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I. Podstawy prawne do opracowania programu 
 
1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997r. 
2. Ustawa o systemie oświaty ze zmianami z dn. 07.09.1991r.  
3. Karta nauczyciela ze zmianami z dn. 26.01.1982r. 
4. Konwencja o prawach dziecka. 
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola                 

oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002r. poz.96). 
6. Rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego            

w poszczególnych typach szkół. 
7. Rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 
                   

II. Szkoła a wychowanie 
 

Wychowanie to proces rozwijania zalet moralnych, intelektualnych, artystycznych i fizycznych, które dziecko posiada  w stanie potencjalnym. 
Wychowanie jest planowanym i świadomym działaniem ukierunkowanym na kształtowanie osobowości człowieka. Działanie to realizowane jest nie 
tylko przez samą szkołę, ale również przez rodziców i samych uczniów. Każdy nauczyciel realizując program nauczania swojego przedmiotu jest 
jednocześnie przekazicielem wartości postaw pożądanych w danej społeczności i rzecznikiem praw każdego ucznia. Nauczyciel nie tylko musi 
nauczać, lecz wychowywać i jednocześnie do każdego ucznia podchodzić indywidualnie mając na uwadze wrażliwą i nadmiernie pobudliwą naturę 
ucznia. Sukces w procesie wychowawczym jest możliwy wówczas, gdy działania wychowawcze obejmują wszystkie obszary życia człowieka. 
 

Zadania ogólne szkoły jako środowiska wychowawczego: 
 
1. Zapewnienie środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego. 
2. Zapewnienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i indywidualnej opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

emocjonalnej lub ogólnożyciowej, w tym uczniom zagrożonym uzależnieniem.  
3. Kształcenie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów, jak i całej edukacji. 
4. Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego                

i kształtowania postaw patriotycznych. 
5. Wdrażanie uczniów do samodzielności; pomaganie im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do 

aktywnego udziału w życiu społecznym. 
6. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. 
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III. Główne cele programu 
 
1. Umiejętne towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego. 
2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny z pełnym uznaniem zasady, że pierwotnie i największe prawa wychowawcze do swoich 

dzieci mają rodzice. 
3. Prowadzenie do pełnego rozwoju osobowego, do bycia człowiekiem o wysokim morale, umiejącym współżyć z innymi i żyć dla innych. 
4. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami - wychowują swoją osobowością oraz postawą. 
 

IV. Charakterystyka programu 
 

1. Koncepcja wychowania w naszej szkole zwraca szczególną uwagę na następujące zagadnienia: 
- na jakich wartościach należy poprzeć działania wychowawcze, 
- do jakich ról społecznych przygotować młodego człowieka, 
- w jaki sposób stymulować jego prawidłowy rozwój. 
2. Życie społeczności szkolnej opiera się na szerokim wymiarze stosunków międzyludzkich, wśród których priorytetowa rolę wyznaczają relacje 

uczeń-nauczyciel-rodzic. 
3. Jedną z misji wychowania jest pobudzanie i zwrócenie uwagi na wszechstronny rozwój ucznia. 
4. Wspieramy samokształcenie i samowychowanie - nieodłączne elementy życia dorosłego człowieka. 
5. W procesie wychowawczym znaczące miejsce ma wychowanie do przyszłego życia w rodzinie i kultywowanie takich wartości jak: 
- poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka, 
- szacunek do drugiego człowieka, 
- odpowiedzialność, lojalność, miłość, 
- małżeństwo, rodzina.  
     Rola szkoły polega w dużej mierze na wspomaganiu rodziców. Kształtowanie postaw wobec życia, samego siebie i innych wymaga działań 
wychowawczych ukierunkowanych na życie społeczne. Podtrzymywanie stałej współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami 
wspomagającymi proces wychowawczy a także kościołem - zwiększa skuteczność oddziaływań wychowawczych. 
 

V. Założenia programu 
 

Program wychowawczy odpowiada na realne potrzeby ucznia. Uczniowie w szkole maja możliwość rozwoju wszystkich sfer osobowości, uczą    
się w sposób prawidłowy zaspakajać swoje potrzeby, nabywają umiejętności, które pomagają w wytyczeniu i realizowaniu własnej drogi życiowej.  

