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PROGRAM WYCHOWAWCZY – PROFILAKTYCZNY   
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 IM. JANA BRZECHWY  

W ŻELISZOWIE 

 

 

 

 

Program został skorelowany z: 

1. Rządowym  Programem „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”; 
2. Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego Krajowym Programem 
    Przeciwdziałania  Narkomanii; 
3.  Krajowym Programem Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS; 
4. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 
5. Programem Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce; 
6. Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego Traktowania; 
7. Rządowym programem ograniczenia przestępczości  i aspołecznych zachowań „Razem 
    bezpieczniej”; 
8. Narodowym programem zwalczania chorób nowotworowych. 

9. Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego 
programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. 
 
10. Rozporządzeniem  MEN 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 (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1249) 
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Cele szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki: 
 
 
Głównym celem wychowawczym naszej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia  
w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Punktem wyjścia 
do sformułowania głównych zasad wychowawczych stało się integralne podejście do wiedzy                  
i wychowania, indywidualne traktowanie ucznia, jego potrzeb i rozwoju. Harmonijnie realizujemy 
program w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania. 
Zadania wychowawcze realizowane będą na: 
− zajęciach przedmiotowych, 
− wychowawczo-profilaktycznych, 
− pozalekcyjnych, 
Uważamy, że najważniejszą rolę w wychowaniu młodego człowieka odgrywa dom rodzinny. 
Rodzice mają prawo do decydowania o całym procesie wychowania dziecka,  w związku z tym 
program wychowawczy szkoły realizowany jest w ścisłej współpracy  ze środowiskiem rodzinnym 
ucznia. 

 

Profilaktyka w szkole polega na ochronie uczniów przed ogólnie pojętymi zagrożeniami  
 i reagowaniu na pojawiające się w otoczeniu ucznia zagrożenia. Stosowanie działań 
profilaktycznych konieczne jest dla ochrony dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami 
rozwoju, a szczególności -  przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, 
określonych jako zachowania ryzykowne.  

Chcielibyśmy wyposażyć młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji  
i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Nasze działania zmierzać będą do tego, 
aby uczeń poznał sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji   
i opinii.  

 
Cele  szczegółowe: 
 

− kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości. 
− dążenie do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych, 
− wspieranie rozwoju psychicznego uczniów i wyposażenie ich w umiejętności interpersonalne. 
− kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji 

międzyludzkiej, 
− poznawanie przez uczniów reguł życia społecznego jako przygotowanie do pełnienia ról w 

społeczności lokalnej, 
− kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, 
− propagowanie edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru 

 i wykorzystania mediów, 
− propagowanie edukacji prozdrowotnej, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku 

dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska 
sprzyjającego zdrowiu, 

− kształtowanie kultury osobistej i kultury języka. 
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− zwrócenie szczególnej uwagi na podejmowane działania związane z realizacją zagadnień 
wychowawczo - dydaktycznych, w kontekście praw człowieka, 

− kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu,         
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, 

− zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, 
− przeciwdziałanie przestępczości nieletnich poprzez bieżące obserwacje zagrożeń  

i podejmowanie działań zapobiegawczych, 
− motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą, 
− pomoc rodzinie w wychowaniu, 
− rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 
− współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami środowiskowymi, 
− przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej, 
− ochrona dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami, środkami 

odurzającymi, psychotropowymi, psychoaktywnymi), które zagrażają jego zdrowiu 
psychicznemu i fizycznemu, 

− zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc ( w tym cyberprzemoc), uzależnienia i 
właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku 
lokalnym,  

−  promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, 
− poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel-rodzic, uczeń – rodzic, 

uczeń – uczeń, 
− bezpieczeństwo w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 
− rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole, 
− kształtowanie u uczniów umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. 

 

 
DZIAŁ I 

Treści i działania w zakresie wychowania 
 
1. Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności: 
 
− powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela 

określone w ramach zadań ogólnych szkoły, 
− powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, 
− powinności wychowawców, 
− treści wychowawcze zawarte w statucie oraz regulaminach szkolnych, 
− harmonogram doraźnych działań okolicznościowych, 
− istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne, 
− zasady współpracy wychowawczej z rodzicami, 
− zasady współpracy wychowawczej z jednostkami samorządu terytorialnego, 
− zasady funkcjonowania i zadania Samorządu Uczniowskiego, 

 
2. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie rodziców, winni 
zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:  
− znajdowali w szkole środowisko do wszechstronnego rozwoju osobowego, mogli rozwijać 

postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu (uczciwość, 
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wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, kreatywność, 
przedsiębiorczość), 

