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I. WSTĘP
Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych

uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego, obejmuje wszystkie treści i działania o

charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Stanowi on podstawę funkcjonowania szkoły

w zakresie wychowania i profilaktyki. 

Ma on charakter otwarty, może być poddawany modyfikacjom i dostosowaniu do zaistniałych

potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska szkolnego.

1. MISJA SZKOŁY

„Dzieci to coś dużo więcej niż tylko mali ludzie”- zawarta w Koncepcji Pracy Szkoły.

2. ŚRODOWISKO UCZNIA
Nasza  szkoła jest  placówką  usytuowaną  na  terenie  wiejskim.  Uczęszczają  do  niej

uczniowie z Bralina, a także dzieci dojeżdżające z takich miejscowości jak: Chojęcin, Gola,

Tabor Wielki, Tabor Mały, Utrata, Lipnik, Mielęcin, Weronikopole oraz Czermin. Uczniowie

Ci korzystają z dowozów zapewnionych przez Urząd Gminy Bralin.  Do szkoły uczęszczają

ponadto uczniowie spoza obwodu.  Wśród dzieci uczących się w naszej placówce jest spora

grupa uczniów pochodzenia ukraińskiego.

Część  rodzin  dzieci  dojeżdżających  zajmuje  się  rolnictwem,  natomiast  rodziny  z

Bralina  w  większości  zatrudnione  są  w  sektorze  prywatnym  i  usługach.  W  większości

uczniowie wychowują się w rodzinach pełnych, jednak w szkole uczy się również duża grupa

dzieci  

z rodzin niepełnych, rozbitych, rekonstruowanych i zastępczych.   Wykształcenie rodziców  

w  dużej  mierze  jest  wyższe,  średnie  lub  zawodowe.  Sytuacja  materialna  rodzin  jest

zróżnicowana. Do szkół uczęszczają również uczniowie, których rodziny objęte są kuratelą

sądową. 

Duża  część  uczniów  posiada  opinie  i  orzeczenia  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej.   Dla  tych  uczniów  zorganizowano  zajęcia  specjalistyczne,  rewalidacyjne,

dydaktyczno-wyrównawcze oraz dostosowano wymagania edukacyjne. Coraz częściej wśród

wychowanków diagnozowane są wady wymowy. 

W szkole prowadzone są również zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz koła zainteresowań.

Uczniów  charakteryzuje  przeciętna  motywacja  do  nauki,  jednakże  do  szkoły

uczęszcza również spora grupa dzieci o silnie zakorzenionych pasjach i zainteresowaniach.

Zarówno wśród chłopców i dziewczynek bardzo lubianymi aktywnościami są: sport, muzyka,

malarstwo, taniec, język obcy. Z rozmów z uczniami wynika, że swój wolny czas spędzają

3



również  przed  komputerem  grając  w  gry,  korzystając  z  komunikatorów,  portali

społecznościowych oraz przeglądając strony internetowe. 

Uczniowie  w  poszczególnych  rocznikach  podzieleni  są  na  klasy  a/b/c.  W Szkole

Podstawowej funkcjonuje w 20 oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 15

lat. Dodatkowo w tym roku szkolnym pracę rozpoczęły 3 odziały przedszkolne tzw. klasy „0”

 Zdarzają  się  przypadki  konfliktów  wewnątrzklasowych,  sytuacji  trudnych,  a

obowiązujące procedury pozwalają na ich wyjaśnienie i rozwiązanie. 

3. DIAGNOZA

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom całej

społeczności szkolnej tj: rodzicom, nauczycielom i przede wszystkim uczniom. Aby poznać

oczekiwania i potrzeby wszystkich wykorzystano następujące metody badań pedagogicznych:

1. Metoda sondażu diagnostycznego: 

Przeprowadzona  diagnoza  czynników  ryzyka  i  czynników chroniących  w  roku  szkolnym

2021/2022  miała  charakter  ankiety.  Uczniowie  klas  4-8  wzięli  udział  w  ankiecie  on-line

(łącznie 262 osób), rodzice natomiast udzielali odpowiedzi w sposób tradycyjny (w badaniu

wzięło udział 105 rodziców).

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie – jest  to deklaracja 96% młodzieży poddanych

diagnozie. Wychowankowie twierdzą, że atmosfera panująca w szkole jest przyjazna i daje im

poczucie bezpieczeństwa. Jako miejsca, w których czują się źle, i  w których ich poczucie

bezpieczeństwa byłoby zagrożone, wskazują szkolne toalety.

Blisko 81% ankietowanych uczniów ma pozytywne odczucia związane ze szkołą. Czują się

lubiani  i   akceptowani  przez  kolegów  i  koleżanki  z  klasy,  co  potwierdzają  wypowiedzi

rodziców. 

89%  uczniów wie gdzie i u kogo może szukać pomocy w trudnych sytuacjach i większość z

nich  znajduje  taką  osobę  w  szkole.  10%  ankietowanych  wskazuje,  że  było  świadkami

przemocy fizycznej (kopanie, popychanie), 28% przemocy słownej (obrażanie, przezywanie),

7%  hejtu  w  Internecie.  Badani  uczniowie  wskazują  (w  20%),  że  w  szkole  zdarzają  się

przypadki nieprzyjemnych żartów (chowanie plecaka,  podstawianie nogi). Jeżeli dzieje się

krzywda innym uczniom, 88% ankietowanych wie jak i  reaguje w odpowiedni sposób.

41  %  respondentów  klas  6-8  twierdzi,  że  nauczyciele  podczas  lekcji  nie  poruszają

tematyki związanej z uzależnieniami (Internet, alkohol, narkotyki).

Ankietowani  wiedzą,  czym  są  narkotyki,  dopalacze,  alkohol.  Prezentują  negatywny

stosunek do używek w przypadku 75% badanych. Wykazują jednak problem w określeniu i
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sprecyzowaniu skutków zażywania ww. substancji przez osoby poniżej 21 roku życia.

