

- spotkania z 

wychowawcami, 

psychologiem z PPP, 

pedagogiem szkolnym, 

- materiały informacyjne, 

- polecane pozycje 

książkowe 

-wychowawcy klas  

-pedagog 

w czasie pierwszego 

spotkania z wychowawcą 

wrzesień  

cała społeczność szkolna 

Wzbogacenie 

uczniowskiej wiedzy  

na temat wartości oraz 

określenie ich znaczenia  

w życiu codziennym. 

 

- warsztaty 

- eventy, happeningi 

- wyjazdy do teatru/ 

filharmonii/ muzeum/ itp. 

- kręcenie spotów 

reklamowych 

- zajęcia interaktywne 

- przygotowanie spektaklu, 

prezentacji, wywiadu  

z wybraną osobą, itp., 

- e-lekcje 

- godziny wychowawcze 

- spotkania z pedagogiem 

szkolnym, pracownikami 

PPP, doradcą 

zawodowym. 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

praca ciągła uczniowie 

Wzbogacenie 

uczniowskiej wiedzy na 

temat wartości oraz 

określenie ich znaczenia w 

życiu codziennym. 

 

- warsztaty 

- eventy, happeningi 

- wyjazdy do teatru/ 

filharmonii/ muzeum/ itp. 

- kręcenie spotów 

reklamowych 

-wychowawcy klas,  

-nauczyciele przedmiotów  

-pedagog 

cały rok uczniowie 



- zajęcia interaktywne 

- przygotowanie spektaklu, 

prezentacji, wywiadu z 

wybraną osobą, itp., 

- e-lekcje 

- godziny wychowawcze 

- spotkania z pedagogiem 

szkolnym, pracownikami 

PPP, doradcą 

zawodowym. 

Wspieranie inicjatyw 

młodzieży związanych  

z wolontariatem. 

-imprezy klasowe  

i szkolne  

- pomoc koleżeńska  

w nauce 

-wychowawcy klas  cały rok uczniowie 

Udział w ogólnopolskich i 

światowych akcjach na 

rzecz pomocy innym. 

- akcje PCK 

- WOŚP 

 - szlachetna paczka 

-akcja „Dar Serca” 

-wspieranie schronisk dla 

zwierząt 

-zbiórki nakrętek 

- i inne akcje w zależności 

od potrzeb 

-działania na rzecz 

UNICEF  

-wychowawcy 

-samorząd szkolny  

-rodzice 

 

-cały rok - społeczność  szkolna 

- środowisko lokalne 

 

 

 

 



Część: Radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin oraz 

częstotliwość 

Odbiorca 

Opracowanie procedur   

na wypadek sytuacji 

trudnych. 

- analiza podstawy prawnej 

- opracowanie procedur 

pedagog w ciągu roku wszyscy członkowie 

społeczności szkolnej 

Poszerzenie wiedzy 

dotyczącej sytuacji trudnych. 

- podejmowanie tematyki dotyczącej sytuacji 

trudnych i niebezpiecznych 

- realizacja programów profilaktycznych 

wychowawcy 

pedagog 

praca ciągła uczniowie 

Praca nad modyfikacją 

niewłaściwych  zachowań 

uczniów. 

 - pogadanki 

- realizacja elementów przyjętych w szkole 

programów profilaktycznych 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele 

praca ciągła uczniowie 

Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania i ujawniania 

swoich uczuć i emocji. 

- organizowanie zajęć profilaktycznych, 

warsztatów 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog z PPP 

praca ciągła uczniowie 

Udzielanie pomocy uczniom 

w przezwyciężaniu własnych 

trudności i ograniczeń. 

- organizowanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom  

- indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów 

dyrektor 

logopeda 

pedagog 

rodzice 

nauczyciele 

praca ciągła uczniowie 

Wyposażenie uczniów, 

rodziców i nauczycieli 

w wiedzę z zakresu 

właściwego zarządzania 

stresem. 

 - przekazanie rodzicom, nauczycielom                    

i uczniom informacji na temat stresu 

psychologicznego, reakcji stresowej oraz 

sposobów doraźnego radzenia sobie z takim 

stanem 

 pedagog lub 

psycholog z PPP 

wychowawcy 

w ciągu roku uczniowie 

rodzice 

nauczyciele 

Wzmacnianie uczniowskiej 

więzi ze szkołą. 

Umiejętne szukanie pomocy. 

