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I. Preambuła 

 

W naszej szkole podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń, a zadaniem domu 

rodzinnego  i szkoły jest kształcenie osobowości dzieci. Przewodnią myślą wspólnych działań 

wychowawczych rodziców i nauczycieli są słowa naszego patrona Janusza Korczaka:   

 „ Szczytem nauki pedagogicznej jest danie dziecku możliwości poznania i zrozumienia siebie”. 

Żyjemy w czasach szybko zmieniającej się rzeczywistości, intensywnego rozwoju nauki, techniki                     

i kultury, dlatego ten program ma pomóc naszym wychowankom odnaleźć się w zmieniającej się 

rzeczywistości, dostarczyć dzieciom umiejętności radzenia sobie  w nieprzewidywalnych sytuacjach            

w jakich mogą znaleźć się w przyszłości. W trakcie zamierzonego procesu, każdy uczeń naszej szkoły, 

bez względu na predyspozycje   i zainteresowania, będzie mógł przejść przez szereg poczynań 

podnoszących jego poczucie własnej wartości, odrębności i niepowtarzalności. Absolwenci naszej 

szkoły będą to ludzie śmiali, otwarci na problemy innych i podejmujący trudne wyzwania. 

Jesteśmy świadomi, że proces wychowawczy jak i objęte nim osoby, mogą ulegać 

oddziaływaniom czynników destrukcyjnych . W takich sytuacjach  konieczne jest 

podejmowanie przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, które dają szansę na usunięcie 

zagrożeń i przywrócenie prawidłowych procesów rozwojowych. Uważamy że, profilaktyka 

winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzyć integralną całość z wiedzą                    

i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie 

wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest 

doświadczenie.   

Dlatego nasze działania profilaktyczne są ściśle powiązane z działaniami edukacyjnymi, 

wychowawczymi  i jednocześnie odpowiadają zapotrzebowaniom środowiska naszej szkoły. 

Wspólne działania wychowawcze i profilaktyczne wpłyną na to, że nasi uczniowie będą u nas 

czuli się dobrze i bezpiecznie, uczyli się tego co będzie im przydatne na późniejszym etapie 

kształcenia, a nasza szkoła stanie się dla ludzi w niej przebywających, światem  tworzonym 

dla zaspokojenia wszystkich ich potrzeb i dążeń. 

Nasz Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie 

treści i działania  o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Znalazły się w nim także 

nowe zadania, wynikające    z ewaluacji poprzednich programów oraz bieżących potrzeb 

zgłaszanych przez środowisko szkolne.  

Obecny dokument jest naszym trzecim dokumentem, który został opracowany w oparciu                        

o diagnozę środowiska i  działania ewaluacyjne  oraz  wyniki ankiet przeprowadzanych    

wśród uczniów i rodziców, sprawozdań z pracy  wychowawców klas, pedagoga, psychologa, 

obserwacji nauczycieli i rodziców.  

 Tworząc kolejny  program, staraliśmy się , aby podobnie jak pierwszy, czy drugi był spójny   

i zwarty koncepcyjnie, miał szeroki zasięg oddziaływań ( będzie realizowany na wszystkich 

etapach kształcenia i będzie towarzyszyć mu akceptacja i zaangażowanie uczniów, ich 



rodziców i nauczycieli), był adekwatny do specyficznych problemów środowiska i swoim 

działaniem obejmował środowisko szkolne, rodzinne  i lokalne szkoły. 

Realizację naszych zaplanowanych działań umożliwi nam wykwalifikowana kadra 

specjalistów, ciągle podnosząca swoje kwalifikacje, dobre warunki lokalowe ( dwie sale 

gimnastyczne,  sala komputerowa, sala językowa, dobrze wyposażone gabinety lekcyjne) oraz 

rodzice naszych uczniów, którzy będą z nami współpracować w realizacji zaplanowanych 

zamierzeń. 

II Założenia programowe: 

1 Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim 

przejawom dyskryminacji. 

 

2. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, 

odpowiedzialność, miłość, szacunek, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, 

sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, 

pasja, niezależność, prawość, rodzina, rozwój, prawda, porządek, patriotyzm. 

 

3.  Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci. 