− rozwijali w sobie ciekawość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra  
i piękna na świecie, 

−  mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, 
jak i całej edukacji  na danym etapie, 

−  stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym  
i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 
odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych, 

−  poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia swojego miejsca w świecie, 

− uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 
przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie w duchu 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, patriotyzmu, 

−  przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 
 i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

−  kształtowali w sobie postawę szacunku dla innych ludzi, umiejętność słuchania                      
i  tolerancji dla odmiennych poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole 
wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

 
 
 
3. Zadania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów: 

 
 

1) nauczyciele i inni pracownicy szkoły: 
− nauczyciele punktualnie rozpoczynają i kończą zajęcia szkolne, solidnie przygotowują 

 się do zajęć, 
− rzetelnie odnotowują obecności, co jest warunkiem stawiania uczniom wymagań dotyczących 

punktualności i obecności na lekcjach, 
− wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczo - 

profilaktycznego programu profilaktyki naszej szkoły, 
− mają obowiązek stałego doskonalenia merytorycznego, pedagogicznego, psychologicznego, 

etycznego, 
− każdorazowo reagują na dostrzeżone dobro i zło, 
− wszyscy pracownicy szkoły troszczą się o bezpieczeństwo uczniów, dbają  o zachowanie 
− zasad porządku i higieny, 
− nauczyciele i inni pracownicy szkoły dbają o godność zawodową. 

 
2) wychowawcy: 

−  w porozumieniu z rodzicami i uczniami opracowują  „Klasowe plany pracy wychowawczej” 
w oparciu o „Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły”, 

− podejmują systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery 
wspólnoty  klasowej, 

− uczestniczą wraz z wychowankami w ważnych dla klasy uroczystościach i imprezach 
szkolnych oraz pozaszkolnych, 

− w miarę potrzeb odwiedzają wychowanków w miejscach zamieszkania, 
− czuwają nad postępami w nauce i frekwencją uczniów, 
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− są w stałym kontakcie z rodzicami wychowanków, 
− organizują zebrania klasowe oraz rozmowy indywidualne, 
− prowadzą prawidłowo i systematycznie dokumentację szkolną, 

a)  metody pracy wychowaczej: 
− gry i zabawy, 
− dyskusje na forum grupy, 
− scenki rodzajowe, 
− twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci, 
− gry dramowe, 
− treningi umiejętności, 
− projektowanie dokumentów, wykonywanie map, 
− symulacje, 
− warsztaty poznawczo – doskonalące, 
− wycieczki tematyczne, turystyczno – krajoznawcze, 
− spotkania i wywiady z przedstawicielami wybranych zawodów i grup społecznych, 
− przykład własny nauczyciela, 
− wspólne wyjazdy: wycieczki, udział w imprezach kulturalnych, 
− prezentacje multimedialne, wykorzystywanie TIK. 

 
 
b) zasady współpracy wychowawczej z rodzicami: 
 
Naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. Rodzice mają prawo wyboru 
szkoły dla swoich dzieci. Będąc świadomymi swoich wyborów powinni współpracować ze szkołą 
zgodnie z założeniami jej programu wychowawczego. Szkoła współdziała z rodzicami                          
we wszechstronnym wychowaniu ucznia. Rodzice (prawni opiekunowie) wspomagają szkołę                   
w wychowaniu dzieci poprzez: 

− uczestnictwo w zebraniach; 
− indywidualne rozmowy z wychowawcami i innymi nauczycielami; 
− udział w wyborach do oddziałowej i szkolnej Rady Rodziców; 
− współtworzenie i zapoznanie się z programem wychowawczym, profilaktycznym;  
− zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, systemem oceniania; 
− uczestnictwo i współorganizowanie imprez klasowych; 
− uczestnictwo w szkolnych wycieczkach; 
− uczestnictwo w dniach otwartych;  
− udział w spotkaniach z okazji świąt i uroczystości szkolnych; 
− udział w badaniach poświęconych sprawom szkoły, które stają się podstawą  

do wprowadzania zmian i ulepszeń  w pracy wychowawczej i opiekuńczej; 
− zgłaszanie propozycji zmian do wychowawczej działalności szkoły. 

 
 
 
3) współpraca z innymi podmiotami: 

 
Samorząd terytorialny i inne instytucje  wspomagają proces wychowawczy ucznia poprzez: 

− udział przedstawicieli władz gminy w uroczystościach szkolnych; 
− spotkania z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Policji; 
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− możliwość uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez GOKiS  i miejscową 
bibliotekę publiczną; 

− współpraca z instytucjami kulturotwórczymi; 
− współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 
− współpraca z GOPS, Sanepid itp. 