Działania wychowawcze podejmowane w ramach programu wychowawczego zmierzają do tego aby uczniowie: 
1. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 
2. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno z poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie kształcenia. 
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3. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra własnego z uwzględnieniem dobra innych: byli odpowiedzialni za siebie, za innych, 
za godność własną i innych. 

4. Poprzez poszukiwanie, odkrywanie, dążenie do rzetelnej pracy osiągali wielkie cele życiowe i wartości ważne dla odnalezienia własnego miejsca 
w świecie. 

5. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej                          
i w państwie – przekazywali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne. 

6. Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 
7. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć wspólnotę 

nauczycieli i uczniów. 
 

Równość szans 
 
 Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne i zapewnia rozwój osobowy uczniów. W działalności szkoły nie występują przejawy uprzedzeń                
i niesprawiedliwości: 
1. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z przepisami prawa. 
2. W szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia oraz jest upowszechniana wiedza o tych prawach. 
3. Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
4. Szkoła zapewnia uczniom szczególnie uzdolnionym możliwości rozwoju. 
5. Organizacja i warunki kształcenia zapewniają wszystkim uczniom równe szanse uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
6. Program wychowawczo-profilaktyczny, programy nauczania, a także inne działania szkoły promują szacunek dla każdego człowieka i jego 

godności osobistej, tolerancję dla inności, sprawiedliwość oraz inne uniwersalne wartości. 
 

VI. Strategia działań wychowawczych 
 

Warunkiem skuteczności działań wychowawczych jest rzetelne rozpoznanie sytuacji wychowanka.  
1. Diagnozowanie pojedynczego ucznia z klasy obejmuje gromadzenie informacji opisujących ogół czynników organicznych i psychicznych 

dających mu szanse lub zagrażających jego rozwojowi: 
a) zapoznanie się z dokumentacją lekarską informującą o stanie zdrowia ucznia, ewentualnych zaburzeniach w jego funkcjonowaniu, schorzeniach 

i trwałych defektach, 
b) poznanie różnych cech temperamentu oraz tych postaw, które utrudniają lub ułatwiają nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, a także 

prawidłowe funkcjonowanie społeczne, 
c) zdobycie informacji o elementach osobowości determinującej proces uczenia się, takich jak: inteligencja, pamięć, zdolność do koncentracji itp. 
d) rozpoznawanie zainteresowań, uzdolnień, preferencji oraz hierarchii potrzeb - jako elementów pozwalających na budowanie wewnętrznych 

motywacji do samorozwoju (samokształcenia). 
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2. Diagnozowanie zbiorowości uczniów klasy jako grupy społecznej: 
a) rozpoznawanie pozycji poszczególnych uczniów w strukturze społecznej klasy we wstępnej fazie kształtowania się społeczności klasowej, 
b) obserwowanie kolejnych faz procesu przekształcania się grupy formalnej  w „paczkę” dobrych kolegów, 
c) pozyskiwanie informacji o ustalających się rolach (lub ewentualnej ich dynamice) w grupie klasowej, w tym przywódcy lub „kozła ofiarnego”. 
3. Diagnozowanie elementów środowiska społeczno-kulturowego ucznia (jego rodziny, przyjaciół, środowiska lokalnego): 
a) zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia (stan materialny, formalno-prawny, kulturalny), 
b) poznanie indywidualnego warsztatu pracy domowej ucznia (warunków lokalnych, wyposażenia, organizacji życia rodziny), 
c) rozpoznawanie ewentualnych wpływów negatywnych lub pozytywnych środowiska lokalnego (np. osiedle o różnej infrastrukturze kulturowej). 
 

VII. Sposoby realizacji programu 
 

1. Realizacja tematyki na godzinach wychowawczych. 
2. Kontakty z rodzicami - zebrania, konsultacje, rozmowy, wywiady itp. 
3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi wychowanie. 
4. Współdziałanie z samorządem szkolnym i klasowymi samorządami uczniów. 
5. Współdziałanie całej społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi w zakresie przestrzegania 

regulaminu i statutu szkoły. 
6. Propagowanie tematyki wychowawczej poprzez gazetki w gablotach, plakaty, literaturę, filmy, spektakle, wyjścia, wycieczki  i inne. 
 

