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I. WPROWADZENIE 
 Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz 

osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza 

zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się wraz 

z oddziaływaniem hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka.   

 Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji 

interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności 

zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie 

kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny styl i sposób na życie.  

 Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się 

zachowań z grupy zachowań ryzykownych. Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek 

może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem 

rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego okresu. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której młody 

człowiek zostaje zmuszony do szukania aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą 

okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia 

zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach. 
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II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać 

i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się 

i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska w konkretnej sytuacji i grupie społecznej, jak też promowanie alternatywnych, 

pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu  

w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować.  

 W społeczności szkolnej należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na istnienie problemów. 

Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej zauważalnych wskaźników występujących wśród uczniów należą: 

• występowanie agresji słownej i fizycznej, 

• problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby i aspiracje edukacyjne, 

• opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia na zajęcia lekcyjne, 

• kłopoty w samodyscyplinie i czynnościach samoobsługowych, 

• powiększająca się liczba dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi, 

• powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, zażywanie niedozwolonych substancji, 

hazard, bezrobocie, bieda) bądź tych, którzy funkcjonują w rodzinach zaburzony (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, 



4 
 

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY 
 

rodziny wielodzietne, eurosieroctwo, sieroctwo, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemoc 

w rodzinie) 

 Zadaniem szkoły jest prowadzenie ciągłej ewaluacji wskazanych zjawisk poprzez gromadzenie i przetrzymywanie 

dokumentacji badawczej, wywiadów wychowawczych oraz informacji na temat warunków społecznych i materialnych 

danej rodziny. 

 Zdajemy sobie również sprawę, że poza już wskazanymi czynnikami indywidualnymi i społecznymi na jakość życia 

oraz sukces edukacyjny szkoły mają wpływ poszczególne czynniki ryzyka tj.: 

• kryzys autorytetów, 

• dostępność środków psychoaktywnych, 

• moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol, nikotyna, itp., 

• brak wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz skutków ich przyjmowania, 

• brak właściwych wzorców rodzinnych, 

• naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane, 

• konflikty rówieśnicze i/lub środowisko, w którym zaburzone jest poczucie bezpieczeństwa, 

• brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych wzorców rodzinnych, 
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• niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, Internet, 

• stres i niepowodzenia edukacyjne, 

• brak zdolności do kompensowania stresu,  

• brak nawyku aktywnego odpoczynku, 

• zbyt duże obciążenie obowiązkami edukacyjnymi – mnogość „obowiązkowych” zajęć fakultatywnych, 

• nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp. 

 Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny składa się z wielu części, a każda z nich ma na celu 

zapobieganie pojawianiu się bądź ograniczenie występowania czynników ryzyka. Wychodzimy z założenia, że silna więź 

emocjonalna ucznia ze szkołą, a także nawiązanie współpracy i trwałej relacji pomiędzy pracownikami szkoły, 

a opiekunami uczniów, jest w stanie w znacznej mierze przeciwstawić się podobnym zagrożeniom. Wspólne działanie na 

polu rodzinnym i szkolnym może przynieść zamierzony efekt w momencie, gdy ustalono wspólne cele, a obie strony 

dialogu traktują się po partnersku. 

 Celem prowadzonych działań wychowawczo-profilaktycznych jest dostarczenie narzędzi, które wzmocnią poczynania 

szkoły, a w konsekwencji doprowadzą do osiągnięcia sukcesu na wybranym polu. Z tego powodu przedstawione działania 

zgodne są ze standardami kompetencji w procesie kształcenia w zakresie zdrowia publicznego, które zostały określone 

w 1999 roku przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO). Zapis informuje, że jednym z celów działalności jest 
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praca ze społecznością i dla społeczności. W przypadku społeczności szkolnej należy do niej zaliczyć wszystkie jednostki, 

które mają swój wkład w procesie edukacyjnym tj. uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły, pozostali 

pracownicy szkolni, rodzice, opiekunowie dzieci oraz organizacje lokalne. Wszystkie wymienione jednostki stanowią 

niezastąpione ogniwo w procesie edukacyjnym i z tego powodu zostały wcielone w działania prewencyjne proponowane 

szkole.  

 

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) reguluje działania wychowawczo-profilaktyczne jakie powinny zostać spełnione przez 

każdą placówkę szkolną. Proponowane przez nas rozwiązania odwołują się do opisanej tam podstawy programowej oraz 

celów wychowawczych.  
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III. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

3. 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); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977); 

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93); 

6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69); 

8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19); 
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9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624); 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516); 

11. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225); 

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493); 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245); 

14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485); 

15. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 

nr 35 poz. 230); 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113); 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55); 
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18. Rozporządzenie 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+” (Uchwała nr 89 / 2015); 

19. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 

r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

20. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208, poz. 

1240); 

21. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 

narciarskich (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241); 

22. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857); 

23. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602); 

24. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570); 

25. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535); 

26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody 

w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478). 
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27. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 

2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki 

(Dz.U. 2002 nr 3 poz. 28); 

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125); 

30. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553); 

31. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555);  

32. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93); 

33. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114);  

34. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883);  

35. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228); 
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36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113); 

37. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

38. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. 2015 

poz. 728); 

39. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.); 

40. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, Budapeszt 23.11.2001 r., CETS nr 185. 

41.  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. 2013 nr 0 poz. 532). 

42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania 
w latach 2015-2018 organów prowadzanych szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w szkołach - „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972); 

43. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (Dz. U. z 2015  r., poz. 1214); 

44. 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. 2013 poz. 532); 

45. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń  
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i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 
2008 nr 173 poz. 1072). 

46. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167); 

47. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284); 

48. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

49. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155). 

50. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE 2016 C 202, s.1); 

51. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225); 

52. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916); 

53. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535); 

54. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, 
poz. 230 z późn. zm.); 

55. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
(Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55); 

56. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1133); 

57. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U. 2009 nr 137 
poz. 1126); 

58. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. 2006 nr 25 poz. 186). 
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IV. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
SZKOŁY 
Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: 

 

Rodzice: 

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

• znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę; 

• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa; 

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

• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci; 

 

Wychowawcy klas: 

• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

• wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

• prowadzą dokumentację nauczania; 

• opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny; 
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• koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym; 

• dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

• podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów; 

• wnioskują  o  objęcie  pomocą  psychologiczno  -  pedagogiczną  uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• integrują i kierują zespołem klasowym; 

• wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów; 

• wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego; 

• promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

• inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie 
oceniają stopień ich realizacji; 

• współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

• współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy; 

• współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką; 

• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami 
rodzinnymi; 
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Nauczyciele: 

• oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych; 

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

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

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

• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu; 

• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

• dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów; 

• wspólnie z pedagogiem I psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

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

• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; 

• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
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Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

• przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia; 

• współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem 
Szkoły; 

• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności; 

• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

• prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

• mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

• uczestniczą w opiniowaniu  dokumentów szkolnych  (Statut  Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-
Profilaktyczny); 

 

Pedagog i psycholog szkolny: 

• prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 
wspierania mocnych stron uczniów; 

• diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania 
rozwoju uczniów; 

• udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
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• podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

• minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy 
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

• inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

• pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji  
i uzdolnień uczniów; 

• wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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V. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY 
REALIZACJI 
 

OBSZAR: 
I. Bezpieczeństwo w 
społeczności szkolnej 

CELE ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

1. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa na terenie 
szkoły, w jej obrębie i poza 
nią. 
 

1.        Poprawa stanu 
bezpieczeństwa na terenie 
szkoły, w jej obrębie i poza 
nią. 
2.       Kreowanie zdrowego, 
bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska. 
3.        Promowanie 
zdrowego  
i aktywnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży. 
4.        Zaznajomienie 
uczniów  
z praktyczną formą 
pierwszej pomocy. 
5.         Poprawa poziomu 
bezpieczeństwa na terenie 
szkoły. 
 

- badanie ewaluacyjne, 
interpretacja uzyskanych 
wyników oraz dobranie 
odpowiednich działań 
wychowawczo-
profilaktycznych, 
- spotkania informacyjne. 
- uroczystości szkolne, 
apele, eventy, 
- zajęcia fizyczne, 
- spotkania ze specjalistami, 
pracownikami służb 
medycznych i/lub 
paramedycznych, 
- warsztaty, lekcje 
wychowawcze, 
- e-lekcje. 
- prowadzenie prac 
remontowych, 
- instalowanie niezbędnych 
sprzętów  
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i montowanie usprawnień, 
- dbanie o bezpieczeństwo 
fizyczne, emocjonalne i 
intelektualne uczniów. 
 

2. Prowadzenie analizy i 
działań profilaktycznych w 
stosunku do zachowań 
społecznie 
nieakceptowanych 

1.        Badanie poczucia 
bezpieczeństwa w szkole. 
 

- badanie ewaluacyjne, 
interpretacja uzyskanych 
wyników oraz dobranie 
odpowiednich działań 
wychowawczo-
profilaktycznych, 

3. Profilaktyka 
zachowań ryzykownych, 

1. Zapobieganie 
problemom  
i zachowaniom 
problemowym  
u dzieci. 
2. Profilaktyka 
zachowań agresywnych, 
przemocowych oraz 
cyberprzemocy. 
3. Przeciwdziałanie 
zażywaniu substancji 

- spotkania ze specjalistami  
np. funkcjonariusze policji, 
straży pożarnej, straż 
pożarna, pracownicy 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, 
- e-lekcje. 
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psychoaktywnych przez 
dzieci i młodzież. 
4. Profilaktyka 
uzależnienia od gier 
komputerowych, Internetu, 
hazardu. 

4. Intensyfikacja 
wspólnych (przy współpracy 
rodziców i nauczycieli) 
działań wychowawczych, 

1.        Kreowanie zdrowego, 
bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska. 
2. Promowanie 
zdrowego  
i aktywnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży. 
3. Zaznajomienie 
uczniów  
z praktyczną formą 
pierwszej pomocy. 

- uroczystości szkolne, 
apele, eventy, 
- zajęcia fizyczne, 
- spotkania ze specjalistami, 
pracownikami służb 
medycznych i/lub 
paramedycznych, 
- warsztaty, lekcje 
wychowawcze, 
- e-lekcje. 

5. Kształtowanie 
umiejętności bezpiecznych 
zachowań i radzenie sobie w 
sytuacjach 
skomplikowanych i 
trudnych, 

1. Zapobieganie 
problemom  
i zachowaniom 
problemowym  
u dzieci. 
2. Profilaktyka 
zachowań agresywnych, 
przemocowych oraz 
cyberprzemocy. 
3. Przeciwdziałanie 
zażywaniu substancji 

- spotkania ze specjalistami  
np. funkcjonariusze policji, 
straży pożarnej, straż 
pożarna, pracownicy 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, 
- e-lekcje. 
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psychoaktywnych przez 
dzieci i młodzież. 
4. Profilaktyka 
uzależnienia od gier 
komputerowych, Internetu, 
hazardu. 