 
4) Samorząd Uczniowski: 
 

− samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły powołanym do rozwijania 
samorządności i kształtowania wśród uczniów postaw współgospodarzy szkoły, w tym 
promowania i upowszechniania działań o charakterze wolontariatu; 

− reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona 
pedagogicznego; 

− angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły; 
− jest animatorem zbiorowego życia uczniowskiego w szkole odpowiedzialnym                              

za działalność  i realizację zadań zawartych w swoim regulaminie, obronę praw ucznia, jak 
również egzekwowanie jego obowiązków; 

− dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję; 
− wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinie dotyczące problemów społeczności 

uczniowskiej; 
− szczegółowe zasady funkcjonowania i zadania Samorządu Uczniowskiego określa jego 

regulamin; 
 

 

5) cechy, jakie powinien posiadać absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy                      
w Żeliszowie  

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY: 

       Uczeń kończący Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Żeliszowie dobrze funkcjonuje              

w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny 

stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność sprawnego komunikowania, 

współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego swojego 

regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Jest świadomy zagrożeń 

wynikających z zażywania środków odurzających, picia alkoholu czy korzystania z Internetu. 

Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Absolwent naszej szkoły niezależnie 

od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech 

uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.  
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Absolwent jest:  

- dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie 

własnej wartości, szanującym prawa innych, szanującym tradycję i symbole narodowe;  

- człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie 

gromadzi różne wiadomości, rozwija swoje talenty, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy;  

- człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, 

kierującym się zasadami moralnymi;  

- człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym  dorobek 

ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;  

- człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu 

środowiska naturalnego.                                                                                             

 
6) harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych. 
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie realizuje zadania wychowawcze poprzez 
oddziaływanie na ucznia w trakcie procesu dydaktyczno – wychowawczego,   jak również poprzez 
organizowanie imprez okolicznościowych, apeli i innych spotkań o charakterze  lokalnym                        
i środowiskowym. Szczegółowy kalendarz tego typu imprez, terminarz wszelkich działań 
ogólnoszkolnych uwzględnia coroczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy                     
w Żeliszowie stanowiący integralną część niniejszego Programu Wychowawczego. 
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DZIAŁ II  

Treści i działania o charakterze profilaktycznym 

 

1. Profilaktyka uzależnień – kierunki działań: 

1) dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania 
narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, psychoaktywnych .  

2) uczenie umiejętności podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 
odmawiania.  

3) nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych 
praw.  

4) propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania  
z komputera i Internetu. 

 
2.  Formy realizacji: 
 
    - lekcje wychowawcze poświęcone tematyce uzależnień, 
    - pogadanki, 
    - dyskusje, 
    - lekcje w ramach zajęć wychowanie do życia w rodzinie, 
    - zajęcia typu warsztatowego, 
    - prelekcje zaproszonych ekspertów (policjant, pedagog, psycholog), 
    - pogadanki z rodzicami na temat uzależnień, 
    - spektakle o tematyce profilaktycznej, 
    -gazetki tematyczne, akcje plakatowe, 
    -wykorzystanie różnych źródeł na temat przeciwdziałania uzależnieniom, 
    -wdrażanie szkolnego kodeksu TIK, 
 
3. Oczekiwane efekty podejmowanych działań: 
Uczeń:  
 - ma świadomość zagrożeń dla zdrowia i życia ze strony papierosów, alkoholu i narkotyków 
- umie rozróżnić podstawowe środki uzależniające 
- zna osoby i instytucje, mogące udzielać pomocy 
- umie świadomie wybierać programy telewizyjne i potrafi racjonalnie korzystać z komputera 
  i Internetu 
- umie kierować się własnym zdaniem w sytuacji wyboru, zwłaszcza w warunkach presji  
  grupowej 
 
 
 
4 . Przeciwdziałanie agresji – kierunki działań:  

1) wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne, 
2)  przeciwdziałanie i redukowanie agresji (fizycznej, psychicznej) w szkole, domu  
    i środowisku lokalnym, 
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3)  uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, 
 
4) kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.  
5) pokazanie rodzicom właściwych sposobów radzenia z agresją u dzieci.  
6) stała obserwacja i reagowanie na negatywne zachowania uczniów   
7) podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownictwa uczniów.  

 
 
 
5.   Formy realizacji: 
 
 - pogadanki, dyskusje, scenki rodzajowe, plakaty.  
- lekcje wychowawcze i zajęcia wychowanie do życia w rodzinie 
- spotkania przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej z rodzicami na temat   
   agresji w domu.  
- zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach 
- zajęcia tematyczne w świetlicy szkolnej. 
 