4.  Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 

wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia 

z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, 

odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie 

stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę  osobistą                              

i  gotowość  do uczestnictwa w kulturze.  Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad 

zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych 

kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe 

naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje. 

 

 

III Obowiązujące akty prawne: 

 
Podstawą prawną do prowadzenia naszych działań jest: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 

z późn. zmianami)- art.54 ust.2 pkt 1. 

 Karta Nauczyciela. 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1. 

 Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r. 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 



Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, zpóźn. 

zm., art. 33 ). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., 

Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, 

poz. 1416, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w 

sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,                 

o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 

r. Nr 67, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu 

organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego 

i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537). 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 

2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763). 

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie 

przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich. Rezolucja 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania 

rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania 

seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.                        

w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, 

poz. 535). 

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

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55). 

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

z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.). 

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

z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). 

 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 (Dz. U. 

2012 Nr 0, poz. 977). 

 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 (Dz. U., poz. 1113). 

 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. 

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

 Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

 

IV Cele wychowania i profilaktyki: 

 Tworząc  Program Wychowawczo-  Profilaktyczny uwzględniono: 

 obowiązujące akty prawne; 

 analizę środowiska wychowawczego i dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych 

 problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku; 

 przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń 

 uzależnieniami w szkole i środowisku; 

 przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na 

 proces wychowania; 

 

NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności 

 szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków oraz 

poszanowania dla innych kultur i tradycji poprzez: 

 rozwijanie i kształtowanie u uczniów przywiązania do kulturowego dziedzictwa 

narodowego, regionalizmu i tradycji szkoły. 

 budzenie, kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw humanistycznych, 

zaangażowania w życie społeczne, kulturalne  i materialne naszego środowiska 

 przybliżenie i propagowanie zagadnień związanych z Unią Europejską i miejscem 

Polski   w strukturach unijnych. 

 Wyrabianie w uczniach postaw aktywnych: samorządności i potrzeby 

współdecydowania  w najważniejszych sprawach dotyczących szkoły. 

 kształcenie postawy tolerancji wobec innych ludzi. 

 

2.  Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej 

 reakcji na te zagrożenia poprzez: 

 



 umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych 

ludzi, 

 motywowanie do zdrowego stylu życia. 

 zwalczanie bezprawia, cyberprzemocy i unikanie uzależnień czynnościowych 

 uświadamianie różnych zagrożeń życia współczesnego 

 prowadzenie profilaktyki uzależnień 

 propagowanie ekologicznego stylu życia. 

 

3. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.  

 wychowanie do wartości. 

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy,  

 kształtowanie postaw respektowania norm społecznych i wdrażania do efektywnej 

współpracy 

 zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

 

 

 

4.  Wspomaganie  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem 

jego indywidualnej sytuacji poprzez: 

- zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 

- wspieranie w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków 

-  przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

- upowszechnianie czytelnictwa, 

- rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych uczniów 

- współpracę i włączanie rodziców w zadania szkoły 

 

 

Nasz nowy Program Wychowawczo - Profilaktyczny podobnie jak poprzedni uwzględnia  

wizję i misję Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach 

 

V. MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH ul. G. Zapolskiej 16 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zarach to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze 

względu na bogatą historię i tradycję. Powstała w 1946r. i służyła kilku pokoleniom 

mieszkańców Żar. Po wprowadzeniu reformy stała się ponownie 8- letnią szkołą podstawową, 

w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują 

opieki specjalistycznej (psychologiczno- pedagogicznej), inne ukierunkowania w rozwijaniu 

zdolności,  a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Celem działalności 



Szkoły na „Zatorzu” jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, 

umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno –wychowawczym byli 

przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. Zdając sobie sprawę, że szkoła 

jest szczególną instytucją publiczną, wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców, kładziemy 

duży nacisk na prawidłowe relacje między wszystkimi podmiotami społeczności lokalnej. 

Opracowując wspólne cele i zadania, mamy nadzieję, że przyczynią się one do stworzenia w 

naszej szkole wzajemnej życzliwości, przyjaźni i zrozumienia połączonego z konsekwencją 

wymagań. . Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania  i  wpłynie na zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa. 

