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Podstawa prawna: 
 

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

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

r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 

ze zm.). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

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

2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

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

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

z 2020 r. poz. 1449). 

• Ustawa z dnia 5 kwietnia 2017r.o ochronie zdrowia psychicznego,( Dz.U.2020.poz.685). 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969). 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  oraz innych ustaw. 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).  

• Rozporządzenie MENiS z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z    2011 r. nr 161, poz. 968).  

• 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. z 

2017 r. poz. 356). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem  społecznym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1309). 

• Rozporządzenie MEN z 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu 

treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o  wartości 

rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1117) (dawniej Dz.U.z 2015r.poz.395) 

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.  poz.1280). 

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

„Niebieska Karta” ( Dz.U. z 3 października  2011 poz. 1245).  



• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół (Dz. U. z 2019 poz. 639 ze zm.) 

• Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz.624  z dnia 21  
maja 2001 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 17 marca 2017r w  sprawie szczegółowej organizacji szkół i publicznych 
przedszkoli (Dz. U. nr 0 poz. 649) 

• Rozporządzenie 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(tekst jedn. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1449). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 r. poz. 1386). 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 221-2025. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności 

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach 

środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym,  które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają 

wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  

  Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z 

epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. 2020, poz. 1493) 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 2  w Porębie.  

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

• „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający 

sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

Ponadto wykorzystano: 

• Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1386
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1386


 

 

• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do 

życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania 

społecznego i dbałości o zdrowie. 

 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 

edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich 

uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w 

tym uczeniu się dorosłych. 

 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 
I. Wstęp 

 
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w  Porębie  opiera się na hierarchii wartości 
przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.  
Treści Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły. Szkolny Program Wychowawczo-
Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 
programowej. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych 
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których 
uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju, 
zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym oraz ochrona zdrowia psychicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią. Ważnym elementem realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji iceremoniału szkoły, 
edukacja patriotyczna. 

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest 
zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety 
edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 
wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 



fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z 
zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku 
szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 
związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych 
problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora  
 wyników  wywiadów, sondaży, badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły  
 uwag rodziców na temat funkcjonowania szkoły zgłaszanych na zebraniach z  wychowawcami, na spotkaniach Rady Rodziców, 

podczas indywidualnych porad i konsultacji 
 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021 
 obserwacji zachowania uczniów w szkole 
 wyników ewaluacji wewnętrznej 
 analizy dokumentów szkolnych  
 analizy czynników  ryzyka i czynników chroniących  
 wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego 
 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (m.in. uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców) 
 wyników ewaluacji  wewnętrznej, zewnętrznej 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły 
 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie 
 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, 

samorząd uczniowski) 
 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły 
 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu 

  
II. Motto Szkoły 

  
„Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem”. Johann Heinrich Pestalozzi 

     „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Seneka Młodszy 
 

III. Wizja Szkoły 

 

Jesteśmy społecznością wzajemnego szacunku. Dbamy o jakość wiedzy, umiejętności oraz kreatywność. Mamy poczucie przynależnośc i 

do regionu i Europy. 

https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/autor/Pestalozzi-Johann-Heinrich/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/uczymy-sie-nie-dla-szkoly-lecz-dla-zycia-6694305/
https://www.zamyslenie.pl/autor/Seneka-Mlodszy/


 
 

IV. Misja szkoły 
 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności 
nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.  

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 
psychologiczną i pedagogiczną uczniom.  

Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu 
dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i 
tworzenie jej tradycji.  

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych 
oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii 
COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym 
wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 
Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”). 

 
V. Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2  w  Porębie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym  

oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący Szkołę Podstawową nr 2  w  

Porębie posiada następujące cechy:  
 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, uczciwości, jasnym systemem wartości   

 podejmuje odpowiedzialne decyzje 

 podejmuje działania na rzecz innych 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia 

 szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych 

 przejawia postawę otwartości  

 zna swoje mocne i słabe strony 

 rozwija swoje zainteresowania 

 dąży do rozwoju osobistego 

 prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne 



 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19) 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego 

 jest tolerancyjny 

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

 jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o 

bezpieczeństwo własne i innych 

 zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące 

przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego) 

 rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z 

tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień bahawioralnych) 

 potrafi odmawiać  w sytuacji presji rówieśniczej – jest asertywny 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy 

 jest odporny na niepowodzenia 

 radzi sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole 

 posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej 

 krytycznie ocenia różne sytuacje 

 jest kreatywny, szuka aktywnie  rozwiązań  

 potrafi szukać pomocy  

 cechuje go umiejętność wyznaczania i dążenia do osiągania wytyczonych celów  

 ma aspiracje - motywację do uczenia się 

 prowadzi zdrowy styl życia (odżywianie, higiena, sen) 

 wartościowo spędza czas wolny 

 określa swoje predyspozycje zawodowe 

 

VI. Cele ogólne 
 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia  

 w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego 

stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 

 



2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, 
poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 
środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości 
znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, 
specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników) 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej 
analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 
kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19) 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia 
oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu 
społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19) 

 

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. 
5. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów  

i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,  
w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. 

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 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 i sztuce narodowej i światowej. 
10. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych  

i prospołecznych. 
11. Wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść 

trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej 

negatywnych skutków. 

 
 

 



Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców  

lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych 
niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. 

2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 
3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania  

i wyrażania własnych emocji. 
4. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji  

w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 
5. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. 
6. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych 

objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej. 

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 
wieku rozwojowego. 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów 
depresji u dzieci i starszej młodzieży. 

9. Poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na 
funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą. 
 
 

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 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz  ich 
rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów 
prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych. 

2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów  
w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych. 



3. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku 
obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych. 

4. Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat 
konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

5. Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i 
wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 
 
 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

1. Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej. 
Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o  
zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, 
kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych. Profilaktyka uniwersalna 
ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu 
profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.  

2. Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są 
narażone na rozwój zaburzeń. Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje  
wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. 
Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez psychologów i pedagogów szkolnych, specjalistów w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych.  

3. Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem 
od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania 
się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego (resocjalizacja). 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

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 ryzyko zachowań ryzykownych. 

3. Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, 
które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

4. Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także 

prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły. 

 
 



Działania te obejmują w szczególności: 

1. 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, 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. 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. 

3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 
ryzykownych. 

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 
podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. 

5. Poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie 
wczesnego rozpoznawania objawów depresji. 

6. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo 
oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych. 