 
6. Oczekiwane efekty podejmowanych działań: 
 
Uczeń:  
 - zna i stosuje podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich 
-  potrafi nazwać emocje i wyrażać je zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 
- zna dobre sposoby rozładowywania napięć i rozwiązywania konfliktów 
 
 
 
7. Promocja zdrowego trybu życia – kierunki działań 

1) Kształtowanie wzorców zdrowego życia: 
- higiena ciała, odzieży, miejsca pracy, przyborów szkolnych 
- racjonalne odżywianie się 
- poszanowanie zdrowia swojego i innych 
- wiedza na temat niekorzystnego działania używek, środków odurzających, 
psychotropowych, psychoaktywnych . 

       2)  Wdrażanie do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu 
           - właściwa organizacja pracy i wypoczynku 
          - rozwijanie aktywności fizycznej u dzieci, rozwój i zaspokajanie potrzeb ruchowych 
          - wdrażanie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw i boiskach szkolnych 
 
   
8. Formy realizacji:  
 
 - lekcje wychowania fizycznego, 
- zajęcia sportowe pozalekcyjne, 
- lekcje przyrody i wychowania do życia w rodzinie, 
- godziny wychowawcze, 
- wycieczki, rajdy, 
- pogadanki z rodzicami, 
- prelekcje specjalistów z zakresu zdrowego odżywiania , 
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- realizacja ogólnopolskich i regionalnych programów promujących zdrowy tryb życia. 
 
 
9. Oczekiwane efekty podejmowanych działań. 
 
Uczeń:  
- zna zasady higieny oraz następstwa ich nieprzestrzegania, 
- rozumie związek między higieną a zdrowiem, 
- zna zasady prawidłowego odżywiania się, 
- wie, na czym polega szkodliwość używek, środków odurzających, psychotropowych, 
  psychoaktywnych, 
- zna różne formy aktywnego i biernego wypoczynku, 
- umie zaplanować swój czas wolny i na naukę, 
- bezpiecznie korzysta z placu zabaw i boisk szkolnych, 
- racjonalnie korzysta z telewizji, komputera, zasobów Internetu. 
 
 
10 .  Metodologia planowania i realizacji działań o charakterze profilaktycznym. 
 
Pojęcia ogólne: 
 

1) szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną    
profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz 
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania 
narkomanii, 

2) działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 
promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej                
oraz społecznej, 

3) działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu                              
i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub 
opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu 
życia, 

4) działalność informacyjna w szkole  polega na dostarczaniu rzetelnych                                    
i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych 
odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem 
środków i substancji psychoaktywnych, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich 
rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników 
szkoły, 

5) działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań                      
z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 
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 11.  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 
psychoaktywnych; 
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 psychoaktywnych lub występowania 
innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 
wymagające leczenia. 
 
12. Szkoła, przy prowadzeniu działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej                              
i profilaktycznej,   współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami 
sanitarno- -epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami, a także innymi podmiotami w 
szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym 
czynników chroniących oraz czynników ryzyka. 
 
13.  Diagnoza czynników chroniących oraz czynników ryzyka, opracowywana w każdym roku 
szkolnym, stanowi podstawę do prowadzenia działań profilaktycznych. 
 
14. Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy 
środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia 
ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka, o 
których mowa w ust. 12. 
 
15. Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy 
środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim 
prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 
 
16. Przykładowe  narzędzia badawcze  oraz niezbędne wskaźniki do przygotowania diagnozy 
zawiera załącznik nr 1 do Programu. 
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17. Minimalizowanie oddziaływania czynników ryzyka.  
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

SPODZIEWA
NE EFEKTY 

Wzmocnienie 
opiekuńczej roli 
szkoły w 
zakresie 
zapobiegania 
przemocy 
i agresji. 

1) Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę 
w przeciwdziałaniu nikotynizmowi, alkoholizmowi, narkomanii 
(Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biurem do 
spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Stacją Sanitarno -
Epidemiologiczną i innymi); 

2) Udział w projektach i programach proponowanych przez 
instytucje zewnętrzne;  

3) Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli; 

- nauczyciele 
- wychowawcy 
- pielęgniarka 

szkolna 
- specjaliści z PP-P 
 

Zminimalizowanie 
przejawów przemocy 
i zachowań 
nieakceptowanych 
społecznie. 

Wzrost kompetencji 
wychowawczych 
nauczycieli. 

Podniesienie 
kompetencji 
wychowawczych 
rodziców w 
zakresie 
zapobiegania 
przemocy i agresji. 

