
 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ANDRYCHOWIE 

Uchwalony przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie  

w dniu 22.09.2022 r. 

  

Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 

120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700, 1730). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730). 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469,  

z 2022 r. poz. 24, 218, 1700). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764, 1700). 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 276). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 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 2020 r. poz. 1449). 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci  

i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 645). 



 

 

Założenia: 

 

Wychowanie to proces wspierania ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, moralnej i społecznej. 

Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez  działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie 

jest zadaniem realizowanym  w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety 

edukacyjne państwa. 

Działania wychowawczo-profilaktyczne powinny być kierowane do uczniów równolegle z ich kształceniem – przekazywaniem wiedzy, 

m.in. podczas zajęć z wychowawcą klasy oraz podczas realizacji wielu przedmiotów, takich jak np.: edukacja wczesnoszkolna, przyroda, 

biologia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, informatyka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie. 

Treści wychowawcze i profilaktyczne  skierowane do uczniów - dostosowane do ich potrzeb rozwojowych - można odnaleźć w podstawach 

programowych przedmiotów kształcenia ogólnego i specjalnego.     

Zakładamy, że w wyniku spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego wykształcimy uczniów odpowiedzialnych za siebie  

i innych członków społeczności szkolnej, wyposażymy ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, 

kreatywnymi i wrażliwymi osobami o poczuciu własnej wartości. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, 

odpowiedzialni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy psychicznej i fizycznej, mieli wysoką kulturę osobistą. Ważne jest też, aby 

propagowali zdrowy styl życia oparty na przestrzeganiu przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań bez zachowań 

ryzykownych, a także kształtowali postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, pogłębiali świadomość ekologiczną, rozwijali 

swoje zainteresowania i pasje. 

 



 

 

Sylwetka absolwenta 

Dążeniem szkoły jest ukształtowanie takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji  

i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, 

• jest odpowiedzialny, świadomy swoich praw i obowiązków, 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, 

• przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

• dba o swoją kondycję fizyczna i psychiczną, 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

• jest tolerancyjny, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

• jest ambitny, kreatywny, samodzielny, 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

• podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

• jest odporny na niepowodzenia, 

• wykazuje postawę otwartości i akceptacji dla innych kultur. 



 

 

Uczeń kończący klasę III, posiada następujące cechy: 

• zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować, 

• potrafi dokonywać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów, 

• umie porozumiewać się z innymi, 

• szanuje dziedzictwo kulturowe, 

• zna i stosuje normy dobrego zachowania, 

• jest partnerem we wspólnej pracy, 

• dba o swoje zdrowie i otoczenie, 

• dąży do osiągnięcia sukcesu, 

• bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole, 

• pozytywnie patrzy na  otaczający  go  świat,  siebie  i innych  ludzi, 

• traktuje  naukę  jako  coś  oczywistego, nawet  atrakcyjnego,  choć  na  ogół  nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego, 

• ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara  się rozwijać, 

• potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności, 

• jest przygotowany do następnego etapu nauki. 

 

 

 

 

 



 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku 

szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji ( wewnętrznej, zewnętrznej), 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ankiet, 

• analizy dokumentacji szkolnej, 

•  uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców, 

• kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.  

 

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie ucznia  we wszechstronnym 

rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, moralnej i społecznej oraz 

zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu jest kultywowanie tradycji szkoły, 

regionu i kraju. 

 

 

 

 

 



 

 

Cele ogólne: 

1. Zdobycie przez ucznia umiejętności pozwalających na prowadzenie bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz podejmowania zachowań 

prozdrowotnych. 

2. Osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności. 

3. Ukształtowanie postaw sprzyjających poznawaniu własnego potencjału, rozwijania kreatywności. 

4. Kształtowanie środowiska bezpiecznego, sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej. 

5. Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 

dokonywania wyborów. 

6. Doskonalenie wypełniania ról społecznych. 

7. Zdobycie stabilnego systemu wartości. 

8. Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez propagowanie idei wolontariatu. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1. Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta. 

2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych. 

3. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw 

prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych. 

4. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną i krajową. 



 

 

5. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji uczniów i nauczycieli, 

wychowanków  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców/opiekunów, z uwzględnieniem uczniów i opiekunów 

obcego pochodzenia, w tym ukraińskich. 

6. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów. 

7. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców (w tym do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,  

w szczególności z Ukrainy) oraz rodziców lub opiekunów. 

8. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

9. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sztuce narodowej i światowej. 

 

 

 Działalność profilaktyczna obejmuje w szczególności: 

 

1. 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 odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

2. Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są  

w wyższym stopniu narażeni na kontakt z zachowaniami ryzykownymi. 

3.  Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych. 

4. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej. 



 

 

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. 

 

 

Najważniejsze działania w pracy wychowawczo-profilaktycznej naszej szkoły: 

 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej, twórczej oraz moralnej,  

• wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy oraz rozwijanie postawy zaangażowania na jej rzecz, 

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• kształtowanie postawy tolerancji względem osób niepełnosprawnych, innych narodowości, wyznania, tradycji kulturowych, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców, 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne – edukacja proekologiczna, 



 

 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, 

papierosów, alkoholu i narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

• przygotowanie do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia. 

 

 

 Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) w analizy przypadków. 

 

 

 

 



 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I-III 

 

 

Obszar 

 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

 

Zdrowie  

– edukacja zdrowotna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Przygotowanie do podejmowania działań mających na 

celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym                

i psychicznym. 

 

 

 

• Kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowemu 

stylowi życia i odpowiedzialności za zdrowie własne  

i innych.. 

 

 

 

 

 

• Wspieranie zdrowia psychicznego, profilaktyka 

depresji. 

 

 

• Kształtowanie umiejętności rozumienia własnych 

stanów emocjonalnych. Rozwijanie świadomości 

swoich mocnych i słabych stron. Budowanie poczucia 

własnej wartości. 

 

• Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny osobistej i aktywności 

fizycznej. 

 

 

spotkania ze specjalistami np. 

pielęgniarką szkolną, pedagogiem 

szkolnym, lekarzem, pracownikami  

poradni specjalistycznych. 

 

zajęcia z wychowawcą, realizacja 

programów profilaktyczno-

wychowawczych, m.in. „Spójrz inaczej” 

udział w  spektaklach profilaktycznych 

kampaniach społecznych, akcjach, 

happeningach, piknikach, rajdach,  

zajęcia profilaktyczne organizowanie 

przez specjalistów – zdrowie psychiczne  

 

zajęcia z wychowawcą, realizacja 

programów profilaktyczno-

wychowawczych 

 

wykorzystanie aktywizujących metod 

nauczania np.: dramy, pogadanki, 

dyskusje,  warsztaty, treningi 

umiejętności, projekty, debaty wykonanie  

wszyscy nauczyciele, 

pielęgniarka,  

pedagodzy szkolni, 

 

 

 

pedagodzy szkolni, 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy. 

pedagodzy szkolni, 

specjaliści 

 

wychowawcy 

pedagodzy szkolni, 

 

 

pielęgniarka 

pedagog szkolny 

wychowawcy 

 

 



 

 

 

 

 

• Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na 

rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 

 

 

• Ochrona zdrowia swojego i innych w sytuacji pandemii 

COVID -19. Wdrażanie i monitorowanie 

przestrzegania przez uczniów procedur szkolnych. 

 

 

• Profilaktyka uzależnień, zachowań ryzykownych.  

plansz , reklam, gazetek  

 

udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

zajęciach, wycieczki 

 

Omówienie z uczniami procedur podczas 

spotkań z wychowawcami 

 

 

 

konkursy zdrowotne, zajęcia 

profilaktyczne przeprowadzone przez 

specjalistów w zakresie uzależnień  

 

 

 

wychowawcy, n-le 

 

zapoznanie uczniów             

z procedurą szkolną 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pracownicy szkoły 

 

wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, 

specjaliści, pielęgniarka 

szkolna  

 

Relacje  

– kształtowanie 

postaw 

prospołecznych 

 

• Kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych i zgodnej współpracy z innymi z 

zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej. 