 

- stałe przypominanie uczniom do kogo  

w szkole powinni się zgłaszać  w sytuacjach 

trudnych 

wychowawcy 

dyrektor  

nauczyciele 

pedagog 

praca ciągła uczniowie 



Utrzymywanie ciągłych 

i poprawny relacji pomiędzy 

nauczycielami,  

a rodzicami uczniów. 

Pedagogizacja rodziców. 

- materiały informacyjne 

- pogadanki 

- spotkania ze specjalistami 

- rozmowy indywidualne 

pedagog 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele 

praca ciągła rodzice 

Systematyczne podnoszenie 

wiedzy nauczycieli na temat 

prawidłowości rozwoju 

 i zaburzeń zdrowia 

psychicznego młodzieży. 

- szkolenia w ramach WDN 

- studiowanie literatury 

pedagog 

PPP 

praca ciągła nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część: Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin oraz 

częstotliwość 

Odbiorca 

Uświadamianie istoty 

przynależności do narodu. 

- godzina wychowawcza 

- broszury informacyjne 

- plakaty 

wychowawcy 

nauczyciele j. polskiego 

historii  i wiedzy o społ. 

zgodnie                      

z rozkładami 

materiału  

uczniowie 

Budowanie więzi kulturowo-

etnicznej. 

- wykłady, warsztaty 

- apele z okazji świąt narodowych 

 nauczyciele  

opiekun SU 

 zgodnie  

z kalendarzem 

uczniowie 

rodzice 

Promowanie społeczności 

lokalnej. 

- tworzenie filmików 

- sesja plakatowa 

- publikacje 

 wychowawcy 

nauczyciele informatyki 

dyrektor szkoły 

 praca ciągła cała społeczność 

szkolna 

Poznawanie historii lokalnej 

społeczności. 

- wycieczki do muzeum 

- spotkania z mieszkańcami wsi (wywiady, 

wspólna aktywność, itp.) 

 nauczyciele  zgodnie  

z rozkładami 

materiału 

uczniowie 

Nawiązanie stałej współpracy   

z rodzicami / opiekunami 

uczniów.  

Pedagogizacja dorosłych na 

temat konieczności 

kształtowania prawidłowych 

postaw w młodych ludziach 

- szkolenia 

- broszury informacyjne 

- spotkania z rodzicami  

- nawiązanie współpracy z instytucjami, 

organizacjami zewnętrznymi 

 wychowawcy  praca ciągła nauczyciele 

Angażowanie rodziców / 

opiekunów dzieci  i młodzieży 

szkolnej w pracę na rzecz 

szkoły. 

- kontakt z nauczycielami, wychowawcami 

klas 

 wychowawcy 

opiekun SU 

 praca ciągła rodzice 

 

 

 



Część: Cyberprzemoc 
Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Współpraca z rodzicami uczniów  

w celu wyeliminowania zachowań 

przemocowych. 

 Upowszechnianie materiałów  

o zjawisku cyberprzemocy, jego 

formach, prawnych konsekwencjach 

oraz sposobów reagowania w 

przypadku znalezienia się w takiej 

sytuacji. 

 

- materiały edukacyjno-informacyjne 

- e-lekcja 

- spotkania z wychowawcami nauczycielami 

przedstawicielami policji, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagogiem 

szkolnym 

 

-wychowawcy klas  

- pedagog 

- cały rok 

 

rodzice 

Podnoszenie kompetencji oraz stałe 

doszkalanie w temacie przemocy 

elektronicznej. 

Nawiązanie stałej współpracy  

z policją, lokalnym ośrodkiem 

uzależnień i ich wspieranie  

w przypadku pojawienia się 

cyberprzemocy na terenie szkoły. 

 

- szkolenia,  

- przygotowanie materiałów informacyjno-

edukacyjnym 

- spotkania z przedstawicielami policji, 

psychologami, instytucjami/ organizacjami 

oferującymi wsparcie w przypadku wystąpienia 

cyberprzemocy 

 

- dyrektor szkoły 

- pedagog 

-wychowawcy 

- cały rok nauczyciele, 

wychowawcy, 

rodzice 

 

Promowanie bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

 

- nawiązanie współpracy rodziców ze szkołą i 

współorganizowanie wydarzeń 

- spotkania z wychowawcami,  pedagogiem 

szkolnym, przedstawicielem policji 

-wychowawcy klas 

-nauczyciele  

- cały rok  rodzice  

 

 

 

Edukacja medialna - uświadomienie 

uczniom znaczenia nowych mediów 

oraz zagrożeń, jakie są z nim 

związane. 