1) Pedagogizacja rodziców w zakresie podniesienia kompetencji 
wychowawczych, m.in.: „O problemach wieku dorastania i roli 
rodziców w procesie wspierania dzieci” 

2) Pedagogizacja rodziców na zebraniach z rodzicami w zakresie 
m.in. przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom z 
wykorzystaniem nowych mediów (cyberprzemoc , gry 
komputerowe i hazard), problematyki agresji i przemocy 
rówieśniczej, budowania dobrego klimatu w szkole i rodzinie; 

 

- wychowawcy 
- pielęgniarka 

szkolna 
Zminimalizowanie 
przejawów przemocy 
i zachowań 
nieakceptowanych 
społecznie. 

Wzrost kompetencji 
wychowawczych 
rodziców. 

Wspieranie 
ucznia 
w sytuacjach 
trudnych. 

1) Skrzynka pytań na lekcjach wychowania do życia w rodzinie; 
2) Porady indywidualne, opieka psychopedagogiczna skierowana do 

uczniów,  których rodzice wyjechali za granicą; 
3) Jednolity system reagowania w razie konieczności - procedury 

postępowania w sytuacji zagrożenia; 
4) Indywidualne kontakty z wychowawcą; 
5) Zapewnienie uczniom posiadającym orzeczenie  o 

niepełnosprawności odpowiednich warunków do nauki. 

- wszyscy 
pracownicy szkoły   

- rodzice 
  

Uczniowie czują 
się bezpiecznie, 
otrzymują 
wsparcie ze strony 
wszystkich 
pracowników 
szkoły, znają 
procedury 
postępowania 
w sytuacjach 
zagrożenia. 

Przeciwdziałanie 
agresji oraz 
innym 
ryzykownym 
zachowaniom  

 

1) Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkoły w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii we współpracy z SANEPID-em; 

2) Zajęcia warsztatowe dotyczące rozpoznawania uczuć 
i rozumienia zachowań agresywnych na godzinach 
wychowawczych i wdżwr; 

3) Prelekcje i pogadanki przeprowadzane przez specjalistów 
z dziedziny profilaktyki uzależnień; 

4) Zajęcia warsztatowe na godzinach wychowawczych  w ramach 
realizowanych programów np. „Znajdź właściwe rozwiązanie”; 

5) Prezentacje multimedialne, gazetki i ulotki z profilaktyki 
uzależnień; 

6) Stałe podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w 
zakresie psychoprofilaktyki - uczestnictwo w warsztatach, 
szkoleniach, udostępnianie nauczycielom materiałów 
dotyczących zagadnień z profilaktyki; 

7) Praktykowanie metody kontraktu w celu eliminowania 
niewłaściwych zachowań (wg potrzeb); 

8) Wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach stanowiących  
      zagrożenie; 
9) Upowszechnienie wśród uczniów i rodziców informacji 

o placówkach udzielających pomocy dziecku i rodzinie; 

- wychowawcy 
- opiekun SU 
- koordynatorzy 

programów 
profilaktycznych 

-  n-l wdżwr 
- dyrektor 
 

Uczniowie nie 
sięgają po środki 
psychoaktywne. 
Uczestniczą 
w konkursach i 
innych formach 
edukacji.  

Wzrost 
kompetencji 
wychowawczych 
nauczycieli 
i rodziców. 
Nauczyciele 
skutecznie pełnią 
dyżury 
międzylekcyjne. 
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10) Aktualizacja harmonogramu dyżurów pełnionych  
 
 
 
przez nauczycieli podczas przerw; 
11) Monitoring wizyjny; 
12) Stałe dyżury psychologa, pedagogów i doradcy zawodowego dla 

rodziców (wg potrzeb). 
 

Promocja 
zdrowego stylu 
życia. 

1) Realizacja zadań wynikających z programów: „Trzymaj formę”, 
„Żyj smacznie i zdrowo”, „ Owoce w szkole”  , Nie pal przy 
mnie, proszę” i innych;  

2) Udział w konkursach,  zawodach promujących zdrowy styl życia; 
3) Zajęcia pozalekcyjne podnoszące sprawność i promujące 

aktywność fizyczną uczniów; 
4) Rozwijanie zainteresowań sportowych w ramach pracy z uczniem 

zdolnym i uczniem z dysfunkcjami ruchowymi; 
5) Rajdy i wycieczki; 
6) Zajęcia warsztatowe z promocji zdrowego stylu życia 

na godzinach wychowawczych, przyrodzie, zajęciach 
technicznych, zajęciach wychowania fizycznego; 

 
7) Organizacja zawodów sportowych, turniejów poprawiających 

kondycję fizyczną; 
8) Pedagogizacja rodziców w zakresie zasad żywienia, uzależnień w 

tym od Internetu, szkodliwości środków psychoaktywnych; 
9) Realizacja działań profilaktycznych „Bezpieczne ferie”, 

„Bezpieczne wakacje”. 