 

• Kształtowanie umiejętności przestrzegania 

obowiązujących reguł. Integracja zespołu klasowego,  

z uwzględnieniem obcokrajowców, w tym uczniów 

ukraińskich. Zapobieganie wykluczeniu, włączanie ich 

w życie szkoły. 

 

• Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego 

oceniania zachowania własnego i innych ludzi. 

 

• Zapoznanie z podstawowymi prawami                      

 

 lekcje wychowawcze, realizacja 

programów profilaktyczno-

wychowawczych. 

 

 

wypracowanie i przestrzeganie zasad  

klasowych, lekcje wychowawcze, 

wycieczki, uroczystości itp. 

 

 

 

lekcje wychowawcze 

 

 

lekcje wychowawcze 

   

wszyscy nauczyciele. 

wychowawcy 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

wszyscy nauczyciele 



 

 

i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka 

szkolnej społeczności, rodziny i kraju. 

 

• Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania 

działań mających na celu pomoc słabszym                      

i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i sporów.  

 

 

• Rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych osób. 

Podjęcie tematu „Kiedy powiedzenie o czyimś 

niewłaściwym zachowaniu nie jest skarżeniem?”. 

 

• Kształtowanie umiejętności oraz aktywnej postawy pod 

kątem przyszłej pracy zawodowej. 

 

działania samorządu szkolnego 

 

 

realizacja programów profilaktyczno-

wychowawczych 

udział w akcjach charytatywnych np. Dar 

Serca, Zbiórka żywności, WOŚP,PCK     

i inne 

 

lekcje wychowawcze, lekcje 

przedmiotowe, 

 

 

lekcje wychowawcze, lekcje 

przedmiotowe,  

dyrekcja, samorząd 

uczniowski 

 

pedagog szkolny 

wszyscy nauczyciele,  

samorząd uczniowski, 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagodzy 

szkolni 

 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagodzy 

szkolni 

 

Kultura  

– wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

  

 

 

• Kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 

dbałość o język i kulturę  wypowiadania się. 

 

• Nabywanie umiejętności posługiwania się j. polskim 

przez uczniów obcego pochodzenia, w tym uczniów 

ukraińskich. 

 

• Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, odróżniania dobra od zła. 

 

 

 

• Kształtowanie gotowości do uczestnictwa                 

 

zajęcia z wychowawcą 

 udział w konkursach  

 

 

zajęcia dodatkowe z j. polskiego 

 

 

 

zajęcia z wychowawcą, 

udział w konkursach i spektaklach 

profilaktycznych 

 

udział w  imprezach, uroczystościach 

 

 wszyscy nauczyciele,  

pedagodzy szkolni, 

 

dyrekcja, 

nauczyciele j. polskiego 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 



 

 

w kulturze poprzez kontakt z wybranymi dziełami 

sztuki i zabytkami, poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu oraz innych kultur  i tradycji. 

 

• Uczestniczenie w życiu środowiska rodzinnego,  

szkolnego lokalnego oraz w  wydarzeniach 

organizowanych przez najbliższą społeczność. 

 

 

• Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi 

niezależnie od religii, statusu materialnego wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego      

i fizycznego oraz respektowanie ich praw. 

Podejmowanie działań w celu zapobiegania 

dyskryminacji. 

 

 

• Przygotowanie do podejmowania działań mających na 

celu  rozwijanie własnych zainteresowań. 

 

 

 

 

• Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną. 