 

VI. Zadania wychowawczo- profilaktyczne i formy  ich realizacji 

 

1. Kształcenie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do 

społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich 

praw i obowiązków oraz poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

 

Cele szczegółowe Zadania Formy i sposoby realizacji 

Rozwijanie                             

i kształtowanie                               

u uczniów przywiązania do 

kulturowego dziedzictwa 

narodowego, regionalizmu i 

tradycji szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów                                     

z symbolami narodowymi. 

 

 

 

2. Poznawanie sylwetek 

słynnych Polaków, a w 

szczególności patrona 

szkoły. 

 

3. Zaznajamianie uczniów              

z ciekawymi miejscami                  

w naszej ojczyźnie i                   

w naszym mieście. 

 

 

4. Obchody świąt                              

i uroczystości związanych                    

z tradycją naszego kraju i 

Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych, wycieczki do miejsc 

pamięci narodowej, udział                                          

w uroczystościach szkolnych i 

miejskich               o wymowie 

patriotycznej, filmy, audycje 

telewizyjne. 

Organizowanie spotkań  uczniów z 

zasłużonymi ludźmi dla kraju i 

regionu, organizowanie „Dnia 

Patrona” 

 

Wycieczki klasowe do różnych 

ciekawych    i historycznych miejsc                        

w Polsce i w naszym mieście. 

Organizacja międzyszkolnego turnieju 

p.t. „Żary nasze miasto” 

 

Wycieczki klasowe do miejsc pamięci 

narodowej, uroczyste apele, happening 

w plenerze, występy klasowe, zabawy                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budzenie, kształtowanie i 

rozwijanie u uczniów 

postaw humanistycznych, 

zaangażowania              w 

życie społeczne, kulturalne  

i materialne naszego 

środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regionu. 

- „ Święto Zmarłych” 

- „Narodowe Święto 

Niepodległości” 

- „Andrzejki” 

- „ 3- Maja” 

- Mikołajki 

- Wigilie klasowe 

- „Dzień Wiosny” 

- „ Dzień Babci” ,” Dzień 

Dziadka” , „Dzień Matki” 

„Dzień Ojca” 

-„Dzień Dziecka” 

5. Obchody rocznic 

powstania naszej szkoły. 

 

6. Uroczyste rozpoczęcia                         

i zakończenia roku 

szkolnego. 

 

1. Współpraca z różnymi 

instytucjami, 

funkcjonującymi na terenie 

naszego miasta. 

- Urząd Miasta 

- Powiatowa komenda 

Policji  

- Straż Pożarna 

- Telewizja Regionalna i 

„Gazeta Regionalna” 

- Miejska Biblioteka 

Publiczna 

-Gabinet Historii Miasta 

- Kino „ Pionier” 

- Młodzieżowy Dom 

Kultury 

- Szkoła Muzyczna 

 

2. Działalność różnych kół                             

i organizacji na terenie 

naszej szkoły: 

- Szkolne Koło PCK 

- Szkolne Koło Caritas 

- różne koła zainteresowań: 

plastyczne matematyczne, 

polonistyczne, historyczne, 

i dyskoteki, zajęcia integracyjne. 

 

 

 

 

Występy klasowe, spotkania z 

dawnymi pracownikami szkoły    i jej 

nauczycielami, konkursy wiedzy                         

i konkursy plastyczne. Uroczyste 

apele, zabawy, bale  i występy 

kończące naukę  w naszej szkole. 

 

 

 

 

 

Wycieczki klasowe, spotkania na 

terenie szkoły   i poza nią, działalność 

kółka dziennikarskiego, organizacja „ 

Festynu  z Dwójką”, udział   w 

projekcjach filmów, koncertach, 

spektaklach teatralnych 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywny udział uczniów, organizacja 

akcji wspomagających ludzi 

potrzebujących, kształcenie ważnych 

umiejętności społecznych, budzenie 

aktywności i postawy użyteczności 

publicznej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przybliżenie                                

i propagowanie zagadnień 

związanych  z Unią 

Europejską   i miejscem 

Polski   w strukturach 

unijnych. 

 

 

 

 

 

Wyrabianie w uczniach 

postaw aktywnych: 

samorządności i potrzeby 

współdecydowania               

w najważniejszych 

sprawach dotyczących 

szkoły. 