6. Tworzenie tradycji i 
więzi ze szkołą, 

1.        Organizacja i 
współtworzenie imprez 
szkolnych 

- wewnątrzszkolne święta, 
wydarzenia, uroczystości 
związane z tradycjami 
 

7. Budowanie 
schematów reagowania w 
sytuacjach kryzysowych 

1. Usprawnienie oraz 
zwiększenie skuteczności 
oddziaływań szkoły  
w sytuacjach zagrożenia.  
2. Wypracowanie 
jednolitych metod 
współpracy między 
rodzicami  
a szkołą. 
3. Rozwiązywanie 
kryzysów rozwojowych i 
życiowych dzieci  
i młodzieży m.in. 
Związanych  
z eurosieroctwem, rodzinami 
niepełnymi, rodzinami 
wielodzietnymi, przemocą  
w rodzinie, nałogami w 

- udział w szkoleniach 
wewnętrznych  
i zewnętrznych, 
- spotkania z rodzicami 
grupowo  
i indywidualnie, 
- spotkania informacyjne ze 
specjalistami, 
- materiały informacyjne, 
broszury. 
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rodzinie, itp. 
8. Uświadomienie 
rodzicom i nauczycielom 
istoty problemu alienowania 
uczniów 

1. Pedagogizacja 
opiekunów uczniów oraz 
sposobów prowadzenia 
działań profilaktycznych. 
2. Zachęcanie rodziców / 
opiekunów do częstszego 
uczestnictwa w życiu 
szkoły. Nawiązanie stałej 
współpracy z rodzicami. 

- szkolenia, warsztaty, e-
szkolenia, 
- materiały szkoleniowe, 
spis publikacji naukowych, 
- spotkania z psychologiem / 
pedagogiem szkolnym, 
- spotkania z wychowawcą. 
 

9. Budowanie szacunku 
do nauczycieli i 
pracowników szkoły. 

1. Promowanie 
zachowań i postaw godnych 
naśladowania. 

 

II. Prawidłowe relacje 
rówieśnicze – trudności 
w nawiązywaniu 
kontaktów 
rówieśniczych 

1. Kształtowanie 
prawidłowych postaw 
społecznych, 

1. Propagowanie 
aktywności  
i twórczego myślenia 
uczniów. 
2. Wychowywanie 
samodzielnych, 
samodzielnie radzących 
sobie  
w życiu młodych ludzi. 

- pogadanki, 
- praca indywidualna, 
- e-lekcje, 
- burze mózgów, 
- referaty, samodzielne 
wystąpienia, 
- dramy, itp. 

2. Rozwijanie 
umiejętności nawiązywania 
prawidłowych relacji z 
rówieśnikami, 

1. Kształtowanie 
właściwych relacji między 
uczniami. 
w grupie rówieśniczej. 
2. Popularyzowanie 

- godziny wychowawcze, 
- zajęcia aktywizujące, 
- e-lekcje, 
- dramy. 
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dobrego zachowania. 
3. Promowanie postaw 
tolerancyjnych. 

3. Przygotowanie dzieci 
do rozsądnego i 
samodzielnego życia w 
społeczeństwie, 

1. Ukazanie poprawnych 
i społecznie akceptowanych 
form relacji  
 

- godziny wychowawcze, 
- zajęcia aktywizujące, 
- e-lekcje, 
- dramy. 

4. Poszerzanie wiedzy 
nauczycieli i opiekunów na 
temat prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania 
młodych ludzi oraz 
istotności nawiązywania  
i utrzymywania poprawnych 
relacji międzyrówieśniczych 

1. Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników szkoły. 

2. Nawiązywanie i/lub 
utrzymywanie 
odpowiednich relacji  
i zaangażowania 
rodziców/ opiekunów 
uczniów. 

3. Prowadzenie ewaluacji. 
 

- wewnątrzszkolne i 
zewnątrzszkolne formy 
dokształcania 
- szkolenia, kursy, treningi, 
warsztaty, 
- książki, materiały 
szkoleniowe, ulotki, 
- badania ankietowe. 
 

 5. Poszerzanie wiedzy 
rodziców i opiekunów. 

1. Pedagogizacja rodziców/ 
opiekunów dzieci. 

2. Spotkania z 
wychowawcą oraz 
utrzymywanie stałej i 
poprawnej relacji na linii 
nauczyciele-rodzice/ 
opiekunowie dzieci. 
Zaangażowanie rodziców  
w działalność szkolną. 

- spotkania z wychowawcą, 
- pogadanki. 
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III Budowanie 
pewności siebie i 
kształtowanie 
zaradności życiowej 

1. Budowanie 
świadomości samego siebie i 
realnych aspiracji 
życiowych 

1. Poznanie siebie oraz 
skupienie się na odkrywaniu 
własnych zdolności oraz 
aspiracji życiowych. 
2. Praca nad 
adekwatnym poczuciem 
własnej wartości. 

- ćwiczenia indywidualne i 
grupowe, 
- zajęcia wychowania 
fizycznego, 
- zajęcia warsztatowe, 
- mini wykłady,  
- dramy, 
- e-lekcje. 

2. Budowanie pewności 
siebie 

1. Podnoszenie poziomu 
kompetencji społecznych. 
2. Nauka opanowania 
stresu bądź wykorzystania 
sytuacji stresowych na swoją 
korzyść. 
3. Umiejętne 
rozwiązywanie konfliktów i 
reagowanie  
w sytuacjach trudnych. 

- praca indywidualna i 
grupowa, 
- treningi, warsztaty, 
- dramy. 
- ćwiczenia indywidualne i 
grupowe, 
- zajęcia plastyczne/ 
techniczne, 
- e-lekcje, 
- mini wykłady, 
- ćwiczenia rozluźniające, 
- ćwiczenia oddechowe. 

 3. Budowanie zaradności 
życiowej 

1. Kształtowanie 
postawy życiowej  
w społeczeństwie lokalnym. 
2. Budowanie zaradności 
życiowej. 
3. Nauka samodzielnego 
podejmowania aktywności/ 
inicjatywy. 