 

Działalność mająca na celu promocję zdrowia psychicznego wśród uczniów  

Działalność szkoły w tym zakresie obejmuje: 
1. realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie kształtowania: postaw 

prospołecznych dzieci i młodzieży, poczucia własnej wartości, poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętności 
asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych 

2. realizację programu wychowawczo-profilaktycznego przygotowanego w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów 
3. monitorowanie realizacji w szkole podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie promocji zdrowia psychicznego,  

w ramach nadzoru pedagogicznego 
4. rozwijanie kompetencji nauczycieli i specjalistów systemu oświaty w zakresie promocji zdrowia psychicznego 
5. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów, w tym udzielanie pomocy  

w stanach kryzysu psychicznego, związanego m. in. z Covid - 19 
6. rozwijanie współpracy przedszkola, szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i 

bibliotekami pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny 
7. upowszechnianie informacji o systemie rekomendacji i standardach jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego 
8. pomoc dzieciom poprzez: wsparcie ze strony nauczycieli i specjalistów, w zakresie podniesienia swojej samooceny, uczenie 

umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą im radzić sobie ze stresem i budować dobre relacje z otoczeniem; 
edukacja medialna: zajęcia poświęcone oddziaływaniu mediów pozwalające młodym odbiorcom krytycznie oceniać destrukcyjne 
wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu; demaskowanie rzeczywistych intencji 
reklam i zawartych w nich manipulacji 

 



W bieżącym roku szkolnym  najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej 
 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, środowiska szkolnego 

 odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja) 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19 
 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny 
 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej 
 wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły 
 wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego  

i dbałości o zdrowie 

 edukację patriotyczną 
 edukację ekologiczną - rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne 
 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom 
 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych 
 nauka roztropnego korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych  
 działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19  
 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych uczniów  oraz  udzielania im adekwatnego wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego 
 rozwój umiejętności zawodowych 

 kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych 
 rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów 
 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości 
 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 kształtowanie umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych, w  tym odpowiedzialne korzystanie  

z mediów społecznych - bezpieczeństwo w Internecie, niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, 

telefonów komórkowych i telewizji 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole 
 promowanie zdrowego stylu życia 
 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, 

specjaliści) w sytuacjach trudnych 
 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 
 utrwalanie znajomości zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły 
 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, szczególnie w  kontekście występowania pandemii Covid - 19 
 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 



 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym 
ludziom ukształtować pozytywną tożsamość 
 

VII. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 
 

1. Dyrektor szkoły: 
 
 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole 
 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły 

 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję 
psychiczną uczniów 

 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne 
 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły 
 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery 

pracy w szkole 
 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły 
 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów 
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz Radą rodziców i Samorządem Uczniowskim, wspomaga 

nauczycieli w realizacji zadań  
 organizuje szkolenia dla nauczycieli 
 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego 
 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji 

organów szkoły 
 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 
 wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym 
 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika 

zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia 
 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia 

równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów  
 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach 

sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych 
 dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji 

uzupełniającej, sprawozdań), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć 
kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami  



 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu 
Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 
psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne 
rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej” 

 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami 
poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów 

 czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do 
bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich 
w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych 

 inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać 
uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys 
psychiczny  

 
2. Rada pedagogiczna: 

 

 opracowuje projekt Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców  
oraz Samorządem Szkolnym 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i  młodzieży  
 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań 

wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów  
z rówieśnikami 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej  
z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania ( 

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie  
z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki 

 

3. Nauczyciele: 
 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu 
Wychowawczo – Profilaktycznego 

 dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia 
 reagują na przejawy agresji, depresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów 
 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań  
 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą 
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i 

przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 
 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji 



 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach 
 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia 
 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią 

 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 

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

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności 

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

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii  
COVID -19 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i 
nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19 

 informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach 
 

4. Wychowawcy klas: 
 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania 
 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji 

społecznej w okresie epidemii COVID-19 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i 

potrzeby uczniów 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy 
 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły 
 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu 
 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami- uwzględniają trudności w 

funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19 
 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z 

uczniami o specjalnych potrzebach 
 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji 
 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców 
 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy 

grupowej, 
 integrują i kierują zespołem klasowym 
 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie 
 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się  



 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów 
 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym 
 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych 
 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży 
 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 
 prowadzą dokumentację nauczania 

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia 

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków 

 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 i pielęgniarką 

 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych 
 

5. Pedagog szkolny: 
 

 diagnozuje środowisko wychowawcze w szkole, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów 

 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki 

 zabiega o różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb 

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym uczniów 

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
rodzicom uczniów 

 wspiera nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz udziela nauczycielom pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w  postaci porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno - wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań  
o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 



 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów 
depresji, a także w udzielaniu im wsparcia 

 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu 
szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów 

 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla  
nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, 
profilaktycznych 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że 
sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys  

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika 

zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia 

6. Rodzice: 
 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły 
 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę 
 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły 
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole 
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie 
 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów 
 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa 
 dbają o rozpoznawanie i rozwój zainteresowań swoich dzieci 
 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci 
 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami 

dziecka 
 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 
 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły 

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

 

7. Samorząd uczniowski: 
 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 
 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły 
 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną 
 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów 
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego 
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji 



 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję 
 może podejmować działania z zakresu wolontariatu 
 współtworzy Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 
 przestrzegają szkolnych regulaminów i zawartych kontraktów 
 współorganizuje imprezy i akcje szkolne 
 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów 
 może podejmować działania z zakresu wolontariatu 

 
8. Uczniowie  

 znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej 
 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, 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 narodowe 

 

VIII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji  

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
2. Stworzenie kół zainteresowań adekwatnych do potrzeb uczniów. 
3. Organizacja i udział uczniów w zajęciach wspomagających. 
4. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  
5. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.  

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja i reintegracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie 2 godzin zajęć integracyjnych we wszystkich  klasach. 
2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  
3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie samorządności i wolontariatu.  

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 
2. Godziny wychowawcze poświęcone tematyce kształtowania postaw prozdrowotnych. W ciągu roku wszyscy wychowawcy 

przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 
3. Uświadamianie młodzieży zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem:  

-100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 



100% uczniów zna reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19 
100% uczniów zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz 
czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej 
 

4. Tworzenie środowiska szkolnego sprzyjającego rozwojowi fizycznemu.  
 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 
2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych (po minimum 1 godzinie) w klasach na temat umiejętności samooceny  

i rozpoznawania swoich predyspozycji. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony 

3. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji (po minimum 1 godzinie zajęć w  klasach w półroczu). 100% uczniów potrafi 
wskazać swoje emocje, rozpoznawać emocje u innych. 

4. Konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  
5. Uświadamianie młodzieży możliwych skutków długotrwałej izolacji, potrzeby ochrony zdrowia psychicznego.  

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 
2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa 

wewnątrzszkolnego – do końca września.  
3. Stwarzanie warunków do rozwoju duchowego poprzez umożliwienie uczniom uczestnictwa w różnego typu uroczystościach, 

imprezach kulturalnych. 

 
 

IX. Wyniki ewaluacji i diagnozy 
 

 
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji działań podejmowanych w  ramach realizacji SPWP i diagnozy potrzeb i samopoczucia 

uczniów, rodziców i nauczycieli ustalono następujące czynniki ryzyka i czynniki chroniące: 

Czynniki ryzyka: 

 obawy uczniów  przed trudnościami  w nauce  

 brak zrozumienia szkolnych treści i poczucie porażek w  nauce 

 negatywny stosunek części uczniów do szkoły i szkolnych obowiązków 

 niska motywacja do nauki  

 trudności  z koncentracją uwagi 

 obawy części uczniów  związane   z  relacjami z  rówieśnikami i  z nauczycielami  



 obniżony nastrój części uczniów związany  z poczuciem osamotnienia po okresie przymusowej izolacji społecznej 

 niezbyt wysokie umiejętności radzenia sobie przez niektórych  uczniów ze stresem i trudnymi emocjami 

 niska samoocena uczniów 

 słaba odporność uczniów  na frustrację, niedojrzałość emocjonalna i społeczna części dzieci 

 występowanie deficytów  rozwojowych w  postaci nadpobudliwości, niedojrzałości emocjonalnej i społecznej u części 

uczniów  

 przyzwalająca postawa rodziców wobec zachowań problemowych dzieci 

 niezbyt wysokie umiejętności radzenia sobie przez niektórych  uczniów ze stresem i trudnymi emocjami 

 nadmierne korzystanie przez dzieci i młodzież z  komputera/internetu  

 niska samoocena niektórych uczniów 

 w niektórych przypadkach poczucie odrzucenia przez kolegów, poczucie braku bliższego kolegi/koleżanki 

 nie w  pełni zintegrowane zespoły klasowe 

 