18% respondentów twierdzi, że piło alkohol – co jest widocznym wzrostem w porównaniu z

rokiem ubiegłym. W grupie tej aż 8 % zdarzyło się choć raz wypić taką ilość alkoholu, że

odczuwało jego działanie (zawroty głowy, zaburzenia równowagi, nudności). Działo się to

głównie na uroczystościach rodzinnych, w domu, podczas obecności rodziców oraz w innych

sytuacjach, których uczniowie konkretnie nie wskazują.

99% uczniów nie próbowało narkotyków ani dopalaczy, ale już 10% z nich wie, gdzie i od

kogo można je zdobyć.

Uczniowie czują się bezpiecznie w swoich domach. Swoje relacje z rodzicami określają

głównie jako bardzo dobre lub dobre. Są przez nich wspierani i w większości przypadków

mogą zwierzyć się rodzicom ze swoich problemów.

Uczniowie naszej szkoły wiedzą, jak dbać o zdrowie, zapoznani zostali z procedurami

zachowania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem pandemii, uznają je za zrozumiałe.

Ankietowani  prezentują  szeroki  wachlarz  zainteresowań,  od  sportu,  poprzez  muzykę,

telewizję,  zwierzęta,  podróże,  fotografię,  aż  po  zajęcia  techniczno-plastyczne,  taniec,

czytelnictwo  czy naukę  języków obcych.  Swój  czas  wolny spędzają  zwykle  na  świeżym

powietrzu. Dzielą go również na  korzystanie z Internetu, granie  w gry czy swoje hobby.

Ważnym aspektem jest również wspólne spędzanie czasu z rodziną.

Rodzice  wskazują,  że  najczęstsze  problemy  ich  pociech  związane  są  z  nadmiarem

obowiązków szkolnych, trudnościami w nauce oraz z prawidłowymi relacjami rówieśniczymi.

Oczekują  oni  cyklicznych  spotkań  z  wychowawcą  i  nauczycielami  oraz  indywidualnych

konsultacji z psychologiem/ pedagogiem. 

Jako  najbardziej  istotne  działania  (w  sferze  wychowawczo  –  profilaktycznej)  wskazują

spotkania z wychowawcą (wycieczki, wyjazdy), zajęcia integracyjne oraz koła zainteresowań.

2. Obserwacja  zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć pozalekcyjnych,

także na wycieczkach- prowadzona na bieżąco przez wychowawców i nauczycieli.

3. Analiza dokumentacji:  

 Statut Szkoły,

 Dziennik elektroniczny  (w szczególności zagadnienia realizowanych godzin 

wychowawczych,  oceny, frekwencja),

 Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 Dziennik pedagoga szkolnego,
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 Dzienniki zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych,

 Dziennik świetlicy szkolnej.

4. Dotychczasowe doświadczenia szkoły.

5. Podstawowe 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.

 Wzmocnienie  edukacji  ekologicznej  w  szkołach.  Rozwijanie  postawy

odpowiedzialności za środowisko naturalne.

II. WARTOŚCI WAŻNE DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1. POJĘCIE WARTOŚCI

Z punktu widzenia aksjologii „wartość to (...)wszystko, co cenne i godne pożądania,

co stanowi cel dążeń ludzkich, co uważane jest za ważne oraz sprzyjające i w takiż sposób

urzeczywistniane  (…).  Pod  pojęciem  wartości  może  ukrywać  się  zarówno  ideał,  jak  i
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potrzeba, przeżycie czy po prostu cel.”1

 Ustalenie istotnych wartości jest elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu

programu wychowawczego. Człowiek, by mógł się rozwijać potrzebuje wartości. Nie można

mówić  o  rozwoju  bez  zaspokojenia  potrzeb  czy  bez  dążenia  do  wytyczonych  celów.  To

azymut wychowawczy, do którego dążymy.

Uznaje się, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich

dzieci mają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowania. Kierunki działań

wychowawczo-  profilaktycznych  szkoły  nie  mogą  być  sprzeczne  z  wolą  rodziców,  a

nauczyciele nie ponoszą  całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania

oraz profilaktyki. 

Wychowanie i działalność profilaktyczna stanowi jeden z podstawowych wymiarów

pracy każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole i opiera się na indywidualnych relacjach

nauczyciel – uczeń.

Nauczyciele szkoły zatem:

1. wyzbywają się wszelkiego nagannego postępowania,

2. obdarzają zaufaniem i otaczają życzliwością każdego ucznia, 

3. wspomagają  wszechstronny  rozwój  dziecka,  wspierają  go  w  procesie  nabywania

wiedzy,  sprawności,  kształtowaniu  odpowiednich  postaw i  nawyków,  które  zapewnią  mu

przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia. 

2. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE
W wyniku przeprowadzonej diagnozy społeczność szkolna wyłoniła następujące wartości:
Wartość: RODZINA

Postawa ucznia:

- ma poczucie współodpowiedzialności za szczęście w rodzinie,

- tworzy i kultywuje dobre obyczaje i tradycje rodzinne,

- podejmuje domowe obowiązki na miarę swoich możliwości,

- podejmuje próby włączenia rodziców w działania na rzecz szkoły.

1 Urszula Ostrowska, Aksjologiczne podstawy wychowania, w: Pedagogika. Podstawy nauk o 
wychowaniu, Bogusław Świderski (red.), Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, tom I, s. 396.
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Wartość: ZDROWIE

Postawa ucznia:

- ma świadomość stosowania właściwych nawyków żywieniowych,

- jest  świadomy  (stosownie  do  wieku)  skutków  uzależnień  od  alkoholu,  tytoniu,

narkotyków,  dopalaczy,  środków  odurzających,  substancji  psychoaktywnych,  gier

komputerowych, telefonu komórkowego, telewizji i Internetu,

- jest wysportowany.

Wartość: KULTURA OSOBISTA

Postawa ucznia:

- okazuje szacunek drugiemu człowiekowi,

- zna i stosuje się do norm dobrego zachowania,

- ma wiedzę i umiejętności z zakresu savoir-vivre’u,

- zna normy i obyczaje.