- ćwiczenia indywidualne i 
grupowe, 
- przedstawienia, 
prezentacje, wystąpienia, 
itp., 
- e-lekcje, 
- lekcje wychowawcze, 
- praca projektowa. 
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4. Rozwijanie 
uczniowskich 
zainteresowań. 
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IV Wychowanie do 
wartości 

1.         Wychowanie dzieci i 
młodzieży szkolnej w duchu 
systemu wartości 

1. Przeprowadzenie 
badań ewaluacyjnych 
diagnozujących obecny 
system wyznawanych przez 
młodych ludzi wartości. 
2. Sporządzenie 
pogłębionej analizy sytuacji 
problemowej. 
3. Wyciągnięcie 
wniosków oraz opracowanie 
działań koniecznych do 
prowadzenie efektywnego 
wychowania do wartości. 
4. Zwiększenie 
świadomości  
w temacie wychowania w 
wartości przez rodzinę. 
Uświadomienie ich 
kluczowego znaczenia w 
edukacji. 
5. Wzbogacenie 
uczniowskiej wiedzy na 
temat wartości oraz 
określenie ich znaczenia w 
życiu codziennym. 

- prowadzenie badań, 
ewaluacji. 
- warsztaty dla dorosłych, 
- spotkania z 
wychowawcami, 
psychologiem, pedagogiem 
szkolnym, 
- materiały informacyjne, 
- polecane pozycje 
książkowe. 
- warsztaty,  
- eventy, happeningi, 
- wyjścia do teatru/ 
filharmonii/ muzeum/ itp., 
- kręcenie spotów 
reklamowych, 
- zajęcia z psychodramy, 
- zajęcia interaktywne, 
- przygotowanie spektaklu, 
prezentacji, wywiadu z 
wybraną osobą, itp., 
- e-lekcje, 
- godziny wychowawcze, 
- spotkania z pedagogiem 
szkolnym, pracownikami 
PPP 
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V Prawidłowe relacje 
rodzinne, a rozbite 
rodziny, eurosieroctwo, 
przemoc w rodzinie. 

1.        Uświadomienie o 
różnorodności rodzin w 
społeczeństwie. 

1. Stała kontrola sytuacji 
rodzinnej, rozwojowej, 
emocjonalnej uczniów oraz 
odpowiednie reagowanie  
w przypadku pojawiających 
się zmian zachowania. 
2. Pedagogizacja 
uczniów w temacie zmian 
zachodzących w życiu 
człowieka i ich efektów 
widocznych w zachowaniu. 

- wykłady, warsztaty, 
- broszury informacyjne, 
- publikacje. 
 

2.        Stwarzanie 
dogodnych warunków 
bezpieczeństwa w rozwoju 
rodziny.  

1. Zapewnienie pomocy 
psychologicznej (udzielenie 
informacji odnośnie tego 
gdzie należy jej 
poszukiwać). 
2. Pedagogizacja 
rodziców/ opiekunów dzieci 
na temat konsekwencji 
sytuacji rozwodowej na 
psychice i zachowaniu 
młodego człowieka. 

- wykłady, warsztaty, 
- pomoc psychologiczna, 
- broszury informacyjne, 
- publikacje. 
 

3.        Pomoc w sytuacjach 
trudnych. 

1.         Wspieranie uczniów 
w trudnych rodzinnie 
sytuacjach. 

- wsparcie psychologiczne, 
- indywidualne spotkania  
z wychowawcą/ zaufanym 
nauczycielem/ zaufaną 
osobą dorosłą. 
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4. Pomoc rozwiązywanie w 
przypadkach Eurosieroctwa. 

1. Wzrost świadomości 
rodziny oraz świadomości 
lokalnej na temat problemu 
eurosieroctwa. 
2. Monitorowanie stanu 
obecnego oraz zmian w 
przyszłości. 
3. Dbanie o dobro 
rodziny oraz swoich 
uczniów (pomoc 
dydaktyczna, finansowa, 
udzielanie wsparcia 
emocjonalnego, itp.). 
4. Utrzymywanie 
nieprzerwanego kontaktu z 
rodziną, w której występuje 
migracja. 
5. Udzielanie wsparcia 
osobom potrzebującym. 
6.        Pedagogizacja 
rodziców/ opiekunów 
uczniów w temacie 
eurosieroctwa oraz 
konsekwencji jakie za sobą 
niesie na psychice dziecka i 
młodzieży. 
7.         Utrzymywanie 
stałego kontaktu  

- przygotowanie/ zebranie 
materiałów informujących/ 
zapewnienie szkolenia z 
zagadnienia eurosieroctwa, 
- zapoznanie nauczycieli z 
przepisami prawa, które 
obligują ich do działania, 
- zorganizowanie spotkania 
informacyjnego z 
przedstawicielami 
organizacji i instytucji 
zaangażowanych w temat 
oraz  
z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz 
Regionalnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. 
- materiały informujące – 
broszury, filmy, książki, 
kodeksy, 
- spotkania z psychologiem/ 
pedagogiem, 
wychowawcom, 
przedstawicielami instytucji 
zajmujących się tematem 
migracji ekonomicznej. 
- stała pomoc 
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z rodzicami, którzy sprawują 
rzeczywistą kontrolę i 
opiekę nad uczniem. 
8.         Zapewnienie 
potrzebującemu uczniowi 
stałej opieki 
psychologicznej. 
9.         Przekazywanie 
uczniom umiejętności 
radzenia sobie  
w sytuacjach trudnych, 
stresujących. 
10.         Stałe kontrolowanie 
ilości uczniów dotkniętych 
eurosieroctwem. 
11.         Dbanie o zdrowie 
psychiczne uczniów 
dotkniętych eurosieroctwem. 
12.          Współpraca z 
podmiotami zewnętrznymi 
wspierającymi rodziny 
dotknięte zjawiskiem 
eurosieroctwa. 

psychologiczna, 
- e-lekcja. 
- współpraca ze służbami  
i organizacjami zajmującymi 
się tematem eurosieroctwa 
oraz pomocom dla członków 
rodziny, 
- stałe pogłębianie swojej 
wiedzy poprzez udział w 
seminariach, szkoleniach, 
kursach, 
- ciągły kontakt z 
wychowawcami, 
podopiecznymi i ich 
opiekunami rzeczywistymi. 
 