Czynniki chroniące: 

 zadowolenie uczniów z powrotu o szkoły – przejawy gotowości do nawiązania kontaktów z  kolegami i koleżankami 

 odczuwanie wsparcia ze strony rówieśników i nauczycieli 

 gotowość uczniów  do rozmów z  nauczycielami, pedagogiem 

 dobra atmosfera w szkole – pozytywny klimat 

 poczucie przynależności do szkolnej społeczności  

 poczucie bezpieczeństwa w szkole 

 dobre relacje uczniów z nauczycielami 

 dobre poczucie własnej wartości uczniów 

 stwarzanie przez szkołę okazji do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć 

 akceptująca i życzliwa postawa nauczycieli wobec uczniów 

 dobry poziom wiedzy uczniów na temat różnych współczesnych zagrożeń 

 silna więź uczniów  z rodzicami i innymi członkami rodziny oraz odczuwa wsparcie ze strony bliskich osób 

 zaspokajanie potrzeb uczniów  w środowisku rodzinnym  

 występowanie  w środowisku domowych jasnych reguł i norm 

 posiadanie przez wielu uczniów celów i planów  na przyszłość 

 bezpieczne sąsiedztwo i przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej 

 obecność  w życiu dziecka wspierających i mądrych dorosłych innych niż rodzice 

 przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej 

 zainteresowanie nauką szkolną, odnoszeniem sukcesów 

 posiadanie zainteresowań, zamiłowań, pasji przez dużą grupę uczniów; uprawianie sportu, posiadanie hobby 

 umiejętność większości dzieci w zakresie odmawiania w  przypadku presji rówieśniczej 

 stwarzanie przez szkołę okazji do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć 

 akceptująca i życzliwa postawa nauczycieli wobec uczniów 

 



 

 

Ustalono  rekomendacje do pracy z dziećmi/młodzieżą, rodzicami i nauczycielami  w roku szkolnym 2021/2022:   

 Uczniowie oczekują prowadzenia  z nimi dodatkowych zajęć dotyczących występowania różnych problemów.  

 uwzględnienie w szkolnym programie Wychowawczo – Profilaktycznym wyników  przeprowadzonej ankiety 

 uwzględnienie pożądanych przez uczniów tematów w rocznym planie pracy wychowawczo – profilaktycznej danej klasy 

 aktywizowanie uczniów do włączania się w życie klasy i szkoły poprzez udział w różnych projektach, występach, warsztatach i 

akcjach 

 prowadzenie  zajęć psychoedukacyjnych dotyczących interesujących uczniów problemów zaplanowanych na podstawie 

przeprowadzonego przez wychowawców rozpoznania dotyczącego potrzeb uczniów z  danej klasy 

takich jak:   

- radzenie obie ze stresem  

- budowanie relacji z rówieśnikami  

- komunikacja interpersonalna  

- zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży  

- techniki skutecznego uczenia się  

- budowanie motywacji do nauki  

- zarządzanie czasem  

- wyznaczanie celów do realizacji  

- zaburzenia odżywiania  

- radzenie sobie z  agresją własną i cudzą  

- promocja zdrowia psychicznego  

- inne tematy zaproponowane przez młodzież na bieżąco   

 Część uczniów deklaruje znajomość tematów  z zakresu uzależnień od komputera, używek,  zachowań asertywnych, zachowania 

higieny w czasie pandemii oraz deklaruje posiadanie celów i planów życiowych.   

 utrwalanie wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących wskazanych tematów oraz utrwalanie ich nawyków higienicznych  

 organizowanie przez wychowawców spotkań z  pedagogiem szkolnym lub innymi   zaproszonymi gośćmi  

 prowadzenie elementów z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego  na wszystkich przedmiotach szkolnych 

 

 Prawie połowa uczniów i rodziców oraz większość nauczycieli wskazuje na występowanie w  szkole pozytywnego klimatu  

i  poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

 organizowanie działań takich jak wycieczki, zajęcia integracyjne, akcje ogólnoszkolne  

 prowadzenie działań integrujących i reintegrujących zespoły klasowe oraz całą społeczność szkolną (np. urodziny klasowe, 

aktywne przerwy, ćwiczenia integracyjne, prace grupowe, wyjścia klasowe, itd.)  

 zachęcanie do aktywności, działań prospołecznych, np. poprzez działania samorządu, wolontariatu; docenianie tych działań  



 

 Więcej niż połowa uczniów udzieliła odpowiedzi, że nie zawsze rozumie omawiane zagadnienia; prawie połowa wiąże poczucie 

porażki z występowaniem trudności w  nauce.  

 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów   

w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie każdego przedmiotu, np.  testy     diagnostyczne bez ocen  

 proponowanie uczniom udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych  

 stosowanie aktywizujących metod pracy z  uczniami 

 upewnianie się, czy uczniowie zrozumieli podawane im treści 

 stosowanie odpowiedniej ilości powtórek  materiału 

 dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów zgodnie z  zaleceniami 

dokumentów wystawionych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz rozpoznaniem zespołu uczącego 

 omawianie  z rodzicami przyczyn szkolnych niepowodzeń 

 wzmacnianie poczucia wartości dzieci 

 dostarczanie wiedzy na temat sposobów planowania czasu i wykorzystywania mnemotechnik w  nauce.  

 

 Co piąty uczeń wskazuje, że wie iż może skorzystać ze wsparcia pedagoga szkolnego. 

 wzmacnianie roli szkolnego specjalisty – organizowanie zajęć grupowych i indywidualnych z uczniami  

 udzielanie przez pedagoga pomocy w rozwiązywaniu trudności, konfliktach, itp.; działania mediacyjne 

 utrzymanie dyżuru dla uczniów i rodziców  

 utrzymanie dyżuru dla uczniów i rodziców w  przypadku ponownej izolacji w wyniku pandemii Covid - 19  

 zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli, rodziców dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń 

depresyjnych, stresu  

 współpraca z  instytucjami udzielającymi pomocy dzieciom i rodzinie 

 kontynuowanie akcji, programów i przedsięwzięć prowadzonych do tej pory 
 udzielanie uczniom adekwatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej stosownie do rozpoznanych potrzeb 

 

 Około co trzeci uczeń czuje się w  szkole bezpiecznie i czuje wsparcie ze strony nauczycieli.  

 wspieranie uczniów przez wychowawców i nauczycieli poprzez indywidualne rozmowy z wychowankami, okazywanie 

zainteresowania ich problemami osobistymi i trudnościami w  nauce 

 oferowanie pomocy w  rozwiązywaniu trudności 

 reagowanie podczas dyżurów na wszystkie negatywne zachowania się uczniów 

 przypominanie uczniom procedur szkolnych, regulaminów, itp. 

 dbanie o pozytywne relacje z uczniami – ćwiczenia i luźne rozmowy z uczniami na początku zajęć w celu rozładowania napięcia  

 

 