 

- godziny wychowawcza, wykłady 

- analiza reklam zamieszczanych  

w Internecie, TV, gazetach 

 

-nauczyciele 

przedmiotów 

- pedagog 

- cały rok uczniowie 

Promowanie wśród uczniów zasad 

poprawnego zachowania się w 

świecie wirtualnym. 

Zaangażowanie uczniów w projekty 

- spotkania z pedagogiem szkolnym, policją,  

- programy profilaktyczne 

-praca indywidualna i w grupach 

- godziny wychowawcze 

-wychowawcy klas 

-pedagog 

-nauczyciele 

informatyki 

- cały rok  uczniowie 



o tematyce przeciwdziałaniu 

cyberprzemocy oraz uzależnieniu od 

korzystania z nowych mediów. 

- projekcje filmów 

- tworzenie zasad korzystania z mediów  w szkole 

-SU 

Zaangażowanie młodych ludzi do 

reagowania na  cyberprzemoc. 

Udział w kampaniach, wydarzeniach 

oraz projektach społecznych 

uświadamiających  powagę 

zjawiska. 

- kampanie społeczne 

-projekty 

 

-wychowawcy klas  

-pedagog 

- cały rok uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin oraz 

częstotliwość 

Odbiorca 

Integrowanie społeczności 

szkolnej. 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe 

- ćwiczenia integrujące klasy uczniowskie 

- uroczystości i imprezy szkolne 

- wycieczki 

wychowawcy 

nauczyciele 

opiekun SU 

Rada Rodziców 

 praca ciągła cała społeczność 

szkolna 

 

Poznanie siebie oraz skupienie się 

na odkrywaniu własnych 

zdolności oraz aspiracji 

życiowych.  

- ćwiczenia indywidualne i grupowe 

- godziny wychowawcze 

- lekcje zawodoznawcze 

wychowawcy 

doradca zawodowy 

 

 praca ciągła uczniowie 

Praca nad adekwatnym 

poczuciem własnej wartości. 

Realna i właściwa samoocena 

uczniów. 

- indywidualne rozmowy z nauczycielami 

- zajęcia warsztatowe 

- diagnozowanie uczniów pod kątem ich 

możliwości 

wszyscy nauczyciele 

pedagog 

psycholog z PPP 

rodzice 

 praca ciągła  uczniowie 

Rozwijanie umiejętności 

psychologicznych, społecznych             

i życiowych  (samokontrola, 

komunikacja interpersonalna, 

rozwiązywanie konfliktów, 

problemy emocjonalne 

dorastającej młodzieży) 

- godziny wychowawcze 

- indywidualna praca z uczniem 

- zajęcia psychoedukacyjne 

- realizacja programów profilaktycznych 

nauczyciele 

pedagog 

wychowawcy 

 praca ciągła uczniowie 

Pomoc w pokonywaniu trudności 

dydaktycznych. 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,  

- zajęcia wyrównawcze  

- konsultacje indywidualne 

- pomoc koleżeńska 

nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

praca ciągła uczniowie 

Budowanie zaradności życiowej. 

Nauka samodzielnego 

podejmowania aktywności/ 

inicjatywy. 

- praca indywidualna i grupowa, 

- treningi, warsztaty 

- dramy 

- promowanie samodzielnej pracy 

samorządów klasowych  i SU 

 wychowawcy 

pedagog 

opiekun SU 

 praca ciągła uczniowie 



Promowanie aktywnego 

spędzania czasu wolnego. 

Podnoszenie sprawności 

fizycznej. 

- godziny wychowawcze 

- lekcje przedmiotowe 

- zajęcia pozaszkolne 

- treningi, zajęcia sportowe 

nauczyciele 

nauczyciele wych. fiz. 

opiekunowie kół 

zainteresowań 

praca ciągła uczniowie 

Przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających zainteresowania            

i uzdolnienia uczniów jako 

alternatywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby,    

w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, 

przynależności i satysfakcji 

życiowej. 

- zajęcia pozalekcyjne nauczyciele 

wychowawcy 

dyrektor szkoły 

w trakcie 

roku 

uczniowie 

Rozwijanie twórczego myślenia 

wśród uczniów 

- godziny wychowawcze 

- zajęcia dydaktyczne 

nauczyciele 

wychowawcy 

praca ciągła uczniowie 

Rozwijanie uczniowskich 

zainteresowań. 