Wartość: BEZPIECZEŃSTWO

Postawa ucznia:

- zachowuje bezpieczeństwo w szkole i poza nią,

- zna zasady bezpieczeństwa w Internecie,

- nie stosuje przemocy i wie jak zareagować gdy jest jej świadkiem,

- zna zasady udzielania pierwszej pomocy,

- zna procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid -19

3. WARTOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE ABSOLWENTA
Absolwent Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie:
 Prawidłowo funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu, w domu i w szkole a także
odznacza  się  wysoką kulturą  osobistą.  Jest  pogodny,  pozytywnie  patrzy na  otaczający go
świat, siebie i innych.
 Jest aktywny. Odczuwa potrzebę aktywności ruchowej w życiu, chętnie uprawia sport
w najróżniejszych jego odmianach. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej na miarę
swoich możliwości.
 Jest  ciekawy świata.  Chętnie  gromadzi  wiadomości  korzystając  z  różnych  źródeł.
Interesuje się otaczającym go światem, dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące w nim
zależności  i  związki  przyczynowo  -  skutkowe.  Potrafi  wyciągać  wnioski  ze  swoich
obserwacji.
 Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić
ich przydatność do określonego celu.
 Jest  odpowiedzialny.  Stara  się  przewidzieć  skutki  swoich  działań,  ponosi
konsekwencje swoich czynów, cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie
– wytrwale i konsekwentnie szuka innych rozwiązań. Jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do
osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Umie pracować w grupie i poczuwa
się do współodpowiedzialności.
 Jest  otwarty.  Wykorzystuje  możliwości,  jakie  stwarza  mu  dom  i  szkoła.  Umie
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wyrażać sądy na określony temat niezależnie od opinii innych. Łatwo nawiązuje współpracę z
innymi  ludźmi.  Wie,  że  istnieją  różne  sposoby  komunikowania  i  bez  trudu  uczy  się
korzystania  z  nowoczesnych  technologii  komunikacyjnych.  W  grupie  działa  zgodnie  z
obowiązującymi w niej  zasadami.  Interesuje się stawianymi przed nimi zadaniami,  potrafi
planować swoje działania.
 Jest  prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki.  W swoim zachowaniu wykazuje dobre
intencje.
 Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Ma poczucie czasu i umie zaplanować swoje
zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.
 Jest  rozważny.  Zna  zagrożenia  występujące  w  jego  środowisku,  wyraża  chęć
aktywnego przeciwdziałania tym zjawiskom, potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
Postępuje zgodnie z zasadami higieny.
 Jest  tolerancyjny. Rozumie,  że  różnice  między  ludźmi  są  czymś  normalnym  i
pożądanym. Stara się każdego zrozumieć i dostrzec w nim coś dobrego. 
 Jest zdrowy. Dba o zdrowie, prowadzi zdrowy tryb życia.
 Okazuje szacunek osobom starszym, docenia wartość rodziny.
 Szanuje tradycje, symbole narodowe i religijne.
III. CELE PROGRAMU
1. CELE OGÓLNE
a) Wszechstronny rozwój ucznia;
b) Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie;
c) Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od wszelakiego rodzaju używek;
d)  Zapewnienie możliwości  zdobywania wiedzy i  umiejętności  niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
2. CELE SZCZEGÓŁOWE
Wszechstronny rozwój ucznia
- przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną,
edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych;
- umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań;
- dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby
uczeń  był  kreatywny  i  miał  świadomość  większej  wartości  swoich  działań  twórczych  i
oddziaływań wychowawczych.
Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie
- kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich, patriotycznych w oparciu o normy etyczne
i przyjęty system wartości;
- przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych;
- nabywanie zasad savoir-vivre’u,
- kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi;
-  tworzenie  życzliwej,  serdecznej  i  rodzinnej  atmosfery  w  szkole  wzajemnego  szacunku
tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
- kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i
innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań;
- przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia
społecznego wraz z jego zagrożeniami;
- integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność;
- włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły;
-  kształtowanie  umiejętności  przeciwstawiania  się  wpływom  kolegów  ze  środowisk
zdemoralizowanych;
- kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci;
- zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych, niewydolnych
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wychowawczo i zaniedbanych.
Promowanie zdrowego trybu życia
- ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniami, które hamują lub zakłócają ich rozwój,
-  uświadamianie,  stosownie  do  wieku,  skutków  uzależnień  od  alkoholu,  tytoniu,  e-
papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych środków uzależniających,
- wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
- nabycie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach szkolnych i poza-
szkolnych, 
- wpojenie zasad zdrowego odżywiania, 
-  wdrażanie  do  bezpiecznych  zachowań  w dobie  pandemii  COVID –  19  (przestrzeganie
procedur obowiązujących w szkole), 
- poszerzenie wiedzy na temat chorób zakaźnych,
- rozbudzanie zainteresowań różnego rodzaju aktywnościami sportowymi,
- poznanie metod pozytywnego rozładowania negatywnych emocji.
Zapewnienie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy wypowiadania się;
- rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego;
- pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznane techniki nowego uczenia
się;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
-  zainspirowanie  odpowiednich  procesów  reedukacji,  czyli  oduczania  się  negatywnych  i
antyspołecznych zachowań;
- kształtowanie umiejętności dokonania analizy, syntezy i selekcji.

IV. KALENDARZ ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI  2021/2022
W  przypadku  wprowadzenia  nauczania  zdalnego/  hybrydowego  w  związku  z  panującą
sytuacją  epidemiologiczną  -  wszystkie  imprezy  szkolne  zyskają  charakter  uroczystości
klasowych, a za ich realizację odpowiedzialni będą wychowawcy. 
Uroczystości szkolne:
Uroczystość: 
 
Narodowe Czytanie 

Światowy Dzień Turystyki 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

Narodowe Święto Niepodległości  

Złote Gody

Wigilia szkolna 

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja 

 
Inne  (akcje,  rajdy,  konkursy,  wycieczki,  gazetki,  komunikaty,  itp.,  organizowane
również w ramach pracy wychowawcy):
Sprzątanie świata wrzesień 
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Dzień Chłopca 
 

wrzesień 

Europejski Dzień Języków Obcych wrzesień 

Pasowanie na ucznia październik 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych 

październik 

Europejski Tydzień Kodowania październik 
Mikołajki grudzień 
Klasowa wigilia grudzień 

Szkolny Tydzień Profilaktyki, 
Dzień Bezpiecznego Internetu 

luty 

Dzień Kobiet marzec 

Dzień Wiosny marzec 
Dzień Ziemi  
Dni Oświaty, Książki i Prasy kwiecień 
Dzień Patrona maj 

Pasowanie na czytelnika maj/ czerwiec 
V. ZADANIA DO REALIZACJI I PLAN DZIAŁAŃ
W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  szkole  i  ochrony  przed  rozprzestrzenianiem  się

COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie obowiązują specjalne

procedury  zapewniania  bezpieczeństwa,  zostali  z  nimi  zapoznani  wszyscy  nauczyciele,

uczniowie  oraz  rodzice.  W  zadaniach  do  realizacji  oraz  planach  działań  na  poziomie

wszystkich klas znalazły się odpowiednie zapisy.