 

informatyczne itp. 

3. Współpraca z ośrodkami 

promującymi zdrowy                     

i aktywny  styl życia: 

- ośrodki sportowe 

-PCK 

-ZHP 

- służba zdrowia 

 

1.Realizacja różnych 

projektów w ramach 

wymiany polsko – 

niemieckiej. 

 

 

2.Rozwijanie zainteresowań 

językowych     i 

kulturowych państw Unii 

Europejskiej                            

i całego świata. 

3. Organizowanie różnych 

świąt obchodzonych           

w innych krajach: 

- Dzień Patryka 

- Walentynki 

- Halloween 

4. Udział uczniów naszej 

szkoły w konkursach 

szkolnych i poza szkolnych 

o tematyce unijnej 

 

1.Działania uczniów w 

Samorządzie Uczniowskim: 

- uroczysta inauguracja roku 

szkolnego i jego 

zakończenie                         

- uroczystości  i zabawy 

śródroczne –ogólnoszkolne 

- współdecydowanie                                  

i zatwierdzanie 

dokumentów szkolnych 

 

 

Udział uczniów   w wydarzeniach 

organizowanych przez PCK, ZHP, 

Urząd Miasta promujących zdrowy i 

bezpieczny tryb życia. 

 

Wycieczki klas do Niemiec, spotkania  

z młodzieżą niemiecką, wspólne 

zajęcia integracyjne   i kreatywne 

naszych uczniów   i niemieckich 

 

 

Zapraszanie na lekcje do naszej szkoły 

ludzi różnych narodowości, 

Prowadzenie lekcji kulturowych, które 

bogacą wiedzę uczniów na temat 

krajów Unii Europejskiej. 

 

Zabawy, spotkania integracyjne, 

rozwijanie zdolności plastycznych 

 

 

 

Przygotowanie uczniów  do 

konkursów na kółkach historycznych,  

i języków obcych 

 

 

 

Wybór samorządu, organizowanie 

imprez  i uroczystości szkolnych. 

Inicjowanie różnych zamierzeń pod 

kierunkiem opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego 

 



 

Kształcenie postawy 

tolerancji wobec innych 

ludzi. 

 

 

1. Organizowanie cyklu 

spotkań na temat tolerancji. 

 

2. Ochrona praw innych 

ludzi, a ich naruszanie 

Lekcje wychowawcze                            

z udziałem pedagoga, psychologa                                  

i wychowawców klas. 

Zapraszanie na lekcję policjantów, 

pracowników Straży Miejskiej, apele 

porządkowe. 

 

 

2. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie 

prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

  

 

Cele szczegółowe Zadania Formy i sposoby realizacji 

Umiejętności dokonywania 

wyboru zachowań chroniących 

zdrowie własne i innych ludzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uczenie sposobów 

panowania  nad swoją 

złością. 

 

2. Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

bez używania przemocy                

( elementy negocjacji                                

i mediacji). 

 

3.Wskazanie sposobów 

radzenia sobie z przemocą              

i agresją. Realizacja 

programów związanych               

z agresją 

 

4. Uświadomienie dzieciom                

i młodzieży, co to jest stres       

i jak sobie z nim radzić? 

 

5.Zaznajomienie uczniów                     

z postawami życiowymi                      

( uległości, agresywności                   

i asertywności)                                        

i uświadomienie im jakie są 

ich konsekwencje. 

 

Lekcje z wychowawcami klas, 

pedagogiem, psychologiem, 

Zajęcia z Akademii Umiejętności 

Społecznych, lekcje biologii, 

działalność PCK, lekcje z 

pielęgniarką szkolną i innymi 

przedstawicielami służby 

zdrowia, lekcje z informatyki, 

udział w mitingach 

organizowanych prze Komisję 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych, spotkania z 

policjantami i profilaktykami, 

filmy, pokazy, teatry 

profilaktyczne., spotkania z 

kuratorami i sędziami Sądu 

Rodzinnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Motywowanie do zdrowego 

stylu życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwalczanie bezprawia, 

cyberprzemocy oraz  unikanie 

uzależnień czynnościowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie profilaktyki 

uzależnień. 