VIII. Odpowiedzialni za realizację programu 
 

1. Realizacją programu zajmować się będą: 
- dyrekcja  szkoły, 
- wychowawcy i nauczyciele, 
- pedagog szkolny, 
- społeczność uczniowska, 
- pracownicy szkoły, 
- rodzice. 
 

2. Zadania zespołu realizującego program: 
- opracowanie programu (zespół ds. programu wychow.-profilakt.) 
- monitorowanie realizacji programu, 
- śledzenie najnowszych porad z dziedziny wychowania w literaturze fachowej i internecie, 
- poszukiwanie nowych możliwości oddziaływań na ucznia poprzez stosowanie aktywizujących metod i technik pracy. 
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X. Bezpieczeństwo w szkole 
 

Jednym z priorytetów w działalności szkoły jest bezpieczeństwo uczniów. Wspieramy tworzenie takich relacji i klimatu, które ułatwiają 
współpracę pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, gdzie podstawą jest wzajemny szacunek i porozumienie. 

Budowanie bezpiecznej szkoły polega na tworzeniu warunków do współdziałania, wzajemnego szacunku, akceptacji dla drugiej osoby, 
świadomości własnych potrzeb i wartości - wszystko to tworzy klimat sprzyjający osiąganiu efektów w nauce. 

Szczególne miejsce w aspekcie bezpieczeństwa w szkole zajmuje problem agresji i przemocy. Agresja i przemoc to rodzaj dysfunkcyjnych 
zachowań, często będących wynikiem braku lub nieznajomości alternatywy. Dlatego uczenie i ćwiczenie w szkole umiejętności społecznych, 
komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów i sporów w sposób pokojowy, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania własnych uczuć                    
i potrzeb - jest tak bardzo ważne w budowaniu bezpiecznej szkoły. Okazywanie akceptacji, umiejętność aktywnego słuchania, wyrażanie przez 
nauczyciela swoich autentycznych uczuć, powstrzymywanie się od udzielania rad - wszystko to wpływa na rozwój poznawczy uczniów, a także na 
zmniejszenie słownej  i fizycznej agresji oraz powoduje, że uczniowie są bardziej odpowiedzialni za swoje decyzje i czyny. Działania zapobiegające 
agresji i przemocy są realizowane jednocześnie w kilku obszarach: 
a) na poziomie całej szkoły: 

- diagnoza problemu, 
- szkolenia i wsparcie dla nauczycieli, 
- edukacja rodziców, 
- stworzenie jasnego systemu norm i zasad szkolnych oraz konsekwencji za ich nieprzestrzeganie, 
- nadzór nad uczniami w czasie przerw, 

b) na poziomie klasy: 
-  wspólnie ustalone reguły (zasady) mające na celu zapobieganie przemocy (w tym także jasno określone sankcje), 
-  regularne rozmowy z uczniami na temat problemów klasowych, 
-  spotkania uczniowie - nauczyciele - rodzice, 
- w procesie tworzenia grupy koncentrowanie się na pozytywnych cechach i właściwościach uczniów, 

c) działania związane z pomaganiem konkretnym osobom - ofiarom, sprawcom i świadkom przemocy, takie jak: 
- rozmowy indywidualne z ofiarami przemocy, 
- rozmowy z rodzicami ofiar przemocy, 
- włączenie ofiar przemocy w aktywność grupową, 
- rozmowy interwencyjne ze sprawcami, wyciąganie wobec nich wcześniej ustalonych konsekwencji, zawieranie kontraktów motywujących                   

do zmiany zachowania, 
- rozmowy z rodzicami agresorów, 
- współpraca z ośrodkami pomocowymi, 
- edukacja w zakresie zrozumienia problemu agresji i przemocy. 
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XI. Metody pracy 
 