- praca projektowa 

- prezentacja na forum szkoły uczniowskich 

pasji 

- treningi, zajęcia sportowe 

- koła zainteresowań i przedmiotowe 

- zajęcia pozaszkolne 

wychowawcy 

 wszyscy nauczyciele 

praca ciągła uczniowie 

Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników szkoły. 

- szkolenia, kursy, treningi, warsztaty 

- współpraca z PPP 

 dyrektor szkoły 

 

 praca ciągła nauczyciele   

i wychowawcy 

Systematyczne informowanie 

rodziców o sukcesach ich dzieci.  

- prezentacja wytworów pracy twórczej 

uczniów 

- listy gratulacyjne  

- zebrania klasowe 

- spotkania indywidualne z rodzicami 

- imprezy klasowe i szkolne 

wychowawcy  

dyrektor szkoły 

praca ciągła rodzice 

 



Część: Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin oraz 

częstotliwość 

Odbiorca 

Poprawa stanu bezpieczeństwa 

na terenie szkoły, w jej obrębie i 

poza nią. 

Badanie poczucia 

bezpieczeństwa w szkole. 

 

- badanie ewaluacyjne, interpretacja uzyskanych 

wyników oraz dobranie odpowiednich działań 

wychowawczo-profilaktycznych 

- spotkania informacyjne 

-próbne ewakuacje w razie pożaru i innych 

niebezpiecznych sytuacji 

- rozmowy z rodzicami i uczniami 

zespoły nauczycieli 

dokonujących diagnoz 

pedagog 

dyrektor szkoły 

 

praca ciągła wszyscy członkowie 

społeczności szkolnej 

Kreowanie zdrowego, 

bezpiecznego i przyjaznego 

środowiska. 

Promowanie zdrowego  

i aktywnego stylu życia wśród 

dzieci i młodzieży. 

Zaznajomienie uczniów  

z praktyczną formą pierwszej 

pomocy. 

 

- uroczystości szkolne, apele, eventy 

- zajęcia SKS i inne 

- spotkania ze specjalistami, pracownikami służb 

medycznych PCK 

- warsztaty, lekcje wychowawcze 

- e-lekcji 

-programy i przedsięwzięcia  profilaktyczne 

-akcje   

 

 

wychowawcy  

nauczyciele 

pielęgniarka szkolna 

nauczyciele w-f 

 

 

praca ciągła cała społeczność 

szkolna 

 

Profilaktyka zachowań 

agresywnych, przemocowych 

oraz cyberprzemocy. 

Przeciwdziałanie zażywaniu 

substancji psychoaktywnych 

przez dzieci i młodzież. 

Profilaktyka uzależnienia od 

gier komputerowych, Internetu, 

hazardu. 

- spotkania ze specjalistami  

np. funkcjonariusze policji,  

- pracownicy Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej, 

- e-lekcje 

- prelekcje dla rodziców 

-broszury informacyjne 

- programy profilaktyczne 

- prelekcje 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagog 

 

praca ciągła cała społeczność 

szkolna 

 

Usprawnienie oraz zwiększenie 

skuteczności oddziaływań 

szkoły w sytuacjach zagrożenia.  

Wypracowanie jednolitych 

- udział w szkoleniach wewnętrznych  

i zewnętrznych 

- spotkania z rodzicami grupowo  

i indywidualnie 

-dyrektor szkoły 

-wychowawcy 

- pedagog 

praca ciągła nauczyciele  

i wychowawcy 



metod współpracy między 

rodzicami a szkołą. 

Rozwiązywanie kryzysów 

rozwojowych i życiowych dzieci  

i młodzieży m.in. związanych  

z eurosieroctwem, rodzinami 

niepełnymi, rodzinami 

wielodzietnymi, przemocą  

w rodzinie, nałogami itp. 

- spotkania informacyjne ze specjalistami 

- materiały informacyjne, broszury 

-współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę 

-apele 

-uroczystości szkolne 

 

 

Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa na terenie 

szkoły. 

 

- prowadzenie prac remontowych 

- instalowanie niezbędnych sprzętów  

i montowanie usprawnień 

- dbanie o bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne 

 i intelektualne uczniów 

 

-dyrektor szkoły praca ciągła dyrekcja szkoły, 

pracownicy 

Kształtowanie właściwych 

relacji między uczniami 

Ukazanie poprawnych i 

społecznie akceptowanych form 

relacji w grupie rówieśniczej 

Popularyzowanie dobrego 

zachowania. 