 

6. Rozwijanie umiejętności 

reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienie 

pomocy dotkniętym nimi 

osobom oraz 

minimalizowanie ich 

negatywnych skutków. 

 

1. Uświadamianie rodzicom              

i uczniom znaczenia 

podstawowych zasad 

żywienia i higieny w życiu 

człowieka 

2.  Zapoznanie uczniów                 

z wiedzą nt. HIV i AIDS               

i sposobów 

profilaktyki.(przeciwdziałanie 

ryzykownym zachowaniom 

seksualnym) 

3. Dostarczenie wiedzy 

uczniom na temat warunków 

i zasad przyjmowania 

różnych lekarstw. 

4. Dostarczanie wzorców, jak 

zdrowo i  spędzać czas 

wolny?  

1. Uświadamianie zagrożeń 

wynikających z korzystania                

z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

2. Wzbudzanie w uczniach 

odpowiedzialności prawnej          

w zakresie uznawanych 

powszechnie norm prawnych 

i kształcenie braku akceptacji 

dla patologicznych zjawisk 

życia społecznego. 

3.  Prowadzenie spotkań                    

z rodzicami na temat 

uzależnień czynnościowych          

i ich konsekwencji. 

1.Propagowanie wiedzy na 

temat prawnych i moralnych 
skutków posiadania, 

zażywania i rozprowadzania 

środków psychoaktywnych. 

 

 

 

 

 

 

Spotkania z pielęgniarką szkolną 

oraz innymi przedstawicielami 

służby zdrowia. Filmy, lekcje 

biologii, spotkania z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki klasowe, spotkania 

integracyjne, wyjazdy na baseny 

oraz do innych ciekawych miejsc 

spędzania czasu wolnego. 

Lekcje wychowawcze z 

wychowawcą, pedagogiem, 

policjantami, profilaktykami., 

oglądanie teatrów 

profilaktycznych, udział                         

w mitingach, spotkania rodziców                 

z pedagogiem, psychologiem oraz 

osobami zaproszonymi na 

zebrania z rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie ekologicznego 

stylu życia. 

 

 

 

 

 

 

Uświadamianie uczniom 

różnych zagrożeń życia 

społecznego. 

2.Wzbogacanie wiedzy                      

i umiejętności rodziców na 

temat jak radzić sobie                            

z zachowaniami 

patologicznymi dzieci                           

i młodzieży. 

3. Realizacja różnych  

programów profilaktycznych. 

 

1. Sprzątanie świata i inne 

akcje uświadamiające 

uczniom potrzebę ochrony 

środowiska naturalnego. 

2. Udział uczniów w różnych 

konkursach organizowanych 

na terenie szkoły i poza nią. 

 

 

 

1. Moja droga do szkoły i ze 

szkoły. 

2. Bezpieczeństwo uczniów 

w szkole – uczenie 

prawidłowego postępowania 

w sytuacjach kryzysowych. 

3. Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych 

oraz ograniczonego zaufania 

do osób obcych i  poznanych 

w sieci. 

4. Wzbogacenie wiedzy 

uczniów na temat osób                              

i instytucji świadczących 

pomoc w trudnych 

sytuacjach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włączanie się w różne akcje 

podczas lekcji wychowawczych 

bądź spotkań po lekcjach. 

Przygotowywanie uczniów do 

konkursów podczas zajęć kół 

zainteresowań. 

 

 

 

 

 

Lekcje wychowawcze, spotkania 

z pedagogiem i psychologiem, 

zapraszanie na lekcje 

pracowników MOPS u, policji, 

antyterrorystów, pracowników 

różnych organizacji 

wspierających rozwój dzieci                      

i młodzieży, przedstawicieli 

służby zdrowia 

 

 

 

 



3. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.  

Cele szczegółowe Zadania Formy i sposoby realizacji 

Wychowanie do wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie nawyków 

kulturalnego zachowania                         

i efektywnej współpracy. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie zachowaniom 

agresywnym. 

1.Rozwijanie talentów                         

i zdolności uczniów. 

2.Organizowanie życia 

szkolnego i kulturalnego. 

3.Kształtowanie u uczniów 

właściwej hierarchii 

wartości.  