1. rozmowy indywidualne 
2. pogadanki 
3. dyskusja na forum klasy 
4. twórczość artystyczna 
5. zajęcia pozalekcyjne 
6. warsztaty 
7. projekcje filmów 
8. wycieczki tematyczne 
9. inne 

 
XII. Formy pracy 

    
1. praca w grupach 
2. praca indywidualna 
3. praca w zespołach tematycznych 
4. praca w Samorządzie Uczniowskim 

 
XIII. Struktury oddziaływań wychowawczych  

 
1. Dyrektor Szkoły 
2. Rada Pedagogiczna 
3. Rada Rodziców 
4. Samorząd Uczniowski 
5. Pedagog szkolny 
6. Zespół Wychowawców 

 
XIV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Organizacja współdziałania z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 

1. Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną i psychologiczną przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami, w tym z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Sosnowcu. 



8 

 

2. Do zadań szkoły należy:  
o przygotowywanie wniosków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w celu stwierdzenia podłoża braków i ich form usunięcia, 
o udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, 
o udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych, 
o udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 
o wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich. 

 Zasady współpracy wychowawczej z samorządami:  

1. Kształtowanie u uczniów poczucia przynależności regionalnej. 
2. Udział uczniów w akcjach na rzecz miasta. 
3. Organizowanie spotkań z osobami będącymi autorytetami w środowisku lokalnym. 
4. Udział przedstawicieli władz samorządowych i organizacji społecznych w uroczystościach szkolnych. 

XV. Opiekuńcza rola szkoły 
 

Niemożliwe jest zrealizowanie celów stawianych przed wychowaniem bez jednoczesnej troski o optymalny poziom zaspokajania materialnych 
i emocjonalnych potrzeb wychowanka. Opiekuńcza funkcja szkoły przejawia się głównie w następujących działaniach: 

a. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, 
b. udzielanie pomocy uczniom z konfliktami rodzinnymi, 
c. udzielanie pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami, 
d. udzielanie pomocy uczniom ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, 
e. planowanie działań w stosunku do uczniów, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

 
XVI. Efekty działań 

 
Model absolwenta naszej szkoły: 
 
• Jest myślący i wrażliwy. 
• Zna swoje mocne strony  i potrzeby innych ludzi. 
• Potrafi zdobywać potrzebne informacje. 
• Potrafi zagospodarować twórczo swój wolny czas. 
• Potrafi rozwijać swoje zainteresowania. 
• Potrafi wyrazić swoje zdanie i umie je uzasadnić. 
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• Potrafi szanować przyrodę. 
• Umie się uczyć. 
• Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy. 
• Umie korzystać z dóbr kultury. 
• Umie radzić sobie w trudnych sytuacjach. 
• Jest ambitny, tolerancyjny, koleżeński. 
• Stosuje zasady dobrego wychowania. 
• Szanuje mienie społeczne. 
• Stosuje poznaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu problemów. 
• Preferuje zdrowy styl życia. 

XVI. Ewaluacja programu 

 Ewaluacja to oszacowanie wartości wdrożonego programu, wyciąganie wniosków o jego skuteczności. Istotą ewaluacji jest wnioskowanie                   
o wartości danego przedsięwzięcia na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej od osób uczestniczących w jego realizacji. Przekazywaniu                         
i uzyskiwaniu informacji zwrotnych służyć mogą ankiety ewaluacyjne, obserwacja, wywiad, rozmowa, pozyskiwanie danych na podstawie analizy 
dokumentów. 
 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 
 
 

Obszar życia szkoły Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 
Termin 

realizacji 

Współpraca 
z rodzicami 

-  podtrzymywanie tradycji     
rodzinnych 

-  uświadamianie wartości rodziny 
-  uświadamianie znaczenia 

pozytywnych więzi i relacji                 
w rodzinie 

-  uświadamianie rodziców                 
o ustawowych obowiązkach 
względem własnych dzieci 

-  uświadamianie rodzicom 
konieczności realizacji obowiązku 

 zebrania klasowe                            
i indywidualne 

 organizowanie spotkań       
rodziców z pedagogiem 
szkolnym, przedstawicielami 
Policji, PPP 

 pomoc rodziców                   
w organizacji imprez 
szkolnych i klasowych 

 sprawdzanie realizacji 
obowiązku szkolnego 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog, 
dyrekcja 

wg harmonogramu, 
 wg potrzeb 

 
 