 Co piąty uczeń uznaje, że zajęcia prowadzone przez nauczycieli są dla niego ciekawe, zaś niewielki odsetek uznaje, że może w  

szkole rozwijać swoje zainteresowania. 

 rozpoznawanie indywidualnych preferencji i predyspozycji uczniów oraz ich zainteresowań – rozmowy, testy, diagnoza 

 zachęcanie uczniów do udziału w  konkursach przedmiotowych, klasowych, innych proponowanych przez szkołę 

 proponowanie ciekawych stron www oraz literatury celem poszerzania zainteresowań  

 zachęcanie do czytelnictwa 

 zachęcanie do udziału w  kołach zainteresowań oferowanych na terenie szkoły 

 motywowanie do poszukiwania pozaszkolnych grup oferujących rozwój zainteresowań i predyspozycji 

 zachęcanie do aktywności, działań prospołecznych, np. poprzez działania samorządu, wolontariatu; docenianie tych działań  

 

 Prawie wszyscy uczniowie odczuwają więź z  rodzicami i odczuwają ich wsparcie. 

 wzmacnianie roli wychowawczej rodziców – organizowanie prelekcji, wykładów, dystrybucja materiałów dydaktycznych 

 

 Połowa uczniów  wskazuje, że  w ich domach panują jasno określone normy i zasady. 

 proponowanie udziału w  zajęciach Szkoły dla Rodziców dla chętnych rodziców 

 

 Rodzice i nauczyciele wskazali na konieczność okresowego  rozpoznawania potrzeb dzieci/uczniów. 

 wspieranie uczniów podczas indywidualnych rozmów z  pedagogiem szkolnym  

 prowadzenie obserwacji dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 dokonywanie ocen wielospecjalistycznych  

 dokonywanie obserwacji w  trakcie bieżącej pracy 

 podejmowanie dalszych działań diagnostycznych przez wychowawców i nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb  

i problemów uczniów szczególnie w sferze emocjonalnej, społecznej – rozmowy z  uczniami, ankiety, wywiady z rodzicami 

i nauczycielami 

 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (np. uczniowie wycofani, 

o obniżonym nastroju, sygnalizujący trudności w funkcjonowaniu) - we współpracy z  rodzicami uczniów  

 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów 

 utrzymywanie pozytywnych relacji z  rodzicami, pozyskiwanie do współpracy rodziców uczniów  sprawiających trudności 

 

 Prawie ¾ nauczycieli wskazało na występowanie negatywnego stosunku dzieci do szkoły i szkolnych obowiązków. 

 motywowanie do pokonywania trudności i systematycznej pracy 

 dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów 

 zapobieganie niepowodzeniom szkolnym – organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno  kompensacyjnych, 

logopedycznych i innych wg potrzeb i możliwości  

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własną przyszłość 

 rozpoznawanie stylów uczenia się młodzieży i  dostosowywanie zadań do preferowanych stylów 



 nauka planowania czasu  

 umożliwienie dokonywania poprawy oceny  

 wypracowanie i stosowanie takich sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów, które eliminowałyby lęk, obawę przed porażką 

w grupie  

 dbanie o pozytywne relacje z uczniami – indywidualne rozmowy z każdym uczniem, ćwiczenia i luźne rozmowy z uczniami na 

początku zajęć w celu rozładowania napięcia  

 

 
X. Harmonogram działań 

 

Cel: osiągnięcie dojrzałości ucznia w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej 

Metody: działania wychowawcze i profilaktyczne skierowane do uczniów oraz edukacyjne i informacyjne prowadzone dla całego środowiska szkolnego - 

Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 

 
 
 

 
Rodzaj działalności:  
DIAGNOZA 

 

Cele Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 
 

Termin 
realizacji  

 
Szkoła zna indywidualne 
potrzeby rozwojowe I 
możliwości i ograniczenia 
uczniów, czynniki ryzyka I 
czynniki chroniące w  
środowisku rodzinnym, 
rówieśniczym, szkolnym. 

 Rozpoznanie w środowisku 
szkolnym i rówieśniczym 
czynników chroniących oraz 
czynników ryzyka. 

 Rozpoznawanie w  
środowisku rodzinnym 
czynników ryzyka i czynników 
chroniących. 

 Rozpoznawanie 
indywidualnych potrzeb i 
możliwości oraz ograniczeń 
uczniów.  

 Diagnoza zapotrzebowania 
uczniów na oddziaływania 
profilaktyczne. 

 Diagnoza pedagogiczna 

 Diagnoza predyspozycji 

 ankieta 

 wywiad 

 analiza dokumentów 
szkolnych 

 rozmowa  

 obserwacja  

 analiza prac uczniów 

 testy 

 oceny wielospecjalistyczne 
 

 wychowawcy 

 pedagog 

 dyrektor 

 nauczyciele 
 
 

IX - X , I – II, V 
– VI oraz wg 
potrzeb 



zawodowych. 

 Diagnoza ucznia zdolnego 

 Obserwacja pod kątem 
wystąpienia specyficznych 
trudności w  nauce 

 Inne działania diagnostyczne  
– wg potrzeb 

 systematyczne rozpoznawanie 
potrzeb i problemów uczniów 
szczególnie w sferze 
emocjonalnej, społecznej 

 
Rodzaj działalności:   
DZIAŁALNOŚC WYCHOWAWCZA – Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju 
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej 
 
Uczeń  świadomie i 
aktywnie uczestniczy w 
życiu społecznym klasy i 
szkoły.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rozwijanie samorządności 
uczniów poprzez 
motywowanie do realizacji 
działań na rzecz  własnego 
rozwoju, rozwoju szkoły lub 
placówki i społeczności 
lokalnej. 

 Uczenie zasad demokracji.    

 Rozwijanie tolerancji wobec 
innych.  

 Kształtowanie właściwych 
postaw w stosunku do osób 
niepełnosprawnych, starszych 
i odmiennych kulturowo. 

 Poznanie i respektowanie 
praw i obowiązków ucznia.  

 rozwijanie zainteresowań 
uczniów, rozbudzanie pasji.  

 Kształtowanie umiejętności 
refleksyjnego, celowego 
korzystania z elektronicznych 
nośników informacji – media. 

 Kształtowanie umiejętności 
bycia członkiem zespołu 
klasowego, szkolnego.  

 Upowszechnianie 
czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji czytelniczych 

 wybory do samorządu 
uczniowskiego 

 imprezy i uroczystości 
szkolne, klasowe 

 imprezy na terenie 
miasta i gminy 

 akcje charytatywne 

 prelekcje, pogadanki 

 godziny do dyspozycji 
wychowawcy klasy 

 zajęcia edukacyjne 

 koła zainteresowań 

 konkursy, olimpiady, 
zawody sportowe 

 zajęcia warsztatowe  

 dyrektor 

 pedagog 

 wychowawcy 

 nauczyciele  

 bibliotekarze 

 doradca zawodowy  

Cały rok 
szkolny  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

uczniów.      

  Wyzwalanie aktywności 
pozalekcyjnej uczniów. 

 Zapoznanie uczniów  ze 
Statutem, WSO, Szkolnym 
Programem Wychowawczo 
–Profilaktycznym, 
procedurami szkolnymi, 
zasadami interwencji. 
 

 aktywizowanie wszystkich 

uczniów – zachęcanie do 

udziału w  konkursach, 

klasowych imprezach, 

akcjach społecznych, 

czytelnictwa, itp.  

 umożliwienie aktywnego i 

twórczego spędzania czasu 

wolnego  

 
Ucznia cechuje postawa 
obywatelska, społeczna i 
patriotyczna,  poczucie 
przynależności do 
społeczności lokalnej, 
narodu i państwa, 
społeczności europejskiej 
i świata.  
 