4. Ułatwianie uczniom 

możliwości zaistnienia                            

w grupie rówieśniczej                              

i społeczności szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Znaczenie kultury 

osobistej we współczesnym 

państwie demokratycznym. 

2.Lekcje na temat 

wulgaryzmów                                          

i eufemizmów.  

3. Włączanie rodziców                     

w proces uczenia dzieci 

kulturalnych zachowań. 

 

1. Praca z uczniami 

agresywnymi.(rozmowy, 

wywiady, szukanie 

sprawców przemocy). 

2. Wypracowanie sposobów 

postępowania wobec dzieci 

stosujących przemoc. 

3. Zacieśnienie współpracy                 

z rodzicami uczniów 

agresywnych. 

Kółka zainteresowań, pracę z 

uczniami zdolnymi, 

organizowanie konkursów                          

i nagradzanie uczniów. Zabawy, 

spotkania klasowe, wycieczki, 

wspólne projekcje filmów, 

organizację życia klasowego                    

( zasady, normy, zwyczaje), -

realizację innowacji                      

i różnych programów autorski, 

trzymanie się założeń               

Statutu szkolnego, realizowanie 

planów wychowawców klas 

rozmowy indywidualne, 

działanie przykładem osobistym, 

ocenianie, udział uczniów             

w akademiach, występach na 

forum szkoły, działalność w 

różnych kołach i organizacjach. 

 

 

 

Lekcje wychowawcze, spotkania  

integracyjne, zebrania z 

rodzicami, rozmowy 

indywidualne z uczniami, zajęcia 

warsztatowe dla uczniów, lekcje 

z psychologiem i pedagogiem. 

 

 

 

 

Prowadzenie w klasach badań 

socjometrycznych( ustalanie 

liderów klasowych), 

zaznajamianie uczniów                            

z regulaminem szkoły, 

stosowanie systemu kar i nagród, 

współpracowanie z policją 

Sądem Rodzinnym. 

 



4. Zapewnienie sprawcom              

i ofiarą przemocy pomocy                  

i wsparcia. 

 

 

 

5. Wyposażenie nauczycieli                  

i rodziców w podstawowe 

umiejętności radzenia sobie   

z przemocą dzieci. 

 

Zapewnienie opieki ze strony 

nauczycieli dyżurujących, 

wstępne wyjaśnienie sytuacji, 

działania wychowawcy 

klasowego,  współpraca z 

pedagogiem  i psychologiem. 

 

Warsztaty, kursy szkoleniowe, 

rady szkoleniowe, spotkania z 

pedagogiem i psychologiem na 

zebraniach z rodzicami( 

zbiorowo lub indywidualnie) 

 

4.Wspomaganie  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z 

uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji poprzez: 

Cele Zadania Formy i sposoby realizacji 

Zapewnienie mu bezpieczeństwa 

fizycznego, psychicznego i 

emocjonalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wzmocnienie dyżurów                   

i zapewnienie opieki 

uczniom podczas realizacji 

różnych zadań szkoły. 

 

2. Tematyka lekcji 

wychowawczych dotyczące 

wielu zagadnień związanych 

z bezpieczeństwem w szkole 

i poza nią. 

3. Praca badawcza 

koordynatora bezpieczeństwa 

określająca zjawiska 

zagrażające bezpieczeństwu 

uczniów w szkole i poza nią. 

4. Współpraca pedagoga                      

i psychologa szkolnego                   

z wychowawcami                                           

i nauczycielami oraz 

rodzicami i uczniami 

zmierzająca do zapewnienia 

dzieciom i młodzieży 

bezpieczeństwa 

psychicznego                                        

i emocjonalnego. 

 

Grafiki dyżurów ustalane prze 

wice dyrektora wspólnie z 

nauczycielami, opieka 

nauczycieli uprawnionych do 

prowadzenia wycieczek 

szkolnych. 

 

Pogadanki, konkursy, zabawy, 

rozmowy, spotkania z różnymi 

przedstawicielami instytucji 

dbającymi o bezpieczeństwo 

ludzi. 

Badania sytuacji wychowawczej 

w szkole i zapoznawanie grona 

pedagogicznego z raportami 

podczas rad pedagogicznych. 