 5. Przemoc i agresja w 
rodzinie dziecka. 
6. Szerzenie wiedzy na 
temat zjawiska przemocy w 
rodzinie  

1. Podniesienie poziomu 
wiedzy  
i świadomości w zakresie 
zjawiska przemocy w 
rodzinie oraz instytucji 

- pogadanki z 
przedstawicielami służb 
mundurowych oraz osobami 
przeszkolonymi do 
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w społeczności lokalnej. 
7. Informowanie 
uczniów oraz krzewienie w 
nich poprawnej, aktywnej 
postawy w przypadku 
dostrzeżenia symptomów 
przemocy domowej. 
8. Wspieranie, 
uczestniczenie  
i tworzenie własnych 
kampanii uświadamiających 
w temacie istnienia 
problemu przemocy  
w rodzinie. 

udzielających pomocy 
osobom doświadczających 
takiego zagrożenia. 
2. Zwiększenie 
świadomości istnienia wielu 
form pomocy – poprawa 
dostępności do jednostek 
interwencyjnych przy 
współpracy  
z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną prowadzenie 
poradnictwa, w 
szczególności działań 
informacyjnych  
i edukacyjnych dla osób 
dotkniętych lub zagrożonych 
przemocą domową. 
3. -Rozbudzanie 
poczucia solidarności i 
braku obojętności na 
krzywdy ludzkie. 

udzielania pomocy osób 
zagrożonych lub dotkniętych 
przemocą domową, 
- udostępnianie materiałów 
szkoleniowych (ulotek, 
broszur, filmów) 
informujących o problemie. 
- prelekcje, szkolenia, 
- filmy edukacyjne, 
- burza mózgów, 
- kontakt z poradniami, 
sądami, zakładami opieki 
zdrowotnej  
i społecznej oraz 
instytucjami  
i organizacjami pełniącymi 
taką funkcję pomocy. 
- eventy, 
- produkcje filmowe, 
- warsztaty teatralne. 
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VI Współpraca z 
rodzicami 

1.         Umacnianie 
współpracy pomiędzy 
dorosłymi opiekunami 
dzieci i młodzieży szkolnej. 

1. Diagnostyka 
problemu – określenie 
jakości relacji na linii 
rodzice/ opiekunowie 
uczniów-nauczyciele/ 
pracownicy szkoły. 
2. Zapoznanie 
nauczycieli  
i opiekunów uczniów z 
aktualnym poziomem i 
jakością nawiązanych relacji 
pomiędzy nimi. 

- badanie ewaluacyjne, 
- spotkania z rodzicami 
uczniów. 
 

2. Tworzenie partnerskich 
środowisk. 

1.        Podnoszenie 
społecznych kompetencji 
nauczycieli. 
2. Nawiązanie dialogu. 
3. Uświadomienie  
opiekunom uczniów ich 
praw i obowiązków 
wynikających z faktu 
uczestnictwa ich dziecka w 
życiu szkoły. 
4. Poznanie oczekiwań 
rodziców/ opiekunów 
uczniów względem szkoły i 
nauczycieli. 
5.        Wspólne 
rozwiązywanie sytuacji 

- e-szkolenie. 
- spotkania z psychologiem/ 
pedagogiem szkolnym i 
dyrekcją, 
- spotkania z 
wychowawcami klas. 
- informowanie osób 
potrzebujących  
o instytucjach/ 
organizacjach świadczących 
pomoc. 
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problemowych. 
Prowadzenie diagnozy 
środowiskowej, udzielenie 
wsparcia rodziną 
potrzebującym. 

VII Przemoc i agresja 
rówieśnicza w szkole 

1.       Minimalizowanie 
przyczyn agresji i 
przeciwdziałanie przemocy 

1.        Przeprowadzenie 
badań ewaluacyjnych 
diagnozujących 
występowanie zjawiska 
agresji  
i przemocy wśród uczniów 
uczęszczających do szkoły. 
2. Sporządzenie 
pogłębionej analizy sytuacji 
problemowej. 
3. Wyciągnięcie 
wniosków oraz opracowanie 
działań koniecznych do 
prowadzenie efektywnego 
Programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

- prowadzenie badań, 
ewaluacji. 

 2.       Wypracowanie w 
całej społeczności szkolnej 
odpowiednich sposobów 
reagowanie w przypadku 
agresji lub przemocy. 

1. Promowanie 
zachowań zgodnych ze 
społecznie akceptowanymi 
normami. 
2. Nauczanie dorosłych 
w jaki sposób rozpoznać 
ukrytą i jawną formę 

- opracowywanie i 
upowszechnianie materiałów 
informacyjnych, 
- prowadzenie wykładów o 
tematyce zachowań 
zagrażających, 
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agresję, przemocy. 
3.        Zaangażowanie 
rodziców / opiekunów 
prawnych i faktycznych do 
współpracy przy 
promowaniu poprawnego 
stylu zachowania – 
przeciwdziałanie 
zachowaniom agresywnym i 
przemocowym. 

przemoconych, 
agresywnych oraz 
wynikających z nich 
konsekwencji,  
- stworzenie bądź 
doprecyzowanie regulaminu  
szkolnego. 
- wspieranie prac 
wychowawcy, nauczyciela 
przez rodziców/ opiekunów. 
 

3. Uświadamianie o 
odpowiedzialności. 

1. Budowanie 
odpowiedniej postawy w 
świadomości dzieci i 
młodzieży. 
2.        Uczenie uczniów 
prawidłowych form 
zachowania w sytuacjach 
trudnych. 
3.          Udział w 
kampaniach społecznych. 

- Zajęcia prowadzone w 
formie pogadanek, szkoleń, 
warsztatów plastycznych, 
wprowadzenie elementu 
dram psychologicznych do 
prowadzonych ćwiczeń; 
 
- spotkania z 
przedstawicielami policji, 
psychologiem/ pedagogiem 
szkolnym,  
- zajęcia ruchowe, 
aktywizujące, 
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- e-lekcje, 
- psychodramy.  
- projekcja spotów kampanii 
społecznych i ich 
interpretacja przez 
odbiorców. 
 