 

 

• Uwrażliwienie na potrzeby innych, propagowanie 

zdrowego stylu życia wolnego od przemocy i uzależnień 
 

 

szkolnych, wyjścia do kina, teatru, 

muzeum, filharmonii, centrów nauki, 

domów kultury 

 

zajęcia z wychowawcą, organizowanie 

imprez szkolnych: andrzejki, jasełka, 

Dzień Rodzica, Dzień Dziadków 

 

zajęcia z wychowawcą, pogadanki, 

dyskusje, organizowanie apeli, akademii, 

lekcje biblioteczne, wycieczki do kina, 

teatru, muzeum, udział w konkursach i 

spektaklach profilaktycznych 

 

 

godziny wychowawcze 

udział w konkursach i zajęciach 

pozalekcyjnych 

 

 

pogadanki, dyskusje, 

godziny wychowawcze  

uczestnictwo w obchodach świąt 

państwowych, udział w apelach 

 

działalność wolontariatu, akcje 

charytatywne, kiermasze  

 

 

 

 

 

wychowawcy  

 

 

 

wszyscy nauczyciele,  

pedagodzy szkolni, 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

samorząd szkolny 

 

 

 

wszyscy nauczyciele   

 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele, samorząd 

szkolny 

 

Bezpieczeństwo  

 

• Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa 

 

pogadanki, warsztaty, prelekcje 

  

nauczyciele  



 

 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

w różnych sytuacjach życiowych. 

 

• Kształtowanie właściwego zachowania się                     

w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

 

 

 

 

• Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach. 

 

 

 

• Redukowanie negatywnych emocji, agresywnych 

zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 

problemów. 

 

 

• Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości środków 

uzależniających. 

 

 

• Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u uczniów 

ukraińskich i ich opiekunów poprzez informowanie  

o wsparciu udzielanym państwu ukraińskiemu oraz  

o bezpiecznym pobycie w Polsce. 

 

 

udział w kursie pierwszej pomocy 

zajęcia w terenie  

próbne alarmy 

 spotkania z pracownikami Straży 

Miejskiej,  Policji, Straży Pożarnej, 

Służby Zdrowia 

 

 

warsztaty, wycieczki terenowe, 

spotkania z pracownikami Straży 

Miejskiej,  Policji 

 

zajęcia z wychowawcą, pedagogiem 

szkolnym 

 

 

 

zajęcia z wychowawcą, spektakle 

profilaktyczne, realizacja programów 

profilaktycznych, udział w konkursach 

 

spotkania z rodzicami,  

konsultacje z pracownikiem 

zatrudnionym w charakterze pomocy 

nauczyciela posługującym się językiem 

ukraińskim. 

 

 

dyrekcja, 

pielęgniarka szkolna  

wszyscy nauczyciele 

Społeczny Inspektor 

Pracy 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

 

wychowawcy 

 pedagog szkolny 

 

 

wychowawcy 

pedagog szkolny  

 

 

 

wychowawcy 

pedagog szkolny 

 

 

dyrekcja,  

wychowawcy, 

pomoc nauczyciela 

posługująca się 

językiem ukraińskim 



 

 

 

Cyberprzestrzeń 

i bezpieczeństwo 

dziecka w sieci 

• Kształtowanie kompetencji uczniów w zakresie 

bezpieczeństwa cyfrowego. 

 

 

• Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i 

odpowiedzialnych wyborów            w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych                  w Sieci,  

• Kształtowanie postawy poszanowania godności 

osobistej w sieci. 

 

 

Pogadanki, warsztaty, zamieszczenie na 

stronie szkoły cyberporadnika, zajęcia 

wychowawcze  

 

konkursy np. „ Dzień bezpiecznego 

Internetu”  zajęcia z wychowawcą, 

zajęcia profilaktyczne dotyczące 

Cyberprzemocy , warsztaty z policją i/lub 

Strażą Miejską -  bezpieczeństwa w sieci 

Upowszechnienie filmów, ulotek, 

plakatów. 

pedagodzy szkolni  

wychowawca  

 

 

nauczyciele, 

informatycy, pedagodzy 

szkolni, nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy 

 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach IV-VIII 

 

 

Obszar 

 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

 

Zdrowie  

– edukacja zdrowotna 

 

 

 

 

 

• Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym 

profilaktyka zaburzeń odżywiania (piramida żywienia, 

niezdrowe produkty m. in. napoje energetyzujące, 

aktywne sposoby spędzania wolnego czasu, 

odpoczynek). 

 

• Kształtowanie świadomości własnego ciała  

z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych  

w okresie dojrzewania. 