 

 Wzmacnianie poczucia 
tożsamości narodowej, 
przywiązania do historii i 
tradycji narodowych. 

 Przygotowanie i zachęcanie 
do podejmowania działań na 
rzecz środowiska szkolnego i 
lokalnego, w  tym do 
angażowania się w   
wolontariat. 

 Rozwijanie tolerancji i  
szacunku do drugiego 
człowieka. 

 Kształtowanie szacunku do 
środowiska przyrodniczego.  

 Rozwijanie zainteresowań 
ekologią. 

 Znajomość słów i melodii 
hymnu narodowego.  

 Kulturalne zachowanie się w 
miejscach Pamięci Narodowej. 

 uroczystości szkolne  i 
kościelne 

 uroczystości lokalne 

 prelekcje 

 wycieczki 

 opieka nad miejscami 
pamięci narodowej 

 konkursy 

 realizacja programów 
ekologicznych 

 udział w akcjach itp.: 
Sprzątanie Świata, 
Dzień Ziemi, Góra 
Grosza, WOŚP, 
zbiórka surowców 
wtórnych, 
porządkowanie terenu 
przyszkolnego w 
ramach godzin 
wychowawczych.  

 praca kół 

 dyrektor 

 pedagog 

 wychowawcy 

 katecheta 

Cały rok 
szkolny 



 Dbanie o odpowiedni strój 
adekwatnie do okoliczności.  

 Kultywowanie tradycji 
szkolnej. 

 Organizacja i aktywny udział w 
uroczystościach o charakterze 
rocznicowym i patriotycznym. 

 Uroczyste obchody świąt 
narodowych i szkolnych. 

 Poznawanie swojego kraju, 
jego kultury i miejsca w  
świecie; poznawanie innych 
państw, kultur 
współistniejących  w Europie i 
na świecie. 
 

zainteresowań 

 organizowanie zajęć w 
terenie 

 organizacja szkolnych 
konkursów 
ekologicznych.  

 pogadanki tematyczne 
 

Uczeń  w  szkole czuje się 

bezpiecznie. 

 

 Rozpoznawanie potrzeb 
uczniów. 

 Respektowanie praw ucznia. 

 Udzielanie pomocy 
indywidualnej/grupowej. 

 Działania o charakterze 
mediacyjnym i 
interwencyjnym. 

 Kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie  z własną i 
cudzą agresją, z  trudnymi 
emocjami. 

 Umiejętność udzielania i 
szukania pomocy 

 Umiejętność rozpoznawania 
zagrożeń. 

 Asertywna obrona własnych 
praw. 

 Przestrzeganie procedury 
dotyczących bezpieczeństwa, 
w tym sposobów działania w 
sytuacjach trudnych i 
kryzysowych. 

 procedury szkolne 

 aktywne dyżury 
nauczycielskie 

 prowadzenie 
monitoringu wizyjnego 
szkoły 

 prelekcje (pracownicy 
KPP, PPP) 

 realizacja programów 
profilaktycznych  

 zajęcia, warsztaty, 
wykłady dla uczniów  

 organizowanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego 
czasu 
ukierunkowanych na 
działania 
prozdrowotne 

 zajęcia edukacyjne 
(wdż, godziny z 
wychowawcą, itp.) 

 integracja zespołu 

 indywidualne porady i 
konsultacje 
 

 nauczyciele 

 wychowawcy 

 dyrektor  

 pedagog 

 prelegenci 

Cały rok 
szkolny 

Dla ucznia rodzina jest 
podstawową wartością. 

 Poznawanie i kształtowanie 
norm i wartości w rodzinie. 

 Przygotowanie do pełnienia ról 

 spotkania z rodzicami 

 udział rodziców w 
przedsięwzięciach 

 wychowawcy  

 nauczyciele 

 nauczyciele wychowania 

Wg potrzeb 
Cały rok 
szkolny  



w  rodzinie. 

 Nauka otwartej komunikacji w  
relacjach rodzinnych. 

 Prawa i obowiązki członków 
rodziny. 

 Poznanie historii i tradycji 
rodziny i jej związek z historia 
regionu. 

 Zapoznawanie z  aktami 
prawnymi regulującymi życie 
rodziny. 
 

szkolnych, lokalnych  

 rajdy piesze i 
wycieczki 

 uroczystości 
okazjonalne  

 festyny rodzinne 

 wyjazdy integracyjne 
 

fizycznego 

 katecheta 

 dyrektor 
 

Uczeń respektuje normy 
społeczne, wartości, 
szanuje  autorytety. 
 
 

 Wzmacnianie relacji opartych 
na wzajemnym szacunku i 
zaufaniu między wszystkimi 
członkami społeczności 
szkolnej. 

 Ustalanie zasad klasowych, 
szkolnych. 

 Przestrzeganie przez uczniów, 
pracowników szkoły oraz 
rodziców ustalonych zasad 
zachowania i wzajemnych 
relacji. 

 warsztaty 

 zajęcia edukacyjne 

 godziny wychowawcze 

 procedury szkolne 

 statut szkoły 
 

 dyrektor 

 nauczyciele 

 rodzice 

Wg potrzeb  
Cały rok 
szkolny 

Uczeń kieruje się 
zasadami humanitaryzmu. 

 Rozwijanie empatii i 
umiejętności współczucia 
wobec losów innych osób. 

 Uwrażliwianie na przejawy 
dyskryminacji i nietolerancji. 

 Kształtowanie postawy  
wyrozumiałości i życzliwości, 
nacechowanej szacunkiem dla 
człowieka i zwierząt. 

 Poruszanie tematyki 
dotyczącej akceptacji ludzi 
innych poglądów, ras, 
narodów, wyznań. 

 Przeciwdziałanie przyjętym 
stereotypom i przejawom 
nietolerancji. 

 Zapoznawanie  z ideami 
edukacji włączającej. 

 Rozwijanie działalności 
woluntarystycznej. 

 warsztaty 

 prelekcje 

 zajęcia przedmiotowe 

 gazetka 

 akcje charytatywne 

 imprezy, kampanie 
społeczne  

 zbiórki, kiermasze 

 pomoc koleżeńska w  
lekcjach 

 dyrektor 

 nauczyciele 

 wychowawcy 

 organizatorzy 

Cały rok 
szkolny  



Uczeń systematycznie 
uczęszcza na zajęcia 
lekcyjne, systematycznie 
przygotowuje się do zajęć. 
 
.   

 Monitoring frekwencji i ocen 
uczniów. 

 Ukazywanie wartości nauki, 
pracy. 

 Motywowanie do pokonywania 
trudności. 

 Rozbudzanie zainteresowań. 

 Rozwijanie uzdolnień. 

 Zapoznawanie z  technikami 
skutecznego uczenia się. 

 Nauka racjonalnego  
korzystania  z nowoczesnych 
technologii informacyjnych i 
wykorzystywania ich w  
praktyce.  

 Kształtowanie postawy 
kreatywnej. 

 Nauka gospodarowania 
czasem. 

 Kształtowanie poczucia 
sprawstwa i poczucia 
wartości. 

 Zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu. 