4.       Zwalczanie agresji i 
przemocy rówieśniczej w 
szkole. 

1. Przeciwdziałanie 
zjawisku agresji 
 i przemocy rówieśniczej w 
szkole. 
2.        Zaznajomienie 
uczniów z terminem agresji i 
przemocy zarówno w szkole 
jak i rodzicie oraz 
promowanie poprawnego 
wzorca zachowania. 
3.        Przygotowanie 
nauczycieli na ewentualne 
sytuacje o charakterze 
agresywnym na terenie 
szkoły. 
 
 
 
 

- Rozmowa z uczniami, 
tworzenie przyjaznej, 
otwartej i komfortowej 
atmosfery 
- Zajęcia w formie 
wykładów, prac 
indywidualnych i 
grupowych oraz dram 
psychologicznych 
- Wykład, dyskusja, 
materiały dokształcające. 
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VIII Cyberprzemoc 1. Zwalczanie 
cyberprzemocy. 

1. Przeprowadzenie 
badań ewaluacyjnych 
diagnozujących 
występowanie zjawiska 
cyberprzemocy wśród 
społeczności szkolnej. 
2. Sporządzenie 
pogłębionej analizy sytuacji 
problemowej. 
3. Wyciągnięcie 
wniosków oraz opracowanie 
działań koniecznych do 
prowadzenie efektywnego 
Programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

- przeprowadzenie badań, 
ewaluacji. 

 2. Przeciwdziałanie 
Cyberprzemocy. 

1. Współpraca z 
rodzicami / opiekunami 
prawnymi uczniów  
w celu wyeliminowania 
zachowań przemocowych. 
2. Opracowanie i 
upowszechnianie materiałów 
o zjawisku cyberprzemocy, 
jego formach, prawnych 
konsekwencjach popełnienia 
czynu oraz sposobów 
reagowania w przypadku 
znalezienia się w takiej 

- materiały edukacyjno-
informacyjne, 
- e-lekcja, 
- spotkania z 
wychowawcami, 
nauczycielami, władzami 
szkoły, przedstawicielami 
policji, Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej, Poradni 
Leczenia Uzależnień, 
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sytuacji. 
3.        Podnoszenie 
kompetencji oraz stałe 
doszkalanie w temacie 
przemocy elektronicznej. 
4.         Nawiązanie stałej 
współpracy  
z policją, lokalnym 
ośrodkiem uzależnień i ich 
wspieranie  
w przypadku pojawienia się 
cyberprzemocy na terenie 
szkoły. 
5.        Zaangażowanie 
rodziców / opiekunów do 
współpracy przy organizacji 
uroczystości szkolnych  
i klasowych oraz konkursów 
tematycznych. 
6.         Promowanie 
bezpiecznego korzystania z 
Internetu. 

psychologiem/ pedagogiem 
szkolnym. 
- szkolenia,  
- przygotowanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnym, 
- spotkania z 
przedstawicielami policji, 
psychologami, instytucjami/ 
organizacjami oferującymi 
wsparcie  
w przypadku wystąpienia 
cyberprzemocy. 
- nawiązanie współpracy 
rodziców ze szkołą i 
współorganizowanie 
wydarzeń, 
- spotkania z 
wychowawcami, 
psychologiem, pedagogiem 
szkolnym, przedstawicielem 
policji, 
- e-lekcje. 
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3.      Podnoszenie 
świadomości umiejętnego 
korzystania z nowoczesnych 
technologii. 

1. Edukacja medialna 
mające na celu 
kształtowanie wysokiego 
poziomu rozwoju 
intelektualnego i wiedzy. 
2. Uświadomienie 
uczniom znaczenia nowych 
mediów oraz zagrożeń, jakie 
są z nim związane. 
 

- udział w uroczystościach, 
- godzina wychowawcza, 
wykłady, 
- godziny wychowawcze, 
- analiza reklam 
zamieszczanych  
w Internecie, TV, gazetach. 
 

4.        Przekazywanie 
wiedzy na temat 
cyberprzemocy. 

1.      Zwiększanie wiedzy 
uczniów na temat 
cyberprzemocy, prewencji 
oraz reagowaniu w 
przypadku pojawienia się 
zagrożenia. 
2. Zapoznanie uczniów  
i wychowanków z 
występującymi formami 
cyberprzemocy oraz 
skutecznym sposobom 
przeciwdziałania zjawisku. 
3.       Propagowanie zasad 
dobrego zachowania w 
Internecie. 
4.       Rozwijanie 
świadomości bezpiecznego 
korzystania z nowych 

- e-lekcje, 
- spotkanie z specjalistą ds. 
uzależnień, 
przedstawicielem policji. 
- spotkania z psychologiem/ 
pedagogiem szkolnym, 
policją, 
- udział w uroczystościach, 
- burza mózgów, 
- e-lekcja, 
- praca indywidualna i w 
grupach, 
- godziny wychowawcze. 
- projekcje filmów podczas 
godziny wychowawczej. 
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mediów przez uczniów. 
5.       Promowanie wśród 
uczniów zasad poprawnego 
zachowania się  
w świecie wirtualnym. 
6.       Zaangażowanie 
uczniów w projekty o 
tematyce przeciwdziałaniu 
cyberprzemocy oraz 
uzależnieniu od korzystania 
z nowych mediów. 
 

 

IX Trudności w nauce 
oraz sposoby 
motywowania do pracy 

1. Wspomaganie uczniów z 
trudnościami w nauce.  

1. Diagnoza zjawiska – 
ilość osób przejawiających 
trudności w nauce oraz ich 
specyfika. 
2. Zapoznanie uczniów i 
rodziców  
z wymogami stawianymi 
przed uczniami z danego 
przedmiotu szkolnego. 