- pielęgniarka 
- wychowawcy 
-  nauczyciele 
- koordynatorzy 

programów 
o charakterze 
 profilaktycznym 

- opiekun SU  
- nauczyciel 
   wychowania    
    fizycznego 
- koordynator 

do spraw 
bezpieczeństwa 

 

Podniesienie 
świadomości 
prozdrowotnej.  

 

Pierwsza pomoc 
przedmedyczna. 

1) Zajęcia warsztatowe z pierwszej pomocy na godzinach 
wychowawczych, zajęciach wychowania fizycznego, edukacji 
wczesnoszkolnej; 

2) Pokazy ratownictwa medycznego na imprezach szkolnych; 
3) Udział w zawodach „Uczę się bezpiecznie żyć” 
 

- wychowawcy, 
- nauczyciel wf, 
- specjaliści od 

udzielania 
pierwszej pomocy 

 

Uczniowie 
udzielają 
pierwszej pomocy 
w sytuacji 
zagrożenia życia. 

 
 

18. Wspieranie osobistego rozwoju  uczniów, jako najważniejszego czynnika   
       chroniącego. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/
WSPÓLPRACUJĄCE 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

Wzmacnianie więzi 
rodzinnych  

1) Uczestnictwo (zapraszanie) lub zaangażowanie rodziców do 
współpracy przy realizacji uroczystości/imprez szkolnych i 
klasowych, zawodów sportowych; 

2) Prowadzenie zajęć edukacyjnych z udziałem  rodziców;  
3) Organizowanie warsztatów dotyczących budowania 

pozytywnych więzi i relacji rodzinnych; 
4) Organizowanie zebrań rodziców, w których uczestniczą 

uczniowie (formy aktywne, warsztatowe z odgrywaniem ról). 
 
 
 
 
 

- wychowawcy 
- nauczyciele 
 

Wzrost kompetencji 
społecznych 
i profilaktycznych 
rodziców.  

Współdecydowanie 
w realizacji zadań 
profilaktycznych 
szkoły. 

Budowanie 
pozytywnego 
klimatu. 

 
1) Indywidualizacja procesu kształcenia na wszystkich zajęciach  Wzrost 
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Rozwijanie 
kompetencji 
społecznych 
uczniów                      
– eliminowanie 
niepożądanych 
zachowań. 

edukacyjnych; 
 
 
2) Wspieranie uczniów poprzez organizację zajęć korekcyjno- 

kompensacyjnych, zdw; 
3) Zdiagnozowanie klimatu społecznego szkoły, identyfikowanie 

czynników ryzyka i czynników chroniących przed agresją 
4) Diagnoza uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności języka 

polskiego, matematyki pod kątem dostosowania wymagań do 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów w klasie IV; 

5) Współpraca z fundacjami i organizacjami na rzecz młodzieży, 
poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi 
instytucjami;  

6) Spotkania ze specjalistami do spraw przestępczości Komendy 
Powiatowej Policji w Bolesławcu „Odpowiedzialność 
nieletnich w świetle prawa ze szczególnym uwzględnieniem 
konsekwencji prawnych związanych ze stosowaniem środków 
psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przemocy w sieci”; 

7) Konsultacje dla młodzieży na wszystkich zajęciach 
edukacyjnych; pomoc uczniom z trudnościami w nauce 
podczas zajęć pozalekcyjnych; 

8) Zajęcia warsztatowe związane z poczuciem tożsamości oraz 
rozpoznawaniem i wzmacnianiem mocnych stron uczniów - 
wychowanie do życia w rodzinie, godzina wychowawcza; 

9) Rozpoznawanie i wzmacnianie specyficznych uzdolnień 
uczniów - konkursy szkolne i pozaszkolne, zawody sportowe; 

10) Organizacja imprez poświęconych prezentacji zainteresowań i 
talentów; 

11) Spotkania absolwentami, rodzicami lub innymi osobami w 
ramach „Spotkań z ciekawymi ludźmi” ;  

12) Rozwijanie wrażliwości społecznej poprzez udział w akcjach 
charytatywnych (wolontariat); 

13) Udział uczniów w debatach organizowanych przez SU; 
 
 
 

- nauczyciele 
- wychowawcy 
 
- opiekun SU 
 

 

kompetencji 
społecznych 
uczniów, 
podniesienie 
samooceny, 
wzrost 
motywacji 
do osiągania 
sukcesów.  