 Nauka planowania i 

wyznaczania celów oraz 

budowanie motywacji 

wewnętrznej do osiągania jak 

najlepszych wyników w nauce  

 warsztaty 

 porady i konsultacje 

 zajęcia ze 
specjalistami 

 koła zainteresowań 

 konkursy i olimpiady  

 gazetka 

 statystyki frekwencji 
uczniów 

 dyrektor 

 pedagog 

 wychowawcy 

 nauczyciele  
 

Cały rok 
szkolny  

Uczeń planuje karierę 
zawodową i przygotowany 
jest do aktywności na 
rynku pracy. 

 Pomoc uczniom w planowaniu 
ścieżki kariery zawodowej 
oraz w wyznaczaniu i 
osiąganiu ważnych celów i 
wartości  życiowych. 

 Pomoc  w   poszukiwaniu i 
realizacji zainteresowań. 

 Zapewnienie szczególnej 
opieki dla uczniów 
uzdolnionych. 

 zajęcia 
psychoedukacyjne 

 spotkania ze 
specjalistami 

 gazetki 

 baza danych 

- dyrektor 
- doradca zawodowy 

II semestr 

  
Rodzaj działalności: 
DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA 



Uczeń posiada wiedzę na 
temat szkodliwości 
używania substancji 
psychoaktywnych oraz na 
temat  
uzależnień 
behawioralnych  

 Dostarczanie aktualnych 
informacji na temat 
szkodliwości używania 
środków i substancji 
odurzających (alkohol, 
nikotyna, narkotyki, dopalacze 
i inne). 

 Udostępnienie informacji o 
ofercie pomocy 
specjalistycznej dla uczniów, 
ich rodziców w przypadku 
używania środków i substancji 
odurzających. 

 Przekazywanie informacji 
uczniom, rodzicom i 
nauczycielom na temat 
konsekwencji prawnych 
związanych z naruszeniem 
przepisów ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii. 

 Poszerzanie wiedzy na temat 
zagrożeń wynikających z   
korzystania z  mediów i 
Internetu; przygotowanie 
uczniów do świadomego 
odbioru informacji. 

 Przygotowanie uczniów do 
odpowiedzialnego korzystania 
z  mediów społecznych. 

 Zintensyfikowanie 
oddziaływań nakierowanych 
na grupę – większa ilość zajęć 
integracyjnych, ćwiczeń 
relaksacyjnych; budowanie 
dobrych kontaktów z 
rówieśnikami. 

 Zintensyfikowanie 
oddziaływań nakierowanych 
na jednostkę – rozpoznawanie 
zapotrzebowania na 
indywidualny kontakt z  
pedagogiem szkolnym, 
wychowawcą. 

 realizacja programów 
profilaktycznych   

 udział uczniów w 
spektaklach 
profilaktycznych  

 udział młodzieży w 
warsztatach i innych 
formach zajęć 
alternatywnych  

 udział w  konkursach 
tematycznych 

 udział w kampaniach 
społecznych  

 gazetki tematyczne 
 

 uczniowie, 

 nauczyciele 

 pedagog 

 wychowawca 

 dyrektor  

 pracownicy szkoły 

 policja 
 

Cały rok 
szkolny 



Uczeń objęty jest pomocą 
i wsparciem, podejmuje 
odpowiedzialne decyzje 
życiowe. 
 

 Rozpoznawanie trudności na 
jakie napotyka uczeń. 

 Udostępnianie informacji na 
temat możliwości uzyskania 
pomocy adekwatnie do 
problemu. 

 Kierowanie do placówek 
specjalistycznych. 

 Współpraca  grona 
pedagogicznego. 

 Nauka podejmowania decyzji 
życiowych. 

 Zapewnienie szczególnej 
opieki dla uczniów 
zagrożonych uzależnieniem 
lub niedostosowaniem 
społecznym. 

 ankiety 

 zastosowanie 
interwencji 
profilaktycznej 

 monitorowanie 
frekwencji i 
zachowania  

 konsultacje, porady 

 warsztaty 

 współpraca z 
placówkami 
specjalistycznymi 

 oceny 
wielospecjalistyczne, 
indywidualne 
programy edukacyjno - 
terapeutyczne 

 

 dyrektor 

 wychowawcy 

 specjaliści  

 nauczyciele 

 pedagog  

cały rok szkolny  

Uczeń prowadzi zdrowy i 
aktywny styl życia.  
 

 Dostarczanie wiedzy na temat 
zasad prawidłowego 
odżywiania się. 

 Dostarczanie wiedzy na temat 
zaburzeń odżywiania. 

 Udostępnienie informacji o 
ofercie pomocy 
specjalistycznej dla uczniów, 
ich rodziców w przypadku 
zaburzeń odżywiania. 

 Kształtowanie nawyków 
higieny osobistej. 

 Zapoznawanie z  zasadami 
higieny pracy umysłowej. 

 Promowanie aktywności 
fizycznej. 

 Uświadamianie roli twórczego 
spędzania czasu wolnego, 
posiadania pasji. 

 Motywowanie do 
rozpoznawania i  rozwijania 
zainteresowań. 

 Wyposażanie  w  wiedzę i 
umiejętności radzenia sobie 
ze stresem i trudnymi 
emocjami. 

 Poszerzanie wiedzy na temat 

 zajęcia edukacyjne 

 prelekcje 

 warsztaty 

 porady i konsultacje 

 wskazywanie oferty 
placówek 
specjalistycznych  

 
 

 
 

 

  



prawidłowości rozwoju i 
zaburzeń zdrowia 
psychicznego młodzieży  

 Zapoznanie, wdrażanie i 
przestrzeganie procedur 
związanych z epidemią 
COVID-19:  
- częste i dokładne mycie rąk 
- zachowanie dystansu 
społecznego 
- dezynfekcja powierzchni 
wspólnych 
- wietrzenie sal 
- unikanie gier i zabaw 
kontaktowych 

 położenie nacisku na zdrowy 

styl życia i aktywność uczniów 

Uczeń wyposażony jest w   
kompetencje 
psychospołeczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zapoznawanie uczniów  z  
zasadami  poprawnej 
komunikacji interpersonalnej. 

 Uczenie rozpoznawania i 
wyrażania emocji.  

 Rozwijanie umiejętności 
asertywnego zachowania. 

 Kształtowanie krytycznego 
myślenia, konstruktywnego 
podejmowania decyzji w 
sytuacjach trudnych. 

 Kształtowanie umiejętności 
nawiązywania i 
podtrzymywania 
satysfakcjonujących relacji 
rówieśniczych. 

 Wyposażanie  w  umiejętność 
konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów – 
mediacje.  

 Kształtowanie adekwatnego 
poczucia wartości  (mocne i 
słabe strony). 

 Organizowanie spotkań 

tematycznych zgodnie  z 

zapotrzebowaniem uczniów, w 

 

 oferta zajęć 
pozalekcyjnych  

 realizacja programów 
profilaktycznych 

 zajęcia edukacyjne 

 prelekcje 

 gazetki tematyczne 

 zawody sportowe 

 rajdy 

 wycieczki  

 kwestionariusze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 nauczyciele 

 pedagog 

 wychowawca 

 higienistka szkolna 

 doradca zawodowy 
 

 
Cały rok 
szkolny 



tym uczenie ważnych 

umiejętności 

psychologicznych i 

społecznych potrzebnych w 

kontaktach z innymi ludźmi i 

radzenia sobie w sytuacjach 

presji otoczenia. 

 
WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI UCZNIÓW 
 

 
Rodzice są aktywnymi  
partnerami szkoły.  
Szkoła lub placówka 
współpracuje z rodzicami 
na rzecz rozwoju ich 
dzieci.   
Szkoła lub placówka 
pozyskuje i wykorzystuje 
opinie rodziców na temat 
swojej pracy. 