- diagnoza zjawiska, 
- analiza uzyskanych 
wyników oraz dostosowanie 
działań profilaktycznych do 
indywidualnych potrzeb 
uczniów, 
- spotkania z rodzicami / 
opiekunami  
i stała współpraca, 
- spotkania ze specjalistami. 
 

 2. Zapoznanie rodziców i 
nauczycieli z problemami. 

1.        Pedagogizacja 
nauczycieli na temat 
specyficznych trudności w 

- spotkanie ze specjalistami  
np. z Poradni 
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nauce przejawianych przez 
uczniów zdrowych.  
2. Utrzymywanie stałej 
współpracy  
z rodzicami/ opiekunami 
uczniów. 
3.        Pedagogizacja 
nauczycieli na temat 
możliwych zaburzeń 
zachowania uczniów. 
4.        Dostosowanie formy 
zajęć do indywidualnych 
potrzeb  
i możliwości uczniów 
szkoły. 
5.        Pedagogizacja 
nauczycieli  
w temacie inteligencji 
emocjonalnej dzieci i 
młodzieży szkolnej. 
6.         Rozwijanie 
kompetencji 
komunikacyjnych 
nauczycieli. 

Psychologiczno-
Pedagogicznej, 
- nawiązanie współpracy  
z instytucjami, 
organizacjami, służbami 
pomocowymi i 
mundurowymi, 
- szkolenie/ e-szkolenie. 
- szkolenia, 
- spotkania ze specjalistami, 
- materiały szkoleniowe, 
literatura przedmiotu, 
 
 

3.      Wspieranie rodziców i 
opiekunów dzieci z 
trudnościami w nauce.  

1. Pedagogizacja 
rodziców / opiekunów dzieci 
na temat specyficznych 
trudności w nauce 

- spotkania ze specjalistami 
z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, 
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przejawianych przez 
uczniów zdrowych.  
2. Nawiązania lub 
utrzymywanie stałego 
kontaktu z rodzicami / 
opiekunami uczniów oraz 
zachęcanie ich do większego 
angażowania się w sprawy 
szkoły  
i jej uczniów. 
3. Uświadamianie 
rodziców  
o konieczności samodzielnej 
pracy dziecka. 
4. Nawiązanie stałej 
współpracy  
z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną. 
5. Indywidualna analiza 
potrzeb danej rodziny. 

- spotkania z psychologiem / 
pedagogiem szkolnym, 
psychologiem  
z poradni, psychoterapeutą, 
logopedą,  
- spotkania z wychowawcą  
i nauczycielami, 
- materiały szkoleniowe, 
informacyjne, 
- warsztaty uczące sposobów 
pracy  
z dzieckiem, 
- dramy, szkolenia. 
 

4.      Praca z uczniem 
mającym trudności w nauce. 

1.       Budowanie postawy 
możliwości realizacji 
zamierzonych celów. 
2. Rozwijanie poczucia 
akceptacji do samego siebie 
oraz poczucia tolerancji i 
akceptacji względem innych 
uczniów. 

- spotkania ze specjalistami  
(np. pracownicy Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej, neurolog, 
psycholog szkolny, 
logopeda), 
- neurofeedback, 
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3. Rozwijanie 
umiejętności uczniów 
komunikacyjnych uczniów. 
4.        Kształtowanie 
umiejętności organizacji 
czasu. 
5.        Poznawanie 
mnemotechnik. 
6.        Budowa 
systematyczności. 
Kształtowanie umiejętności 
oceny własnej pracy. 

biofeedback, 
- szkolenia, ćwiczenia 
aktywizujące uczniów, 
poprawiające wydolność ich 
pamięci oraz wpływające na 
akceptowanie siebie i innych 
osób, 
- e-lekcje, warsztaty, 
ćwiczenia, 
- dyskusje, 
- materiały ćwiczeniowe, 
- spotkania ze specjalistami. 
 

X Zdrowy tryb życia 1.       Zbadanie zjawiska. 1. Diagnoza zjawiska 
oraz praca nad poprawą / 
ulepszeniem stanu 
obecnego. 

- badania diagnostyczne, 
ewaluacja, 
- kontrola zachowania, 
- spotkania prowadzone 
przez specjalistów. 
 

 1. Wzrost świadomości 
na temat jedzenia i jego 
jakości, 
2.        Nabycie nawyków 
żywieniowych, 
 

1. Propagowanie wśród 
uczniów zdrowego trybu 
życia. 
2. Uświadamianie 
uczniom jak ważne jest 
zdrowe odżywianie się. 

- zajęcia aktywizujące, 
- konkursy taneczne, 
wokalne, sportowe, 
- warsztaty, rajdy, 
- zajęcia plastyczne, 
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3. Nauka gotowania/ 
przyrządzanie posiłków. 
4. Świadomość 
znaczenia ruchu fizycznego 
w życiu każdego człowieka. 
5. Zwiększenie 
aktywności fizycznej  
i wyrobienie nowych 
nawyków. 

- zajęcia sportowe, 
- dostępność nauczycieli, 
- dostępność i popularyzacja 
materiałów edukacyjnych. 
 

 3. Wzrost wiedzy na 
temat chorób związanych ze 
złym odżywianiem, brakiem 
ruchu, czy utrzymywaniem 
niewłaściwej/ 
nieodpowiedniej higieny 
osobistej 

1. Uświadamianie 
istnienia chorób 
cywilizacyjnych, chorób 
wenerycznych. 
2. Uświadomienie 
zjawiska depresji. 
3. Budowanie 
świadomości znaczenia 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 
4. Rozbudzanie 
świadomości uczniów na 
temat wpływu reklamy na 
ich wybory życiowe. 
5. Tworzenie 
świadomości znaczenia dla 
zdrowia człowieka  higieny 
jamy ustnej. 