Promowanie 
wartości 
edukacji. 

Nabycie 
pozytywnych 
doświadczeń  
i zacieśnienie więzi 
społecznych.  

Umiejętność 
współpracy, 
kolegialność 
w podejmowaniu 
decyzji. 

Wzrost kompetencji 
społecznych 
nauczycieli. 

 

Uświadomienie  

 

uczniom zagrożeń 
związanych 
z cyberprzemocą, 
grami 
komputerowymi 
i hazardem 

1) Pogadanki na godzinach wychowawczych dotyczących m.in.  

 

     kradzieży własności intelektualnej i dzieł chronionych prawami       

       autorskimi oraz kradzieży tożsamości; 
2) Warsztaty na godzinach wychowawczych na temat przemocy  

w sieci Internet 
3) Współpraca z Policją i specjalistami w tej dziedzinie;  
 
 
4) Propagowanie szkolnych uregulowań – „Aktywna Edukacja” 

- wychowawcy 
 
 
 
-  SU 
- n-l zajęć 

komputerowych 

Świadome i 
odpowiedzialne  

 

korzystanie przez 
młodzieży 
z Internetu i innych 
środków przekazu. 

Rozwijanie 
umiejętności 
interpersonalnych 
uczniów. 

 

1) Zajęcia warsztatowe na godzinach wychowawczych dotyczące 
rozwijania umiejętności interpersonalnych - asertywność, 
komunikaty bezpośrednie, sztuka negocjacji, właściwe 
reagowanie w sytuacji trudnej; 

2) Udział uczniów w zawodach sportowych, konkursach, 
uroczystościach                i imprezach szkolnych; 

3) Udział uczniów w organizacji imprez i uroczystości szkolnych; 
4) Praca w szkolnych organizacjach; 
5) Stosowanie procedur regulujących funkcjonowanie ucznia w 

środowisku szkolnym.  

- wychowawcy 
- nauczyciel 

j. polskiego 
- opiekun SU 

Nabycie 
umiejętności 
używania 
komunikatów 
bezpośrednich, 
aktywne słuchanie.  

Umiejętność 
współpracy 
i rozwiązywania 
konfliktów w 
zespole 
klasowym.  

Wszyscy 
uczniowie znają 
swoje prawa 
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i obowiązki, 
są świadomi 
konsekwencji 
łamania prawa. 

 
 
19. Ewaluacja programu: 
 
 Program wychowawczo - profilaktyczny poddawany będzie ewaluacji i weryfikacji według potrzeb 
– ma charakter otwarty. 
 
Formy ewaluacji: 
- obserwacja  
- badania ankietowe wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 
- wywiad  
- rozmowy z uczniami 
- rozmowy z rodzicami 
- analiza dokumentów 
 
 

20. Traci moc: 

- Program wychowawczy szkoły z dnia 29 lutego 2016 r. 

- Program profilaktyczny z dnia 29 lutego 2016 r.   

 

 

 

21. Program wychowawczo - profilaktyczny zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej   

 z dnia 14 września  2017 r.  

 

 

 

oraz uchwalony przez Radę Rodziców     w dniu  19 września 2017 r. 
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                                                                                                 Załącznik nr 1 
                                                                                                                    do Programu Profilaktyki  
                                                                                                      
 
Projekt  konstrukcji narzędzi badawczych  oraz niezbędne wskaźniki do przygotowania diagnozy czynników 
chroniących i czynników ryzyka. 

 

Uczeń  

1. Metryka 
1) Jestem uczniem klasy 

2) Płeć 

3) Jak często grasz w gry komputerowe? 

4) Jak często uprawiasz sport? 

5) Jak często czytasz książki dla przyjemności? 

6) Jak często wychodzisz z przyjaciółmi wieczorem? 

7)     Ile pieniędzy zwykle tygodniowo wydajesz na swoje potrzeby bez kontroli ze  strony 
rodziców? 

8)     Jak oceniasz swoje stosunki z matką? 

9)     Czy poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie? 
a) moi rodzice określili ściśle zasady, co ja mogę robić w domu, 
b) moi rodzice wiedzą z kim spędzam wieczory, 
c) moi rodzice wiedzą, gdzie spędzam wieczory. 

 
10) Czy reguły, które ustalają Twoi rodzice są dla Ciebie ważne? 

11) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyłeś przemocy (bójka, atak   
    słowny) ze strony kolegów czy koleżanek ze szkoły? 
 

12) Czy w szkole są jasno określone zasady postępowania? 
13) Czy stosujesz się do tych zasad? 