 
 

cały rok  
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szkolnego  i obowiązku nauki                          
-  informowanie rodziców                

o trudnościach           
edukacyjnych dziecka           

 - poszukiwanie przyczyn trudności 
dydaktycznych                              
i wychowawczych dziecka 

-  organizowanie dla rodziców  
spotkań i szkoleń na terenie 
szkoły i przez instytucje 
wspierające     

 wspieranie rodziców               
w procesie edukacyjnym 
dziecka poprzez rozmowy, 
spotkania, zebrania, 
konsultacje 

 rozmowy z nauczycielami 
uczącymi  

 zalecenia badania                 
w Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej i poradniach    
specjalistycznych 

 konsultacje pedagoga 

 przekazywanie rodzicom 
informacji o formach 
szkolenia dla rodziców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wg terminarza 

 

Integracja grupy 

Uczeń: 
-  czuje się dobrze  i bezpiecznie  
    w grupie rówieśniczej 
-  rozwija umiejętność 

współdziałania 
-  współtworzy normy zachowań              

w grupie rówieśniczej na 
podstawie ogólnie przyjętych 
norm zachowania 

-  integruje się w zespole klasowym 
-  potrafi zaakceptować słabszych, 

sprawnych inaczej 
-  przełamuje bariery w kontaktach 

z osobami niepełnosprawnymi 

 gry i zabawy integracyjne 

 uroczystości klasowe  
     i szkolne 

 wspólne wycieczki  
     i wyjazdy  

 udział w uroczystościach 
organizowanych przez SU 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog 
 

cały rok 

Nauczanie 
i wychowanie 

w kontekście  Konwencji                             
o Prawach Dziecka 

 

Uczeń: 
-  zna swoje prawa i obowiązki  
-  zna i stosuje normy dobrego 

zachowania w kontekście 
Konwencji o Prawach Dziecka 

 stosowanie form   
grzecznościowych 

 zachowanie się  w różnych 
instytucjach, urzędach                   
i miejscach publicznych 

wychowawcy, 
nauczyciele,            

pedagog 
 
 

cały rok 
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 - -  chce kształcić i rozwijać nawyki 
właściwego zachowania  
w sytuacjach zagrożenia   życia  
i zdrowia 

-  potrafi umiejętnie rozwiązywać 
problemy w grupie 

-  świadomie akceptuje postawy 
przeciwko wykluczeniu  

   i dyskryminacji 
-  jest otwarty na „inność”  
   i różnorodność kulturową 
-  jest wrażliwy na potrzeby 

rówieśników  

 udział wychowawców                 
i pedagoga w rozwiązywaniu 
sytuacji konfliktowych 

 właściwe zachowanie się  
wobec ludzi innych 
narodowości, wyznań               
i kultur 

 gazetki, pogadanki podczas 
godzin wychowawczych 

       Bezpieczeństwo  dzieci 
w szkole i poza terenem 

szkoły 

Uczeń: 
-  potrafi zachować bezpieczeństwo 
   w drodze do i ze szkoły 
-  potrafi zachować bezpieczeństwo 

w szkole i poza nią 
-  przestrzega obowiązujące 

regulaminy  
-  wie jak ma się zachować  
   w czasie wolnym od zajęć 
-  zna przepisy ruchu drogowego 

dotyczące  pieszych 
-  nie stosuje agresji  psychicznej            

i fizycznej 
 Rodzic: 
-  zna i przestrzega procedury 

odprowadzania                             
i przyprowadzanie dzieci z i do 
szkoły 

 pogadanki nauczycieli, 
przedstawicieli Policji, Straży 
Miejskiej 

 poinformowanie uczniów                 
o zasadach BHP na lekcjach 
i w czasie przerw 

 poinformowanie uczniów                
i rodziców o regulaminach 

     i zasadach obowiązujących                  
w szkole oraz                        
o konsekwencjach za ich 
nieprzestrzeganie 

 aktywne pełnienie dyżurów 
nauczycieli z 
uwzględnieniem 
newralgicznych miejsc 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog, 
dyrekcja 

cały rok 
 
 

wrzesień  
 

 
wrzesień 

 
 