Klasa „0”

1. Wychowanie dziecka akceptującego siebie i otwartego wobec innych ludzi

Zadanie Efekty działań Sposób realizacji 

Budowanie
pozytywnego 
obrazu
własnego "ja";

 
Dziecko:
 Przedstawia się imieniem i 
nazwiskiem 
 Wskazuje cechy charakterystyczne 
własnego ciała: koloru włosów, oczu 
itp.
 Wskazuje różnice w wyglądzie 
swoim i innych
 Wypowiada się na temat własnych 
marzeń, zainteresowań, uczuć
 Określa różne stany emocji

 
 Poznanie imion i nazwisk dzieci z 
grupy;
  Podawanie informacji o sobie i 
innych
  Poznawanie swojego ciała 
poprzez zabawy
  Wyrażanie i nazywanie różnych 
emocji podczas zabawy

Rozwijanie Dziecko: Uczestniczenie w
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umiejętności
komunikowania się.

Rozwijanie
umiejętności
współdziałania z
innymi.

Określa i nazywa potrzeby
innych,
Obdarowuje innych
samodzielnie wykonanymi
upominkami,
Składa życzenia okolicznościowe
Udziela pomocy młodszym
kolegom,
Szanuje cudze zdanie,
Dowiaduje się o konieczności
zachowania sekretu,
Mówi innym miłe słowa,
Zwraca uwagę na problemy,
które dotyczą innych,

Dziecko:
Słucha i rozumie opinię
innych osób
Wypowiada własne myśli
w kontaktach indywidualnych
i zespołowych:
a) w konkretnych sytuacjach
dnia codziennego,
b) przy opowiadaniu obrazka,
Prowadzi rozmowy w formie
dialogu przy różnych
okazjach,
Zadaje pytania i udziela
odpowiedzi,
Prowadzi rozmowy na temat
planowania zabaw, zajęć,
tworzy własne zakończenia
opowiadań,

Dziecko:
Uczestniczy w zabawach
integracyjnych podczas zajęć, 
uroczystości
Uczestniczy we wspólnych
i ulubionych zabawach
z rodzeństwem, rodzicami
i dziadkami (w zależności od sytuacji
epidemiologicznej)
Doprowadza zaplanowane
zadania do końca,
Szanuje cudzą własność oraz
wytwory pracy innych,
Podejmuje role w zabawach
tematycznych,

działaniach pozwalających na
poznanie możliwości 
swoich i innych dzieci.
Rozwijanie relacji
pomiędzy
dziećmi opartych na
wzajemnym
szacunku
i akceptacji.

Komunikowanie się w
grupie.
Swobodne rozmowy.
Rozwijanie
umiejętności płynnego
mówienia.

Zabawy dowolne i zabawy 
kierowane przez nauczyciela
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Uczestniczy i inicjuje zabawy
zespołowe, konstrukcyjne,
dydaktyczne, ruchowe,
plastyczne, muzyczne

2. Bezpieczeństwo

Zadanie Efekty działań Sposób realizacji

Bezpieczeństwo
własne i innych
na terenie
szkoły, domu oraz na
drodze

Dziecko:
Wie, do kogo się zwrócić
w trudnej sytuacji, 
Umie troszczyć się o własne
bezpieczeństwo,
Zdaje sobie sprawę z zagrożeń,
Przestrzega zakazu przyjmowania
słodyczy i innych rzeczy od osób
obcych,
Potrafi rozróżnić co jest dobre a co
złe,
Potrafi powiedzieć "NIE" w
sytuacjach zagrożenia
Umie szukać pomocy, zna numery,
telefonu na policje, pogotowie 
ratunkowe, straż , numer 112,
Korzysta ze sprzętu i zabawek
zgodnie z zasadami ich 
użytkowania,
Rozumie konieczność takiego
poruszania się na terenie szkoły,
aby nie zagrażało to 
bezpieczeństwu,
Informuje nauczycielkę o 
sytuacjach zagrażających 
bezpieczeństwu, zarówno własnemu
jak i innych
Bezpiecznie posługuje się 
przyborami np. nożyczkami, itp.,
Potrafi bezpiecznie poruszać się 
po drodze,
Stosuje się do sygnalizacji 
świetlnej,
Zna wybrane znaki drogowe,
Wie, do kogo zwrócić się o pomoc
w trudnych sytuacjach (policjant),
Rozumie znaczenie i konieczność
stosowania elementów
odblaskowych,

Opracowanie grupowego 
kontraktu oraz przestrzeganie
w ciągu całego roku szkolnego.
Podstawowe zasady
poruszania się po
drogach.
Numery alarmowe.
Spotkanie z funkcjonariuszami
 policji.
Pogadanki
Historyjki obrazkowe
W toku zajęć
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Sprawnie i bezpiecznie wsiada i
wysiada z autobusu,
Umie wykorzystać zdobyte
wiadomości i umiejętności związane
z bezpieczeństwem

3.Rozumienie potrzeby dbania o środowisko i swoje zdrowie.

Zadanie Efekty działań Sposób realizacji

Kształtowanie
wrażliwości na
piękno
otaczającej
przyrody i
postawy
proekologicznej.

Rozwijanie
zainteresowań
zdrowym
stylem życia.