 Zapoznanie rodziców z 
dokumentami szkoły, 
obowiązującymi aktami 
prawnymi i  procedurami. 

 Zachęcenie rodziców do 
aktywnego uczestnictwa   
w podejmowanych przez 
szkołę działaniach. 

 Informowanie o 
osiągnięciach                                
i problemach uczniów 

 Wspieranie rodziców w 
rozwiązywaniu problemów 
związanych z różnego 
rodzaju formami pomocy 
skierowania do PPP, 
pomoc w kontaktach z 
instytucjami działającymi na 
rzecz dziecka i rodziny 
(współpraca z MOPS). 

 Analiza zebranych od 
rodziców informacji. 

 Dostarczanie wiedzy na 
temat niepokojących 
zachowań u dziecka celem 
zapobiegania zachowaniom 
suicydalnym, depresyjnym 
wśród dzieci i młodzieży. 

 Wskazywanie miejsc, w  
których można szukać 
pomocy. 

 spotkania  
indywidualne z 
wychowawcą i 
pedagogiem 

 strona www 

 porady i konsultacje 

 imprezy  i 
uroczystości szkolne 

 zebrania klasowe 

 ankiety, sondaże 

 

 dyrektor 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 pedagog 

Cały rok 
szkolny 



 Dyżur pedagoga na Teams 
 
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI 
 

Nauczyciele organizują 
proces edukacyjny w 
sposób sprzyjający 
uczeniu się 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planowanie i organizacja 
procesów edukacyjnych w 
szkole lub placówce. 

 Współpraca nauczycieli 
pracujący w jednym 
oddziale w  zakresie   
planowania, organizowania, 
realizowania i 
modyfikowania procesów 
edukacyjnych.  

 Wzajemna pomoc 
nauczycieli i wspólnie 
rozwiązywanie problemów.   

 Uwzględnianie opinii 
uczniów w  sprawie 
sposobu organizowania i 
przebiegu procesu uczenia. 

 Informowanie uczniów o 
stawianych przed nimi 
celach i formułowanych 
wobec nich oczekiwaniach. 

 Stosowanie różnych metod 
pracy dostosowanych do 
potrzeb ucznia, grupy i 
oddziału. 

 Informowania ucznia o jego 
postępach w nauce oraz 
ocenianie pomaga uczniowi 
uczyć się i planować 
indywidualny rozwój. 

 Motywowanie uczniów do 
aktywnego uczenia się i 
wspieranie ich w trudnych 
sytuacjach. 

 Tworzenie atmosfery 
sprzyjającej uczeniu się. 

 Kształtowanie  u uczniów 

 zespoły 

przedmiotowe 

 zespół 

Wychowawczy 

 WDN 

 zebrania Rady 

Pedagogicznej 

 bieżąca praca  z 

uczniami w ramach 

zajęć edukacyjnych i 

specjalistycznych 

 rozmowy 

indywidualne z  

uczniami, rodzicami 

 superwizje dla 

nauczycieli 

 

 dyrektor 

 nauczyciele 

 wychowawcy 

 pedagog 
 

Cały rok 



 
 
 
 
 

umiejętności uczenia się. 

 Monitorowanie i 
analizowanie osiągnięć 
uczniów. 

 Podnoszenie kompetencji 

komunikacyjnych 

nauczycieli i 

wychowawców.  

 Poszerzanie wiedzy na 

temat zagrożenia depresją  

u dzieci i młodzieży 

 Dostosowywanie ilości 

zadawanych prac 

domowych do możliwości 

psychofizycznych uczniów 

 
Nauczyciele wspomagają 
rozwój uczniów,  z 
uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji 
 
 
 
 

 W szkole rozpoznaje się 
możliwości psychofizyczne i 
potrzeby rozwojowe, 
sposoby uczenia się oraz 
sytuację społeczną  ucznia.  

 W szkole prowadzi się 
indywidualizację procesu 
edukacji w odniesieniu do 
potrzeb uczniów.   

 Szkoła lub placówka 
pomaga przezwyciężyć 
trudności ucznia wynikające 
z jego sytuacji społecznej. 

 Zajęcia rozwijające 
zainteresowania i 
uzdolnienia, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze 
i specjalistyczne 
organizowane są dla 
uczniów wymagających 
szczególnego wsparcia w 
rozwoju lub pomocy 
psychologiczno -
pedagogicznej oraz zajęcia 
rewalidacyjne dla uczniów z 

 zespoły 
przedmiotowe 

 zespół 
Wychowawczy 

 WDN 

 zebrania Rady 
Pedagogicznej 

 bieżąca praca  z 
uczniami w ramach 
zajęć edukacyjnych i 
specjalistycznych 

 rozmowy 
indywidualne z  
uczniami, rodzicami 

 

 dyrektor 

 wychowawcy 

 pedagog 

Cały rok 



niepełnosprawnością 
odpowiednie do 
rozpoznanych potrzeb 
ucznia.   

 Doskonalenie umiejętności 
nauczycieli w zakresie 
budowania podmiotowych 
relacji z uczniami oraz 
warsztatowej pracy z grupą, 
a także wzmacnianie 
kompetencji 
wychowawczych 
nauczycieli i rodziców. 

 
 

 

XI. Ceremoniał szkolny 

 

 
Kalendarz Imprez Szkolnych na rok szkolny 2021/2022 

 

Lp 
 

Data Uroczystość Forma realizacji Odpowiedzialni 

              WRZESIEŃ 2021   

1 1 września 2021r Uroczyste Rozpoczęcie roku 
szkolnego 2021/2022 

Akademia Agnieszka 
Wierzbińska 

Beata Cichecka 

2 Wrzesień 
2021 

Wybory do władz Samorządu 
Uczniowskiego oraz wybór 

opiekunów samorządu. 

Kampania wyborcza: plakaty, 
gazetki. Wybory 

przeprowadzone zgodnie z 
regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego. 

Izabela Orman 

3 
 

Wrzesień 
2021 

Akcja „Sprzątanie Świata”. Porządkowanie otoczenia 
szkoły 

Wychowawcy klas 

4 Wrzesień 
2021 

Dzień Chłopaka Uroczystości klasowe Wychowawcy klas 

5 Wrzesień 
2021 

Europejski Dzień Języków Obcych 
 

Akademia Marta Gocyła 
Anna Klich 

         PAŹDZIERNIK 2021   

1 Październik 2021 Obchody Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia 

Projekt międzyprzedmiotowy 
w klasie 

Katarzyna Malenga 



2 Październik 2021 Święto KEN. 
Ślubowanie I klasy 

Akademia Ilona Mirowska  
Izabela Orman  
Agnieszka 
Wierzbińska 

3 23 października 
2021 

Bieg  Papieski Zawody sportowe Justyna Kłosowska 
Mariusz Kołton 
Wychowawcy klas 