14) Czy wychowawca przekazuje Wam wiedzę na temat środków psychoaktywnych 
(narkotyki, dopalacze, leki)? 

 
2. Wiedza o środkach psychoaktywnych 

1) Czy wiesz czym są narkotyki? 

2) Czy wiesz czym są dopalacze? 

3) Skąd wiesz o narkotykach? 

4) Skąd wiesz o dopalaczach? 

5) Jaki jest Twój stosunek do osób zażywających narkotyki? 

6) Jaki jest Twój stosunek do osób zażywających dopalacze? 

7) Jakie zdanie na temat dopalaczy mają Twoi znajomi? 
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8) Czy wiesz jak pomóc osobie zażywającej narkotyki? 

9) Czy Twoim zdaniem sprzedaż i zażywanie dopalaczy powinno być  zabronione? 
10) Czy spotkałeś się w szkole z zachęcaniem do zażywania środków psychoaktywnych 

(narkotyków, dopalaczy, leków)? 
 
 

Nauczyciele 

1. Jestem wychowawcą..... 

2. Czy Twoi uczniowie zgłaszają się do Ciebie po pomoc, gdy mają problem? 

3. Czy w szkole zdarzył się przypadek ucznia pod wpływem narkotyków? 

4. Czy w szkole zdarzył się przypadek ucznia pod wpływem dopalaczy? 

5. Czy w Twojej szkole zasady postępowania dla uczniów są jasno określone? 

6. Czy młodzież przestrzega obowiązujących zasad? 

7. Czy w szkole pojawił się przypadek dystrybucji narkotyków? 

8. Czy postrzegasz szkołę jako bezpieczne miejsce dla uczniów? 

9. Czy wiedza, którą mają Twoi uczniowie na temat narkotyków jest stosowna do ich wieku? 

10. Czy wiesz jak rozpoznać osobę pod wpływem narkotyków? 

11. Czy wiesz jak pomóc osobie, która ma problem z substancjami psychoaktywnymi? 

12. Jak oceniasz świadomość rodziców dotyczącą ochrony ich dzieci przed narkotykami/dopalaczami? 
 

13. Czy rodzice angażują się w rozwiązywanie problemów wychowawczych? 

 

 

Rada Rodziców 

1. Czy rodzice chętnie angażują się w życie szkoły? Jeśli tak, dlaczego? 

2. Opisz jak szkoła dba o rozwój pasji przez jej uczniów? 

3. Jak oceniasz bezpieczeństwo w szkole? (dostęp osób nieupoważnionych, respektowanie określonych 

zasad, działania w sytuacji agresji i przemocy) 

4. Jak oceniasz dostępność nauczycieli dla uczniów? 

5. Jak oceniasz szkolną edukację dotyczącą środków psychoaktywnych skierowaną do uczniów? 

6. Czy szkoła edukuje także rodziców w zakresie środków psychoaktywnych? W jaki sposób? 
 

7. Czy szkoła dostatecznie informuje młodzież o niebezpieczeństwie związanym z zażywaniem 
substancji psychoaktywnych?  
 

Dyrektor 

1. Ilu uczniów jest w placówce? 

2. Ilu nauczycieli pracuje w placówce? 
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3. Czy szkoła jest objęta system monitoringu (kamery)? 

4. Czy w szkole jest osoba, która pilnuje dostępu osób trzecich do budynku? 

5. Czy w szkole pojawił się przypadek ucznia pod wpływem substancji psychoaktywnej (narkotyki, 
dopalacze, leki)? 
 

6. Czy w szkole pojawił się przypadek dystrybucji substancji psychoaktywnej? 
7. Czy uważasz, że nauczyciele wiedzą jak pomóc uczniowi z problemem narkotykowym?  

8. Czy uczniowie szkoły są uświadamiani w tematyce uzależnień i profilaktyki z nimi związanej? 
9. Jaką część wszystkich uczniów stanowią dzieci z rozbitych rodzin? 

10. Czy rodzice są zapraszani do współpracy przy działaniach wychowawczych? 

11. Czy rodzice zgłaszali propozycje zmian w działaniach wychowawczych w kwestii profilaktyki 
uzależnień, a jeśli tak to jakie. Które z nich zostały uwzględnione? 
 

12. Czy nauczyciele mają wiedzę na temat: 

1) skutków używania narkotyków 
 

13. Czy w szkole realizowany jest program profilaktyki uzależnień? Jak oceniasz jego realizację? Czy 
jest skuteczny? 
 

14. Czy szkoła organizując zajęcia dodatkowe współpracuje z podmiotami zewnętrznymi? Jeśli tak,              
z jakimi? 
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