 

Porady i konsultacje dla 

nauczycieli, wychowawców                     

i rodziców z pedagogiem i 

psychologiem szkolnym. 

Rozmowy i terapie prowadzone 

przez pedagoga i psychologa             

z uczniami .Kontrakty                                       

i porozumienia wychowawcze     

z uczniami. Praca wychowawcza 

nauczycieli i wychowawców 



 

 

2. Wspieranie uczniów                       

w procesie nabywania wiedzy, 

sprawności, postaw i nawyków. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przygotowanie do odbioru 

dóbr kultury i sztuki. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Upowszechnianie 

czytelnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rozwijanie kompetencji 

emocjonalno – społecznych 

uczniów. 

 

 

1. Wspieranie uczniów                       

w nauce. 

 

 

 

 

2 Prowadzenie pracy 

wychowawczej   z uczniami 

na terenie szkoły. 

 

 

1. Uwraliżliwianie                             

i umożliwianie kontaktu                        

z kulturą i sztuką dzieci                      

i młodzież szkolną. 

2. Zapewnienie dzieciom 

możliwości realizowania się 

w różnej działalności 

artystycznej. 

 

 

1. Propagowanie 

czytelnictwa w szkole. 

 

 

 

 

 

2.Wskazywanie uczniom jak  

ważną i dużą   rolę w życiu 

człowieka pełni książka. 

 

 

 

1. Prowadzenie różnych akcji 

charytatywnych na rzecz 

ludzi i zwierząt. 

 

klas. 

 

 Organizowanie zajęć 

dydaktyczno- wyrównawczych                                 

i specjalistycznych w ciągu roku 

szkolnego. Prowadzenie kółek 

zainteresowań. Stosowanie 

nowoczesnych, popartych 

naukowo metod nauczania                                    

i innowacji 

Realizacja wielu projektów                

i programów autorskich, 

innowacji wzbogacających pracę 

wychowawczą z uczniami. 

 

Organizowanie wyjść                                   

i wyjazdów do teatru, kina, 

muzeum i opery. 

 

Udział dzieci w kółkach 

teatralnych, recytatorskich, 

tanecznych    i wokalnych. 

 

 

 

Konkursy organizowane przez 

bibliotekę szkolną i nauczycieli, 

prowadzenie akcji „ kwadrans               

z książką”  lub organizowanie                         

„ nocy książkowych”, zachęcanie 

starszych uczniów do czytania 

młodszym 

Obchodzenie święta „Dzień 

książki”, akcje na mieście- 

rozdawanie ulotek 

przygotowanych przez uczniów                 

i  zachęcających mieszkańców 

naszego miasta do czytania. 

 

 

Szkolny wolontariat, działalność 

„Caritas”, szkolnego koła PCK, 

współpraca z miejskim 
schroniskiem dla zwierząt, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Współpraca i włączanie 

rodziców w zadania szkoły. 

 

 

 

 

 

2. Organizowanie na terenie 

szkoły pomocy koleżeńskiej 

w nauce. 

 

3. Zapewnienie uczniom 

możliwości właściwego 

wyboru dalszej drogi 

kształcenia. 

 

1. Informowanie rodziców                 

o postępach w nauce                           

i zachowaniu ich dzieci. 

 

2. Udział rodziców w 

różnych imprezach 

organizowanych przez  

szkołę. 

3. Działalność „Rady 

Rodziców” 

 

 

współpraca z „Domem Spokojnej 

Starości”, „ Domem Samotnej 

Matki” 

Pomoc koleżeńska w klasie, w 

świetlicy szkolnej, w bibliotece. 

 

 

Działalność nauczyciela 

doradztwa zawodowego. 

 

 

Organizowanie zebrań, 

konsultacji z nauczycielami. 

Porady, konsultacje rodziców                

ze specjalistami w szkole. 

„Festyn z Dwójką”, „Dzień 

Rodziny”, imprezy klasowe, 

wycieczki. 

 

Współpraca z Dyrekcją szkoły. 

Ewaluacja programu: 

Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco. 

Sposoby zbierania informacji: 

• obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych; 

• rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami; 

• analiza dokumentów; 

• ankiety; 

• wywiad. 

Ewaluację programu planuje się trzy lata po jego wprowadzeniu. 