- materiały informacyjne, 
- pogadanki, 
- ćwiczenia aktywizujące, 
- badania i sporządzenia 
ewaluacji, 
- dostępność nauczycieli, 
- e-lekcje, 
- dostępność i popularyzacja  
materiałów edukacyjnych. 
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 4. pogłębienie wiedzy na 
temat zachowań 
prozdrowotnych, których 
celem jest utrzymanie bądź 
przywrócenie stanu zdrowia 
fizycznego  
i psychicznego 

1.        Podwyższenie 
poziomu wiedzy na temat 
istoty zdrowego odżywiania 
oraz codziennej aktywności 
fizycznej osób w każdym 
wieku. 
2. Dokształcanie 
nauczycieli  
z umiejętności miękkich tj. 
komunikacja 
(ukierunkowana na rodzica i 
jego dziecko, które 
przejawia problemy). 
3. Zwiększenie 
zdolności do wykrywania i 
radzenia sobie  
z osobami będącymi pod 
wpływem. 

- materiały edukacyjne, 
- pogadanki, spotkania ze 
specjalistami, 
- szkolenia. 
 

 5. nawiązanie lepszej 
współpracy z rodzicami/ 
opiekunami uczniów 

1.        Praca nas 
stworzeniem oraz 
utrzymywaniem 
pozytywnych relacji na linii 
szkoła – opiekunowie 
uczniów oraz planowanie  
i realizowanie wspólnych 
działań wychowawczo-
profilaktycznych. 
 

- szkolenia, 
- materiały edukacyjne, 
ulotki, 
- programy profilaktyczne, 
- badania. 
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2. Stała kontrola 
zjawiska oraz reagowanie, 
gdy pojawiają się 
niepokojące symptomy. 

 6. nawiązanie lepszej 
współpracy z rodzicami/ 
opiekunami uczniów, lepsza 
współpraca szkoły z 
otoczeniem lokalnym 

1. Pedagogizacja 
rodziców/ opiekunów, 
zapoznawanie ze specyfiką 
tematyki, w jaki sposób 
należy promować zdrowy 
styl życia oraz jak reagować 
w sytuacjach jego 
zagrożenia. 
2. Profilaktyka 
zdrowego trybu życia. 

- filmy, materiały 
edukacyjne, 
- zajęcia sportowe, 
aktywizujące, 
- pogadanki, 
- dostępność nauczycieli, 
- dostępność i popularyzacja 
materiałów edukacyjnych. 
 

 7. nabycie nawyków 
żywieniowych 

1.        Zmiana 
przyzwyczajeń 
żywieniowych na terenie 
szkoły. 
2. Poprawa aktywności 
fizycznej uczniów. 

wdrażanie nowych 
rozwiązań. 

XI Rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych oraz 
upowszechnianie 
czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży 

1. Promocja czytelnictwa. 1.        Współpraca z 
rodzicami / opiekunami 
prawnymi uczniów  
w celu promowanie 
czytelnictwa  
u wychowanków oraz 

- opracowywanie i 
upowszechnianie materiałów 
wskazujących problem 
obniżenia  poziomu 
czytelnictwa oraz wskazanie 
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  zdiagnozowanie przyczyn 
niechęci do czytania. 
2.        Zaangażowanie 
rodziców / opiekunów 
uczniów do współpracy przy 
promowaniu czytelnictwa 
wśród uczniów placówki.  
3.         Praca nad zmianą 
postrzegania zjawiska 
czytelnictwa. 
4.         Poszukiwanie 
sponsorów na zakup nowych 
książek. 
5. Kształtowanie 
wysokiego poziomu rozwoju 
intelektualnego i wiedzy. 
6. Upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży, zwiększenie 
frekwencji  
w bibliotece. 
 

możliwych konsekwencji 
dla rozwoju dzieci, 
młodzieży oraz osób 
dorosłych, 
- spotkanie z psychologiem, 
pedagogiem szkolnym. 
- organizowanie wydarzeń 
promujących czytelnictwo, 
- udział w kampaniach, 
- spotkania z 
wychowawcami, 
nauczycielami. 
- konkursy, wydarzenia, 
imprezy promujące 
czytelnictwo, 
- spotkania z autorami 
książek, 
- organizacja wydarzeń 
promujących czytelnictwo 
dla lokalnej ludności, 
- wyjścia np. do drukarni, 
- zajęcia w bibliotekach, 
- tworzenie bloga 
czytelniczego, itp. 
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 2.         Zachęcenie do 
czytania. 

1. Zachęcanie dzieci i 
młodzieży do 
samodzielnego czytania 
książek, czasopism poprzez 
zaangażowanie całej 
rodziny. 
2. Nawiązanie 
współpracy z logopedą w 
celu pomocny dzieciom, 
które mają problem z 
poprawnym wysławianiem 
się. 
3. Działania 
ukierunkowane na poprawę 
psychomotoryki uczniów. 

- eventy, 
- materiały edukacyjne, 
literatura przedmiotu, 
- bal maskowy, 
- projekt „wspólne 
czytanie”, 
- spotkanie z logopedą, 
psychologiem/ pedagogiem 
szkolnym. 
 

VI. EWALUACJA  
 W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc 

kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego 

trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. Proces powinien być kontrolowany przez 

bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka 

potrzeba). Ewaluację  wyników  należy  przeprowadzić  pod  koniec  każdego  roku  szkolnego  i opracować wnioski do 

pracy na następny rok szkolny. 

Ewaluacja będzie przeprowadzana przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej.  
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VII. USTALENIA KOŃCOWE 

 Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. 

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są 

nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły. 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy na lata 2017-2022 

jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy opracował zespól 

nauczycieli w składzie:         oraz Rady Rodziców w składzie: 

Halina Kałużna-Szmyt – przewodnicząca zespołu     p. Paweł Owczarz 

Beata Wajnert           p. Agnieszka Stunżo - Hus 

Magdalena Jankowiak-Kiel        p. Marika Ropińska 

Robert Szydłowski  

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Beata Klawitter, w dniu 27 września 2017 r  

Przewodniczący Rady Rodziców Paweł Owczarz, w dniu 26 września 2017 r 