Dziecko:
 Obcuje z przyrodą poprzez
zabawy, prace, spacery i
wycieczki,
 Wykonuje doświadczenia
przyrodnicze, dzieli się
spostrzeżeniami,
 Opisuje często spotykane
gatunki drzew, owoców,
warzyw, grzybów na podstawie
wyglądu, dotyku, kształtu,
zapachu -dokonuje porównań,
 Wykazuje zainteresowanie
przyrodą jej pięknem i
bogactwem,
 Wykazuje zainteresowanie
hodowlą zwierząt domowych,
przyjaźnie odnosi się do nich,
 Uczestniczy w
zagospodarowaniu i ciągłym
wzbogacaniu kącika przyrody
 Dowiaduje się o konieczności
przestrzegania zasad ochrony
przyrody i środowiska
 Podejmuje działania na rzecz
ochrony przyrody ( "Sprzątanie
Świata ", pielęgnowanie roślin,
dokarmianie zwierząt i ptaków
w okresie zimy)

Dziecko:
 Dba o własny wygląd,
 Prawidłowo myje ręce i zęby,
potrafi właściwie zachować się
w łazience,
 Dba o czystość ciała i ubrania,
 Prawidłowo posługuje się
sztućcami,

 Poznajemy przyrodę
 Dbamy o środowisko naturalne

 Kulturalne zachowanie się 
podczas posiłków oraz właściwe
odżywianie się.
 Zajęcia ruchowe na
świeżym powietrzu
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 Bawi się i ćwiczy na dworze, 
chodzi na spacery

oraz w sali.

Klasa I
Cel: Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej 

działania.
Zadanie Efekty działań Sposób realizacji

Poznajemy się wzajemnie Uczeń:
- zna i odpowiednio używa imiona
koleżanek i kolegów,
- potrafi nawiązywać prawidłowe 
relacje z rówieśnikami,
- akceptuje innych,
- przestrzega kontraktu 
klasowego,
- potrafi zgodnie 
współuczestniczyć w zabawie.
- używa zwrotów 
grzecznościowych,

W toku zajęć edukacyjnych. 
Udział w zabawach klasowych.
Opracowanie kontraktu klasowego

Stajemy się uczniami
Uczeń:
- rozumie potrzebę pełnienia 
dyżurów w klasie,
- z szacunkiem przestrzega zasad 
kontraktu klasowego oraz 
wszystkich norm obowiązujących 
w szkole,
- wie, w jaki sposób powinien 
odnosić się do nauczycieli i 
kolegów z uwzględnieniem 
zwrotów grzecznościowych,
- potrafi szanować sprzęt szkolny 
i własny.

W toku zajęć edukacyjnych.
Pełnienie dyżurów przez 
wyznaczonych uczniów.
Drama.
Dokonywanie samooceny.

Pielęgnujemy i tworzymy
tradycje oraz zwyczaje

klasowe, szkolne i
narodowe

Uczeń:
- aktywnie uczestniczy w 
przygotowaniach do różnych 
uroczystości (nauka wierszy, 
dekoracja, ubiór),
- ma poczucie przynależności do 
klasy, szkoły, rodziny,
- potrafi zgodnie 
współuczestniczyć w zabawie,
- zna polskie zwyczaje i tradycje 
świąteczne oraz ludowe,
- zna symbole narodowe oraz 
umie się o nich wypowiadać z 
szacunkiem,
- zna barwy ojczyste,
- zna hymn narodowy oraz wie, 

Przygotowywanie uroczystości 
klasowych i szkolnych.
Udział w apelach i uroczystych 
akademiach.
Udział w balu karnawałowym.
Uczestnictwo w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych.
Zabawy związane z poznawaniem 
tradycji.
Nauka hymnu narodowego i 
szkolnego
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jak należy się zachować podczas 
śpiewania go,
- rozumie pojęcie UE.

Kształtowanie 
prawidłowych nawyków 
higienicznych

Uczeń:
- przyjmuje prawidłową postawę 
w ławce,
- wie, jak czynnie wypoczywać,
- potrafi zachować zasady higieny
podczas pracy z komputerem oraz
podczas oglądania telewizji,
- dba o własną higienę osobistą, 
pozostawia po sobie ład i 
porządek,
- przestrzega zasad racjonalnego 
odżywiania się.

W toku zajęć edukacyjnych.
Scenki dramowe.
Spotkania z pielęgniarką i 
policjantem.
Dbanie i porządek w stołówce 
szkolnej podczas wspólnego 
śniadania.

Chronimy środowisko 
naturalne- jesteśmy jego 
częścią

Uczeń:
- prowadzi obserwacje 
przyrodnicze,
- angażuje się w akcje dbania o 
środowisko,
- wie, co to znaczy ochrona 
środowiska,
- potrafi racjonalnie zachowywać 
się w relacjach ze zwierzętami.

Wycieczki środowiskowe (np. do 
lasu, gospodarstwa rolnego).
Budowa karmnika dla ptaków i 
dokarmianie ptaków podczas zimy.
Akcja „Sprzątania świata”.
Obchody Dnia Ziemi.
Zbiórka makulatury, nakrętek

Umiejętność radzenia sobie
w różnych sytuacjach

szkolnych i pozaszkolnych

Uczeń:
- potrafi mówić o swoich 
emocjach i je nazywa,
- stara się radzić sobie z 
negatywnymi emocjami,
- potrafi opanować gniew i złość,
- wie, do kogo ma zwrócić się o 
pomoc.

W toku zajęć edukacyjnych.
Swobodne wyrażanie emocji za 
pomocą prac plastycznych. 
Spotkanie z pedagogiem szkolnym.

Wiara w siebie i
samoakceptacja.

Uczeń:
- panuje nad swoim ciałem, 
zachowaniem i otaczającą 
rzeczywistością,
- rozpoznaje swoje słabe i silne 
strony,
- potrafi cieszyć ze swoich 
osiągnięć.