 
 

 
cały rok 

 
 
 
 

Wychowanie patriotyczne, 
ekologiczne 

i prozdrowotne 

Uczeń: 
-  potrafi wskazać  najważniejsze 

święta narodowe, potrafi 

 organizowanie i udział            
w uroczystościach 
patriotycznych 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog 

cały rok 
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wypowiedzieć się na temat 
swojego miasta 

-  potrafi zastosować wiedzę   
ekologiczną w praktyce 

- -  jest współodpowiedzialny za stan 
środowiska naturalnego 

- -  zna zagrożenia wynikające  
   z niszczącej działalności 

człowieka 
 
-  potrafi zadbać o zdrowie własne                               

i innych 

 kultywowanie tradycji 
szkolnych 

 poruszanie tematu historii 
miasta i ekologii na 
godzinach z wychowawcą 

 wycieczki ekologiczne 

 segregacja odpadów na 
terenie szkoły 

 propagowanie zdrowego 
stylu życia (gazetki, akcje, 
lekcje wychowawcze, zajęcia 
sportowe) 

 spotkania z pielęgniarką 
szkolną 

 

 
 
 

 
Rozwój osobisty, rozwijanie 

zainteresowań 
i uzdolnień 

 
 
 
 
 

Uczeń: 
-  potrafi planować swój czas wolny 

i wypoczynek 
-  poszerza swoje zainteresowania 

poprzez udział w różnych 
zajęciach w szkole i poza nią 

-  potrafi zaprezentować  swoje 
osiągnięcia przed społecznością 
szkolną 

 udział w kołach 
zainteresowań  

    i zajęciach pozalekcyjnych 

 udział w konkursach 
szkolnych, miejskich, 
ogólnopolskich, 
międzynarodowych 
(promocja szkoły) 

 udział w imprezach 
szkolnych i pozaszkolnych      
(promocja szkoły)         
związanych  z prezentacją 
uzdolnień i umiejętności 

wychowawcy, 
nauczyciele 

wg harmonogramu 
 

 
cały rok 

Poznanie samego siebie 

 Uczeń: 
-  zna zmiany zachodzące                   

w ciele i psychice w okresie 
dojrzewania 

-  rozróżnia uczucia i potrafi je 
wyrażać 

-  potrafi konstruktywnie  

 zajęcia tematyczne  
     z wychowawcą 

 zajęcia z pedagogiem 

 zajęcia z przyrody, 
wychowania do życia            
w rodzinie 

wychowawcy, 
pedagog,               

nauczyciel przyrody, 
nauczyciel 

wychowania 
do życia w rodzinie,  

pielęgniarka szkolna,  

cały rok 
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   komunikować się 
-  potrafi być empatyczny 
-  stosuje asertywność 
-  szanuje swoją godność osobistą            

i innych 
-  nie szkodzi własnemu  zdrowiu 

 spotkania z pielęgniarką 
szkolną 

 zajęcia z realizatorami  
           programów   wychowawczo -  

     profilaktycznych 
 

realizatorzy programów 
 

 
 

wg terminarza 

Rozwijanie świadomości 
wynikającej  z korzystania 

z Internetu oraz innych           
technologii komunikacyjnych 

Uczeń: 
-  zna zagrożenia wynikające             

z Internetu i innych technologii 
komunikacyjnych 
(cyberprzemoc, cyberbullying) 

-  ma świadomość konsekwencji 
wynikających                                     
z nieodpowiedniego korzystania                          
z komunikatorów 

 zajęcia z wychowawcą, 
pedagogiem 

 akcje, gazetki 

 zajęcia komputerowe 

 spotkania szkoleniowe dla 
rodziców (w razie 
konieczności spotkania                    
z przedstawicielami Policji, 
Straży Miejskiej) 

wychowawcy,  
pedagog,  
nauczyciel  

zajęć komputerowych 

cały rok 

 
 

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
 

 