4 Październik 2021 Zdobywanie odznaki antylopy  Zawody sportowe Justyna Kłosowska 
Mariusz Kołton  

5 Październik 2021 Computer Science Education Week 
– Godzina Kodowania 

 Agnieszka 
Wierzbińska 

                                                                  LISTOPAD 2021   

1 10 Listopada 11 listopada - Święto Odzyskania 
Niepodległości 

Uroczysty Apel Marta Gocyła 
Anna Klich 

2 Listopad 2021 Konkurs Archimedes  Marta Gocyła 
Anna Klich 

3 Listopad 2021 Andrzejki Imprezy w klasach Wychowawcy klas 

              GRUDZIEŃ 2021   

1 
 

Grudzień 2021 Mikołajki  Uroczystości klasowe Wychowawcy klas 

2 Grudzień 2021 Szkolne Jasełka/Konkurs kolęd i 
pastorałek/ kiermasz szkolny 

MOK Poręba/ prezentacja 
Internetowa 

Agnieszka 
Wierzbińska  
Sylwia Szymocha 
Joanna Burzyńska 
Wychowawcy klas 

3 Grudzień 2021 Konkurs na ozdobę choinkową   Joanna Burzyńska 

4 
 

Grudzień 2021  Konkurs na kartkę 
Bożonarodzeniową  

 Joanna Burzyńska  
Wychowawcy klas 

            STYCZEŃ 2022   

1 Styczeń 2022 „W krainie języka polskiego” konkurs Sylwia Szymocha 
Dorota Grzesiak 

2 
 

Styczeń 2022 Zabawa karnawałowa klas starszych Impreza  Wychowawcy klas 

            LUTY 2022   

1 
 

Luty 2022 Walentynki  Impreza klasowa  Wychowawcy klas 

2 8 luty 2022 Dzień bezpiecznego Internetu Zadania klasowe Agnieszka 
Wierzbińska 



                  MARZEC 2022   

1 Marzec 2022 Dni otwarte szkoły dla przedszkoli Dzień otwarty  Wszyscy nauczyciele 

2 Marzec 2022 
 

Dzień kobiet Uroczystość klasowa Wychowawcy klas 

3 Marzec 2022 Rozgrywki drużynowe  klas IV-VIII 
do wyboru przez  uczniów 

Zawody sportowe  Mariusz Kołton 
Justyna Kłosowska 

4 Marzec 2022 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 
Dzień Pitagorasa 

Prezentacje  Katarzyna Malenga 
Arkadiusz Wojdyla 

              KWIECIEŃ 2022   

1 Kwiecień 2022 
 

Światowy Dzień Zdrowia Apel Monika Olszewska 

2 Kwiecień 2022 Konkurs na najoryginalniejszą 
pisankę Wielkanocną  

Konkurs  Joanna Burzyńska 
Agnieszka 
Wierzbińska 

3 Kwiecień 2022 Dzień Świadomości Autyzmu Obchody  Anna Paruzel Zając 
Sylwia Szymocha 
Izabela Orman 
Klaudia Musialik 

4 29 Kwiecień 2022 
 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja  Uroczysty apel  Marta Gocyła 
Agnieszka 
Wierzbińska  
Joanna Burzyńska 

5 Kwiecień 2022 Dzień Ziemi 
 

Apel /prezentacje  Agnieszka 
Mostowska 

6 Kwiecień 2022 Dzień Patrona Szkoły Apel/konkursy  Ks. Tomasz  
Pawełczyk  
Agnieszka 
Wierzbińska 
 

             MAJ 2022   

1 Maj 2022 Dzień eksperymentu młodego 
chemika 
 

prezentacje Barbara Kuligowska 

2 9 maja 2022 Dzień Europy  Akademia  Anna Klich  
Marta Gocyła  

3 Maj 2022 Konkurs na najkreatywniejszą flagę 
 

konkurs Anna Klich 
Marta Gocyła  

4 Cały rok  Lekkoatletyczne rekordy dziewcząt i 
chłopców klas IV-VIII 

Zawody   
Justyna Kłosowska  
Mariusz Kołton 



           CZERWIEC 2022   

1 Czerwiec 2022 Dzień Dziecka  Imprezy klasowe/Festyn Wychowawcy klas 

2 Czerwiec 2022 Konkursy Przedmiotowe Konkursy  Wszyscy nauczyciele 

3 Czerwiec 2022 Zakończenie roku szkolnego  Akademia Anna Klich 
Agnieszka 
Wierzbińska 
Sylwia Szymocha 

4 Wrzesień 2022 Rozpoczęcie roku szkolnego 
2022/2023 

Akademia  Anna Klich  
Agnieszka 
Wierzbińska  

 
 

KALENDARZ IMPREZ W KLASACH I-III 

TERMIN 
REALIZACJI 

WYDARZENIE 
 

 
WRZESIEŃ 

 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 
 Bezpieczna droga do szkoły- spotkanie z policjantem 
 Sprzątanie Świata 
 Święto pieczonego ziemniaka 
 Dzień Chłopaka 
 Europejski Dzień Języków 
 

 
PAŹDZIERNIK 

 
 Bieg papieski 
 Dzień Edukacji Narodowej 
 Pasowanie na ucznia- klasa I 
 Spotkanie z teatrem 
 Dbamy o zwierzęta- akcja charytatywna 
 Dzień Dyni 

 

 
LISTOPAD 

 
 Konkurs przedmiotowy „Leon” 
 Narodowe Święto Niepodległości 
 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 
 Światowy Dzień Pluszowego Misia 
 Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem”- jesień 
 Andrzejki 

 



 
GRUDZIEŃ 

 

 Spotkanie z Mikołajem 
 Konkurs na ozdobę świąteczną 
 Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Mikołajem” 
 Kiermasz świąteczny 
 Jasełka 
 Wigilia 

 

 
STYCZEŃ 

 

 „Hej kolęda, kolęda!”- konkurs śpiewania kolęd 
 Zabawa karnawałowa 
 Konkurs talentów 
 Dzień Babci i Dziadka 

 

 
LUTY 

 
 Dni otwarte w szkole 
 „Bezpiecznie w sieci”- Dzień bezpiecznego Internetu 
 Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem”- zima 
 Walentynki 
 Bezpieczne ferie 

 

 
MARZEC 

 
 Dzień Kobiet 
 Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I 
 „Witaj Wiosno!”-tradycje związane z pożegnanie zimy i powitaniem wiosny 
 Konkurs matematyczny „Kangur” 
 Konkurs przedmiotowy „Leon” 

 

 
KWIECIEŃ 

 Światowy Dzień Zdrowia – Pierwsza pomoc –spotkanie z ratownikiem 
medycznym/pielęgniarką 

 Wielkanocne  tradycje – szykujemy śniadanie wielkanocne 
 Dzień Ziemi 
 Czytanie łączy pokolenia – książka formą przekazu 

 

 
MAJ 

 
 Majowe Święta 
 Konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała” 
 Nasz patron - Jan Paweł II 
 Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem”- wiosna 
 Dzień Mamy i Taty 

 



 
CZERWIEC 

 
 Dzień Dziecka 
 „W zdrowym ciele, zdrowy duch”- olimpiada sportowa klas I-III 
 Piknik Rodzinny 
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

 

Inne imprezy organizowane w przedszkolu z udziałem dzieci: 

 
 Organizacja urodzin dzieci – cały rok 
 Wycieczki i spacery związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej organizowane wg miesięcznych planów pracy  
 Wycieczki autokarowe. 
 Konkursy. 
 Spektakle teatralne i projekcje kinowe poza przedszkolem. 
 Akcje i projekty organizowane przez instytucje współpracujące ze szkołą. 
 Wystawy 
 Koncerty muzyczne 
 Uroczyste obchody świąt państwowych. 

 
 

XII. Zasady ewaluacji 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, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 
4. rozmowy z rodzicami 
5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli 
6. analizy przypadków 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo  - 

profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie 

wyników. Z wynikami prac zespołu zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 



Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na zebraniu w dniu …………….uchwaliła 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr  2  w Porębie. 

  

Program powstał w oparciu o przeprowadzoną ewaluację, wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i  konsultacji  

z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami  Samorządu  Uczniowskiego. 

 

 
 

 