 

godziny  wychowawcze, lekcje przyrody, 

lekcje WF, spotkania z dietetykiem 

 

 

 

 

 

lekcje wf, przyrody, biologii, wdżr, 

godziny wychowawcze, rozmowy  

z pielęgniarką szkolną 

 

wychowawcy, 

nauczyciele przyrody, 

nauczyciele wf, 

pedagodzy szkolni 

 

 

 

pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele przyrody, 

biologii, wf, wdżr 



 

 

 

• Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu, 

motywacji, czynników demotywujących. 

 

 

 

 

 

 

• Uczenie planowania i dobrej organizacji pracy. 

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym. 

 

• Wspieranie zdrowia psychicznego, profilaktyka 

depresji. 

 

 

• Rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska 

naturalnego. Poznanie zasad zrównoważonego 

rozwoju, kształtowanie nawyków proekologicznych, 

świadomych zachowań konsumenckich. 

 

• Ochrona zdrowia swojego i innych w sytuacji pandemii 

COVID – 19. Wdrażanie i monitorowanie 

przestrzegania przez uczniów procedur szkolnych. 

 

godziny wychowawcze, realizacja 

programów profilaktyczno-

wychowawczych m.in. „Spójrz inaczej”, 

spotkania ze specjalistami np. 

pedagogiem szkolnym, lekarzem, 

pracownikami  poradni 

specjalistycznych,  

 

godziny wychowawcze,  

 

 

godziny wychowawcze, spotkania ze 

specjalistami, rozmowy z pedagogami 

szkolnymi 

 

godziny wychowawcze, lekcje przyrody, 

geografii, biologii, udział w piknikach, 

rajdach, pozalekcyjnych  zajęciach, 

wycieczkach 

 

 

omówienie z uczniami procedur podczas 

spotkań z wychowawcami, umieszczenie 

procedur na stronie internetowej szkoły 

 

wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele wf, 

przyrody, biologii, 

geografii 

 

 

wychowawcy, Dyrekcja 

 

Relacje – 

kształtowanie postaw 

społecznych 

 

• Nawiązywanie poprawnych relacji w grupie. Integracja 

zespołu klasowego, z uwzględnieniem obcokrajowców, 

w tym uczniów ukraińskich. Zapobieganie 

wykluczeniu, włączanie ich w życie szkoły. 

 

 

wypracowanie zasad klasowych, 

godziny wychowawcze, wycieczki, 

uroczystości itp. 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 



 

 

• Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, 

stanowiącej podstawę współdziałania. 

 

 

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania  oraz 

okazywania własnych emocji i uczuć w sposób 

akceptowalny społecznie. 

 

• Nabywanie umiejętności akceptacji osób 

niepełnosprawnych i innej narodowości. 

 

• Promowanie i wzmacnianie pozytywnych wzorów              

i postaw. 

 

 

• Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku                     

w społeczności szkolnej. 

 

• Kształtowanie umiejętności negocjacji i mediacji, 

radzenie sobie ze stresem. 

 

• Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów  

i potrzeb poprzez krzewienie idei udzielania pomocy. 

Rozwijanie samorządności oraz wolontariatu, 

samopomocy koleżeńskiej. 

 

 

• Kształtowanie umiejętności oraz aktywnej postawy pod 

kątem przyszłej pracy zawodowej. Rozwijanie 

kompetencji, takich jak:  kreatywność, innowacyjność, 

godziny wychowawcze,  

prowadzenie lekcji metodami 

aktywizującymi np. debata, prezentacja 

 

godziny wychowawcze, rozmowy  

z pedagogiem 

 

 

godziny wychowawcze  

 

 

godziny wychowawcze, 

promowanie sukcesów uczniów  

w konkursach, zawodach, olimpiadach 

 

godziny wychowawcze, wszystkie lekcje  

i zajęcia  

 

 

godziny wychowawcze, rozmowy z 

pedagogiem szkolnym 

 

udział w charytatywnych akcjach, np: 

zbiórka żywności, WOŚP,  Szlachetna 

Paczka i inne szkolne zbiórki; 

działania i akcje Samorządu 

Uczniowskiego  

 

godziny wychowawcze zajęcia z 

doradztwa zawodowego oraz inne lekcje, 

stosowanie  metod aktywizujących, akcje 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele i specjaliści 

 

 

wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

 

Samorząd Uczniowski 

pedagodzy szkolni, 

PCK 

 

 

 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagodzy 



 

 

przedsiębiorczość. 