Pogadanki, autoprezentacja, 
historyjki obrazkowe

Poznanie samego siebie i
panowanie nad emocjami

Uczeń:
- rozpoznaje i nazywa własne 
emocje,
- panuje nad złością,
-unika potyczek słownych, bijatyk
i niewłaściwego zachowania,
-nie używa wulgaryzmów,

Rozmowy, zabawy z uczniami, 
ocena zachowania. Wykonanie 
portretu, autoprezentacja. Spotkanie
z pedagogiem szkolnym. Techniki 
relaksacyjne, ćwiczenia 
rozładowujące stres i napięcie, 
swobodne wyrażanie emocji za 
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- nie przejawia osamotnienia i 
niepokoju w stosunkach z innymi,
- zgodnie współpracuje w zespole,
- wie jakie są pozytywne i 
negatywne skutki stresu
- pokojowo rozwiązuje konflikty i
wyjaśnia nieporozumienia,
- jest otwarty w stosunku do 
rówieśników,
- wie, że każdy z nas jest inny, 
uczy się tolerancji.

pomocą prac plastycznych.
Pedagogika zabawy- ćwiczenia 
ruchowe W. Sherborn

Współpraca z rodzicami Wstępna diagnoza o potrzebach i 
przeciwskazaniach wynikających 
ze stanu zdrowia dziecka
- rozpoznawanie środowiska 
rodzinnego,
- ustalenie zasad współpracy,
- Rodzic jako partner działań 
wychowawczo- profilaktycznych.

Spotkania w ramach zebrań z 
rodzicami, indywidualne rozmowy, 
badania ankietowe

Bezpieczeństwo w szkole i
w domu

Uczeń:
- dba o bezpieczeństwo swoje i   
innych w szkole i poza nią
-unika zachowań, które mogą 
zagrażać jego zdrowiu i życiu
-  zna i stosuje zasady 
bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnię.
-zna pojęcie cyberprzemocy i wie 
do kogo zwrócić się o pomoc.

Spotkania z policjantem dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie oraz w
drodze do i ze szkoły.
Aktywny udział w Tygodniu 
Profilaktyki

Kształtowanie umiejętności
przestrzegania procedur

związanych z
bezpieczeństwem w szkole

w czasie epidemii w
związku z Covid-19

Uczeń:
- zna procedury bezpieczeństwa, 
- stosuje się do zaleceń zawartych 
w procedurach bezpieczeństwa,
- wie, jak prawidłowo myć ręce,
- unika zachowań, które zagrażają
jego zdrowiu

-pogadanki z wychowawcą, 
pielęgniarką, pedagogiem
-filmy edukacyjne
-broszury, ulotki, gazetki

Istotne problemy społeczne:
zdrowie, prawo, finanse, 
klimat, ochrona środowiska

Uczeń:
- poznaje sposoby zachowania i 
umocnienia, a także poprawy 
zdrowia,
-poznaje zasady zdrowego 
odżywiania,
-potrafi aktywnie spędzać czas 
wolny,
-zna swoje prawa jako dziecko i 
uczeń,
-zdobywa podstawy wiedzy w 
zakresie finansów – rozumie rolę 
pieniądza, wyraża szacunek dla 
pracy, jako źródła jego 

-pogadanki z wychowawcą,
-filmy edukacyjne,
-broszury, ulotki, plakaty,
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pozyskiwania,
-dba o środowisko,
-zna czynniki, które zagrażają 
przyrodzie,

Emocjonalne SOS Uczeń: 
-integruje się z klasą podczas 
wspólnych gier i zabaw,
-zacieśnia relacje rówieśnicze 
podczas wycieczek, spacerów po 
najbliższej okolicy,
- utrwala wiedzę poprzez gry, 
turnieje wiedzy, quizy
-ma możliwość rozmowy o 
swoich uczuciach związanych z 
powrotem do nauki stacjonarnej

-zajęcia z wychowawcą, 
-zajęcia z pedagogiem szkolnym (w
razie potrzeb)
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Klasa II
Cel: Kształtowanie nawyków dobrego wychowania i efektywnej współpracy,

komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi

Zadania Efekty działań Sposób realizacji
Przyjmowanie ról w grupie i 
poczucie za nie 
odpowiedzialności.

Uczeń:
 -Pokonuje własne nieśmiałości, 
uległości i lęki,
-Przeciwdziała konfliktom w grupie,
-Ma poczucie własnej wartości,
-Chętnie uczestniczy w zabawach z 
kolegami,
-Potrafi zaprezentować się przed grupą.
-Potrafi włączyć się swoją aktywnością 
w życie szkoły.

W toku zajęć edukacyjnych, 
zabawy integrujące klasę, 
konkursy, udział w występach 
na forum szkoły

Przestrzeganie zasad
wzajemnego komunikowania

się

Uczeń:
-wypracowuje asertywne zachowania w
relacjach z innymi ludźmi,
-umie kulturalnie zachować się w 
różnych sytuacjach życiowych,
-umie w sposób konstruktywny 
rozwiązywać konflikty
-nie używa wulgaryzmów.

W toku zajęć edukacyjnych,
pogadanki, drama

Przestrzeganie zasad
dotyczących bezpieczeństwa

oraz dbania o higienę własną i
otoczenia

Uczeń: 
-stosuje codzienną pielęgnację ciała,
-wie jak zdrowo się odżywiać,
-potrafi zdrowo spędzać czas wolny,
-wykonywać ćwiczenia gimnastyczne,
-chętnie bierze udział w rozgrywkach 
sportowych,
-wie, że nie należy zaśmiecać 
środowiska,
-potrafi segregować śmieci,
-świadom jest zagrożeń występujących 
w świecie wirtualnym
-wie czym jest cyberprzemoc i jakie 
niesie ze sobą konsekwencje
-unika zachowań, które mogą zagrażać 
jego zdrowiu i życiu
-nie stosuje przemocy słownej ani 
fizycznej
-wie że bezpośrednie zadawanie bólu 
jest formą agresji

-Rozmowy na temat higieny 
osobistej. 
-Pogadanki, plakaty na temat 
racjonalnego i urozmaiconego 
odżywiania się.
-Ukazywanie sposobów 
zapobiegania wadom postawy.
-Spotkanie z pielęgniarką 
szkolną
-Spotkania z policjantem 
dotyczące bezpieczeństwa w 
internecie w drodze do i ze 
szkoły.
-filmy edukacyjne “Owce w 
sieci”
-Rozmowy z uczniami 
dotyczące różnych rodzajów 
agresji
-aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki

Kształtowanie postaw w duchu
patriotyzmu

Uczeń:
-pamięta o rocznicach Świąt 
Narodowych i wie, jak należy 
zachować się podczas tych 
uroczystości,
-zna symbole narodowe i odnosi się do 

W toku zajęć edukacyjnych, 
udział w akademiach z okazji 
Świąt Narodowych, utrwalenie
hymnu narodowego i 
szkolnego, prace plastyczne
Rozbudzanie zainteresowań 
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nich z szacunkiem,
-zna sławnych Polaków, ludzi 
zasłużonych dla kraju,
-zna atrakcyjne miejsca w swoim 
regionie, okolicy, miejscowości,
-wie o wejściu Polski do Unii 
Europejskiej,
-zna nazwy niektórych państw Unii 
Europejskiej,
-poznaje warunki życia oraz kultury 
narodowej naszych sąsiadów
-wie, że należy szanować kulturę 
innych krajów.

własnym regionem poprzez 
wycieczki po najbliższej 
okolicy 

Budzenie wrażliwości
emocjonalnej

Uczeń:
-potrafi wykorzystać swoje możliwości,
zainteresowania i zaprezentować je,
-rozwija swoje zainteresowania, 
poznaje nowe techniki, potrafi z nich 
skorzystać,
-wie jaką rolę pełni w klasie, jakie ma
obowiązki i wywiązuje się z nich.

Udział w szkolnych i 
pozaszkolnych konkursach: 
plastycznych, muzycznych, 
recytatorskich.
Udział uczniów w dbaniu o 
wystrój i estetykę klasy 

Życie w rodzinie Uczeń:
-zna właściwe normy współżycia w 
rodzinie, umie ich przestrzegać,
-zna tradycje swojej rodziny,
-pamięta o świętach bliskich,
 -potrafi wykonać upominek
-wyraża miłość i szacunek dla 
najbliższych.

Pogadanki na temat 
przestrzegania norm 
współżycia w rodzinie.
Rozmowy o pracy rodziców, 
zachęcanie do pomocy 
rodzicom.

Wiara w siebie i
samoakceptacja

Uczeń:
- wyraża emocje w sposób 
akceptowany przez innych,
- reaguje emocjonalnie, adekwatnie do 
sytuacji,
- postrzega swą indywidualność,
- radzi sobie z niepowodzeniami
- przedstawia emocje w pracach 
plastycznych,
- wykorzystuje muzykę do relaksacji i 
wyrażania ekspresji,
- zna swoje ciało i stara się ruchem 
przedstawić swoje emocje.

Wzmocnienie pozytywne, 
pochwały, nagrody, pełnienie 
funkcji klasowych, zabawy 
integracyjne, drama, 
wyrabianie umiejętności 
samooceny, baśń „Brzydkie 
Kaczątko” H. Ch. Andersena
Zabawy pantomimiczne 
„minki”, prace plastyczne, 
zabawy typu „orkiestra 
emocji”, zabawy relaksacyjne 
przy muzyce, scenki 
sytuacyjne, niedokończone 
zdania
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Szacunek i tolerancja dla
innych ludzi (np. kalectwo,
niepełnosprawność, starość)

Uczeń:
- jest wrażliwy na potrzebę ludzi 
starszych i niepełnosprawnych,
- deklaruje pomoc ludziom chorym i 
pokrzywdzonym przez los,
- zwraca uwagę na uczucia i problemy 
innych,
- jest koleżeński i życzliwy w relacjach 
z rówieśnikami,
- jest tolerancyjny wobec innych 
(pomimo istniejących różnic między 
ludźmi)

Odgrywanie ról i scenek 
sytuacyjnych, pogadanki i 
dyskusje, burze mózgów, akcje
charytatywne

Współpraca z rodzicami - Rodzic jako partner działań 
wychowawczo- profilaktycznych
-pomoc rodziców w organizowaniu 
uroczystości 
-  przyczyny i mechanizm działania 
stresu u dzieci

Pogadanka, dyskusja, mini 
wykład, rozmowy 
indywidualne

Promowanie, zapobieganie i
kształtowanie umiejętności

przestrzegania procedur
związanych z

bezpieczeństwem w szkole w
czasie epidemii w związku z

Covid-19

- zna procedury bezpieczeństwa, 
- stosuje się do zaleceń zawartych w 
procedurach bezpieczeństwa,
- wie, jak prawidłowo myć ręce,
- unika zachowań, które zagrażają jego 
zdrowiu.

-pogadanki z wychowawcą, 
pielęgniarką, pedagogiem,
-filmy edukacyjne,
-broszury, ulotki, gazetki.

Istotne problemy społeczne:
zdrowie, prawo, finanse,

klimat, ochrona środowiska

Uczeń:
- poznaje sposoby zachowania i 
umocnienia, a także poprawy zdrowia,
- poznaje zasady zdrowego odżywiania,
- potrafi aktywnie spędzać czas wolny,
- zna swoje prawa jako dziecko i uczeń,
- zdobywa podstawy wiedzy w zakresie 
finansów (rola pieniądza w życiu 
człowieka, szacunek dla pracy, jako 
źródła jego pozyskiwania),
- potrafi zaplanować zakupy,
- dba o środowisko,
- zna czynniki, które zagrażają 
przyrodzie.

-pogadanki z wychowawcą,
-filmy edukacyjne,
-broszury, ulotki, plakaty,
-czytanka „Zeszyt z 
wydatkami”.
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Emocjonalne SOS 
Uczeń: 
-integruje się z klasą podczas wspólnych 
gier i zabaw,
-zacieśnia relacje rówieśnicze podczas 
wycieczek, spacerów po najbliższej 
okolicy,
- utrwala wiedzę poprzez gry, turnieje 
wiedzy, quizy
-ma możliwość rozmowy o swoich 
uczuciach związanych z powrotem do 
nauki stacjonarnej

-zajęcia z wychowawcą, 
-zajęcia z pedagogiem 
szkolnym (w razie potrzeb)

Klasa III
Cel: Umacnianie wiary we własne możliwości i wskazanie zachowań w trudnych

sytuacjach

Zadania Efekty działań Sposób realizacji
Uspołecznianie uczniów w
pracy zespołu klasowego

Uczeń:
- włącza się w urządzenie 
wystroju klasy
- zna obowiązki dyżurnego
- bierze udział w wyborze 
Samorządu Klasowego

Udział dzieci w urządzaniu klasy 
(ukwiecenie, estetyka, aktualny 
wystrój). Omówienie obowiązków 
dyżurnego. Wybór Samorządu 
Klasowego.