Promowanie postaw 

tolerancyjnych. 

- godziny wychowawcze, 

- zajęcia aktywizujące, 

- e-lekcje, 

-zajęcia świetlic profilaktycznych 

- akcje charytatywne 

-imprezy szkolne 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

przedmiotów 

praca ciągła uczniowie  

Rozwijanie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli  

i opiekunów uczniów. 

-uczestnictwo w szkoleniach i różnych formach 

dokształcania 

- prelekcje,  

- apele 

- broszury, materiały informacyjne 

-dyrektor szkoły 

-nauczyciele 
praca ciągła nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice  

opiekunowie uczniów 

 

 

 



Część: Środki psychoaktywne     

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin oraz 

częstotliwość 

Odbiorca 

Poradnictwo 

psychoedukacyjne dla 

rodziców prowadzone przez 

specjalistów. 

 

- spotkanie z psychologiem, pedagogiem 

szkolnym, pracownikami poradni, policją. 

- e-szkolenie, 

- nawiązanie współpracy z policją, 

 WSSE w Olsztynie 

 

-pedagog  

-wychowawcy klas 

w zależności 

od potrzeb 

rodzice 

Udostępnienie informacji  

o wszelkich formach  pomocy 

specjalistycznej.  

 

- materiały informacyjne  

i edukacyjne 

 

-pedagog w zależności 

od potrzeb 

rodzice, 

uczniowie 

Przeprowadzenie wśród 

nauczycieli i wychowawców 

szkolenia na temat używania 

substancji psychoaktywnych. 

- szkolenia, e-szkolenia, 

- spotkania z specjalistami policją, 

psychologami, itp. 

 

-dyrektor szkoły w zależności 

od potrzeb 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Wdrażanie zewnętrznych 

programów wspomagających 

rozwój umiejętności 

społecznych. 

- publikacje, wzory lekcji, 

- e-lekcja, 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, GKd/sRPA 

 

-dyrektor 

-pedagog 

-wychowawcy klas 

 

cały rok uczniowie 

Kształtowanie u uczniów  

umiejętności życiowych 

samokontroli, radzenia sobie 

ze stresem, rozpoznawania  

i wyrażania własnych emocji. 

- aktywność fizyczna, 

- e-lekcje, 

- pogadanki 

-programy profilaktyczne 

- zajęcia świetlic profilaktycznych 

 

-wychowawcy klas 

-nauczyciele 

-pedagog 

 

cały rok uczniowie 

Kształtowanie w społeczności 

szkolnej  hierarchii systemu 

wartości, w którym zdrowie 

należy do jednych  

- promowanie wśród uczniów zasad zdrowego 

żywienia oraz informowanie o korzyściach, 

które z niego płyną 

-organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych 

- nauczyciele 

-wychowawcy 

-pedagog 

-pielęgniarka szkolna 

cały rok uczniowie, 

 rodzice, 

 nauczyciele 



z najważniejszych w życiu. 

 

- zaangażowanie uczniów w projekty  

o tematyce zdrowotnej 

- promocja zdrowego i aktywnego trybu życia 

we wsparciu rozpoznawanych sportowców, 

podróżników itp. 

-programy profilaktyczne 

- uświadamianie uczniom problemu związanego 

z chorobami cywilizacyjnymi. 

 

 

Przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających 

zainteresowania  

i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej 

formy działalności 

zaspokajającej potrzebę 

podniesienia samooceny, 

sukcesu, przynależności  

i satysfakcji życiowej. 

 

- rozszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć 

sportowych i kulturalnych. 

- poszerzanie horyzontów uczniów przez 

prezentację osiągnięć i sukcesów znanych ludzi. 

- zapewnienie wsparcia uczniom, którzy nie 

mogą brać udziału w bardziej atrakcyjnych 

zajęciach pozalekcyjnych ze względu na stan 

finansowy rodziny. 

 

-nauczyciele 

-dyrektor szkoły 

 

cały rok uczniowie 

Tworzenie procedur i zasad  

szkolnej interwencji 

profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów  

zachowań ryzykownych.  

 

- wdrożenie i opanowanie programów  

i procedur przez Radę Pedagogiczną.  

 

- wychowawcy 

-zespoły nauczycieli 

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice 

 

 

 

 