 

Samorządu Uczniowskiego 

 

szkolni, Samorząd 

Uczniowski 

 

Kultura  

– wartości, normy, 

wzory zachowań, 

kompetencje 

przyszłości 

 

 

• Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku  

narodowego. 

 

 

• Kształtowanie postawy dbałości o język  

i kulturę  wypowiadania się. 

 

• Kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych, 

lokalnych i kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

 

 

• Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.  

 

 

 

• Kształtowanie postaw związanych z tożsamością 

kulturową regionu. Umacnianie więzi ze społecznością 

lokalną z  równoznacznym poszanowanie innych 

kultur. 

 

• Wdrażanie do poszanowania godności ludzkiej ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych, innych narodowości, wyznania, 

tradycji kulturowych. Podejmowanie działań w celu 

zapobiegania odrzuceniu i dyskryminacji. 

Kształtowanie tolerancji. 

 

 

godziny  wychowawcze, lekcje historii, 

udział w apelach i uroczystościach 

szkolnych  

 

wszystkie zajęcia 

 

 

godziny  wychowawcze, udział  

w apelach i uroczystościach szkolnych 

 

 

 

organizowanie wyjść do domów kultury, 

teatrów, kin, muzeów, izb regionalnych, 

lekcje j. polskiego, plastyki, muzyki 

 

zajęcia na  lekcjach historii, przyrody, 

geografii, godzinach wychowawczych, 

udział w konkursach o tematyce 

regionalnej 

 

 godziny wychowawcze 

 realizacja  programów profilaktyczno-

wychowawczych, stosowanie wzmocnień 

pozytywnych 

 

 

  

 

wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

plastyki 

 

wszyscy nauczyciele  

i specjaliści 

 

wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

języka polskiego, 

muzyki 

 

wychowawcy, 

nauczyciele muzyki , 

plastyki, j. polskiego 

 

wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

przyrody, geografii 

 

 

wychowawcy,  

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 



 

 

• Nabywanie umiejętności posługiwania się j. polskim 

przez uczniów obcego pochodzenia, w tym uczniów 

ukraińskich. 

 

• Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy  

z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności  

z Ukrainy. 

 

• Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia 

prawdy, sprawiedliwego traktowania. Rozwijanie 

takich wartości jak: szlachetność, pracowitość, 

odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność  

i wytrwałość.  

 

• Rozwijanie zainteresowań. Motywowanie do udziału  

w zajęciach pozalekcyjnych.  

 

• Rozwijanie kompetencji przyszłości uczniów (nauka, 

technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) w 

ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

 

zajęcia pozalekcyjne z j. polskiego 

 

 

 

szkolenia nauczycieli 

 

 

 

godziny wychowawcze,  

realizowanie programów profilaktyczno-

wychowawczych, stosowanie aktywnych 

metod pracy na lekcjach  

 

udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

konkursach i zawodach. 

 

 

 

Szkolenia nauczycieli 

dyrekcja,  

nauczyciele j. polskiego 

 

 

dyrekcja 

 

 

 

wychowawcy,  

wszyscy nauczyciele  

 

 

 

wychowawcy,  

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

dyrekcja, 

koordynator programu 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

• Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

 

• Zwiększanie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze 

stosowaniem środków uzależniających 

 

• Redukowanie negatywnych emocji, agresywnych 

 

zapoznanie z BHP, 

godziny  wychowawcze  

 

 

 realizacja programów profilaktycznych, 

 godziny  wychowawcze 

 

 

 

Dyrekcja,  

nauczyciele, wszyscy 

pracownicy szkoły 

 

wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, 

 

wychowawcy, 



 

 

zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 

problemów.  