Obszar życia szkoły Zadania Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

I. Nauczyciel - uczeń 1. Kształtowanie pozytywnych 
wzorców etycznych i społecznych 
uczniów oraz systemu wartości. 

 tworzenie życzliwej                    
i przyjaznej atmosfery                
w szkole 

 stosowanie właściwej 
komunikacji w relacjach 
nauczyciel - uczeń 

 budowanie zaufania poprzez 
dialog, współpracę i negocjacje 

 przybliżanie sylwetek 
zasłużonych ludzi, autorytetów 
z życia społecznego na 

wszyscy nauczyciele            
i pracownicy szkoły 

 
 
 
 
 
 

wychowawcy 

cały rok 
 
 
 

 
 

 
 

wg 
harmonogramu 

godzin                  
z wychowawcą 
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lekcjach wychowawczych 

II. Nauczyciel - środowisko 
rodzinne 

1. Wspieranie rodziny                              
w rozwiązywaniu problemów           
z dziećmi zagrożonymi 
uzależnieniami. 

 zajęcia szkoleniowo - 
edukacyjne dla rodziców                       
w zakresie środków 
psychoaktywnych (w tym 
dopalaczy) 

 poradnictwo indywidualne dla 
rodziców  

 kierowanie do 
specjalistycznych form pomocy 
pozaszkolnej 

pedagog szkolny, 
przedstawiciele PPP, 

KMP 

wg terminarza 
 
 
 
 

cały rok 

III. Oddziaływania 
wychowawcze                         
w dydaktyce 

1. Uświadamianie uczniom 
zagrożenia uzależnieniami. 

 pogadanki, dyskusje na innych 
lekcjach niż wychowawcza, np.                  
w ramach lekcji przyrody 

nauczyciele 
przedmiotów 

cały rok 

IV. Organizacja życia szkoły 1. Zapewnienie uczniom 
bezpieczeństwa na terenie 
szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rozpoznawanie                          
i rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych                 
(w tym dopalaczy) przez uczniów. 

 pełnienie dyżurów przez 
nauczycieli i pracowników 
obsługi 

 dyżury rodziców w czasie 
imprez szkolnych 

 zapoznanie nauczycieli                  
i rodziców i przestrzeganie 
procedury odprowadzania                  
i przyprowadzania dzieci z i do 
szkoły 

 udział nauczycieli  w szkoleniu 
dot. przeciwdziałaniu 
terroryzmowi  i zagrożeniom 
cywilizacyjnym 

 

 obserwacja uczniów                     
i natychmiastowe reagowanie 
na każdy sygnał o zagrożeniu 

 współpraca z KMP 

wszyscy nauczyciele             
i pracownicy obsługi, 

dyrekcja,  
rodzice 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
wszyscy pracownicy 

szkoły 
 

pedagog szkolny 
 

cały rok 
 
 
 
 

wrzesień 
 
 
 
 

wg terminarza 
 
 
 

 
cały rok 

 
 

cały rok 
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3. Umożliwianie atrakcyjnego 
spędzania wolnego czasu bez 
używek. 

 kierowanie do pozaszkolnych 
form pomocy 

 wyeksponowanie na terenie 
szkoły adresów i telefonów 
instytucji i organizacji 
pomocowych 

 

 udział w zajęciach 
pozalekcyjnych, kołach 
zainteresowań 

 zajęcia terapeutyczne dla 
uczniów zagrożonych 
uzależnieniami 

 
 
 
 
 
 
 

opiekunowie kół 
 

 
pedagog szkolny 

 

 
 
 
 

 
 
 

wg 
harmonogramu 

 
cały rok 

V. Tematyka godzin 
wychowawczych 

1. Podnoszenie świadomości 
uczniów w zakresie uzależnień. 

 udział w warsztatach 
profilaktycznych 

 pogadanki, dyskusje 

 projekcje filmów w zakresie 
profilaktyki uzależnień 
połączone z dyskusją 

trenerzy 
 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 

wg terminarza 
 

cały rok 

 
 

                                                                         Program opracował zespół w składzie:  
                                                                                      G. Tomasik, E. Felis, K. Kwiatkowska, K. Ślęzak, M. Zabielny, A. Twaróg 