 

•  Kształtowanie właściwego zachowania się                              

w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia i w sytuacjach 

nadzwyczajnych.  

 

 

• Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za 

dokonywane wybory i postępowanie. Kształtowanie 

umiejętności krytycznego myślenia oraz wyrażanie 

własnego zdania w sposób asertywny. 

 

• Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania 

społecznego. 

 

• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo i zdrowie drugiego człowieka. Podjęcie 

tematu właściwego rozumienia słowa „konfident”. 

 

• Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom 

seksualnym. Wdrażanie do poszanowania godności 

osobistej i innych ludzi. 

 

• Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji 

świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. 

 

• Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u uczniów 

ukraińskich i ich opiekunów poprzez informowanie  

o wsparciu udzielanym państwu ukraińskiemu oraz  

godziny  wychowawcze, rozmowy  

i zajęcia z pedagogiem szkolnym. 

 

 

zajęcia z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy, edukacja dla bezpieczeństwa, 

organizowanie alarmów próbnych, 

realizacja zajęć profilaktycznych 

 

godziny  wychowawcze,  

współpraca z rodzicami w zakresie 

kontroli wypełniania obowiązku 

szkolnego 

 

spotkania z pedagogiem szkolnym 

 

 

godziny wychowawcze 

 

 

godziny  wychowawcze, lekcje wdżr 

 

 

 

 

spotkania z pedagogiem szkolnym, 

gazetka szkolna, lekcje tematyczne 

 

spotkania z rodzicami,  

konsultacje z pracownikiem 

zatrudnionym w charakterze pomocy 

pedagodzy szkolni, 

 

 

nauczyciel edb, wf, 

Społeczny Inspektor 

Pracy 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

pedagodzy szkolni, 

Dyrekcja 

  

pedagodzy szkolni, 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele wdżr 

 

 

 

pedagodzy szkolni, 

wychowawcy 

 

dyrekcja,  

wychowawcy, 

pomoc nauczyciela 



 

 

o bezpiecznym pobycie w Polsce. 

 

 

• Dostarczenie wiedzy na temat odpowiedzialności 

prawnej nieletnich. Propagowanie wiedzy na temat 

prawnych   i moralnych  skutków posiadania, 

zażywania   i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych. 

nauczyciela posługującym się językiem 

ukraińskim. 

 

spotkania z funkcjonariuszem policji 

godziny  wychowawcze, 

 

 

 

posługująca się 

językiem ukraińskim  

 

wychowawcy,  

pedagodzy szkolni 

 

Cyberprzestrzeń  

i bezpieczeństwo 

dziecka w Sieci 

 

• Kształtowanie kompetencji uczniów w zakresie 

bezpieczeństwa cyfrowego. 

 

 

• Kształtowanie kompetencji rodziców i opiekunów  

w zakresie bezpiecznego korzystania przez dzieci  

z komputera i Internetu. 

 

• Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych  

i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania  

z zasobów dostępnych w Sieci 

 

 

 

 

 

• Kształtowanie postawy poszanowania godności swojej  

i innych w Sieci. 

 

pogadanki, warsztaty, zamieszczenie na 

stronie internetowej szkoły 

cyberprzewodnika, godziny wychow. 

 

szkolenia dla rodziców 

 

 

 

konkursy, obchody „Dnia Bezpiecznego 

Internetu”, godziny wychowawcze, 

zajęcia profilaktyczne dotyczące 

cyberprzemocy, warsztaty  

z funkcjonariuszami Policji i/lub Strażą 

Miejską, upowszechnianie filmów, 

ulotek, plakatów 

 

godziny wychowawcze, obchody DBI, 

zajęcia profilaktyczne 

 

nauczyciele 

informatyki, pedagodzy 

szkolni, wychowawcy 

 

dyrektor,  

pedagodzy szkolni 

 

 

nauczyciele 

informatyki, pedagodzy 

szkolni, wychowawcy, 

organizatorzy DBI 

 

 

 

 

nauczyciele 

informatyki, pedagodzy 

szkolni, wychowawcy, 

organizatorzy DBI 

 

 