Prawa i obowiązki ucznia
oraz umiejętność
współdziałania

Uczeń:
- rozumie prawa i obowiązki 
ucznia 
- zna zasady obowiązujące w 
kodeksie ucznia i stara się ich 
przestrzegać
- uczestniczy w tworzeniu 
kodeksu klasowego
- ma poczucie przynależności do 
grupy
- traktuje swoje potrzeby na 
równi z potrzebami innych 
członków grupy
- pewnie i zręcznie komunikuje 
się
- potrafi współpracować w grupie

 Analiza poszczególnych zasad 
postępowania ujętych w kodeksie 
ucznia. Tworzenie kodeksu 
klasowego. Pogadanki.

Kształtowanie u uczniów
patriotycznej postawy

Uczeń:
-zna symbole narodowe,
- uczestniczy w uroczystościach 
klasowych i szkolnych,
-wie o wejściu Polski do Unii 
Europejskiej,
-zna nazwy niektórych państw 
Unii Europejskiej,
-zna sławnych Polaków, ludzi 

Utrwalenie poznanych symboli 
narodowych: godło, hymn, stolica, 
barwy narodowe.  
Rozmowy o ważnych, aktualnych 
rocznicach, wydarzeniach i 
świętach. Udział w uroczystościach
szkolnych i klasowych.
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zasłużonych dla kraju.
Osoby i instytucje

wspomagające ucznia
- zna osoby do których może się 
zwrócić w przypadku zagrożenia,
- wie, że nie jest sam i może 
liczyć na pomoc,
- zna instytucje wspierające 
ucznia.

Utrwalenie znajomości numerów 
alarmowych. Pogadanki.

Troska o bezpieczeństwo,
rozwój fizyczny i zdrowie

Uczeń:
- ma nawyk dbania o czystość 
i porządek w najbliższym 
otoczeniu,
- poszerza zakres wiedzy na 
temat zdrowego stylu życia,
- promuje aktywne formy 
spędzania wolnego czasu,
- świadom jest zagrożeń 
występujących w świecie 
wirtualnym,
-unika zachowań, które mogą 
zagrażać jego zdrowiu i życiu,
- zna i rozumie zasady 
bezpiecznego poruszania się po 
drodze,
- rozpoznaje niebezpieczne 
sytuacje i zna sposób 
postępowania w takich 
wypadkach.
- jest rozważny w zawieraniu 
znajomości na ulicy

Zapoznanie dzieci i rodziców 
z zasadami racjonalnego rozkładu 
zajęć i odpoczynku w ciągu dnia. 
Zwracanie uwagi na 
bezpieczeństwo podczas zajęć 
szkolnych, zabaw boiskowych, 
zabaw w czasie ferii i wakacji.  
Prace plastyczne. Pogadanki.
Spotkania z policjantem dotyczące 
bezpieczeństwa w internecie oraz w
drodze do i ze szkoły.
Utrwalenie zasad bezpiecznego 
poruszania się na drodze. 
Odgrywanie scenek dramowych. 

Mocne i słabe strony ucznia. Uczeń:
- rozpoznaje swoje słabe i mocne 
strony,
- rozwija swoje zainteresowania,
- doskonali swoje umiejętności,
- rozpoznaje związki i różnice 
między myślami, uczuciami 
i działaniami

Pogadanka z wychowawcą -„Znam 
i nazywam swoje uczucia”

Umiejętność radzenia sobie
w różnych sytuacjach

szkolnych i pozaszkolnych

Uczeń:
- ma świadomość, że w 
niektórych sytuacjach trzeba 
powiedzieć „NIE”,
- potrafi odmówić,
- rozpoznaje sytuacje konfliktowe
oraz emocje przeżywane w 
związku z nimi
- potrafi łagodzić wewnętrzne 
napięcia emocjonalne,
-kontroluje negatywne emocje,
-unika złych zachowań,

Pogadanki, scenki dramowe, 
ilustracje, historyjki, pogadanki z 
pedagogiem szkolnym, prace 
plastyczne, ćwiczenia 
rozładowujące stres i napięcie, 
ocena zachowania.
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-zna różne sposoby radzenia 
sobie ze stresem,
-zna różne sposoby wyrażania 
uczuć.

Umiejętność współdziałania Uczeń:
- ma poczucie przynależności do 
grupy, wszyscy tworzymy klasę,
- wie, że każdy z nas jest inny
- uczymy się tolerancji,
- traktuje swoje potrzeby na 
równi z potrzebami innych 
członków grupy
- harmonijnie współpracuje w 
grupie.

Wycieczki, rozmowy, pogadanki, 
uroczystości klasowe i szkolne, 
wspólne zabawy

Zwrócenie uwagi na
problem cyberprzemocy w

społeczności szkolnej i
poszerzenie wiedzy na jej

temat

Uczeń: 
-świadomy jest zagrożeń 
występujących w świecie 
wirtualnym,
- wie, jakie emocje może rodzić 
cyberprzemoc u jej ofiar, jakie 
może mieć dla nich 
konsekwencje,
-wie, jak powinna się zachować 
ofiara cyberprzemocy i gdzie 
może szukać pomocy, 
-wie, jak powinni zachować się 
świadkowie cyberprzemocy.

Pogadanki, filmy nt. zjawiska 
cyberprzemocy, przypominanie o 
zakazie korzystania z telefonów i 
tabletów na terenie szkoły, 
uświadamianie o konieczności 
zgłaszania osobom dorosłym 
informacji o przejawach przemocy 
w sieci.

Współpraca z rodzicami Rodzic jako partner działań 
wychowawczo- profilaktycznych
- próby interpretacji i właściwe 
reagowanie
- problematyki uzależnień dzieci.

Pogadanki z rodzicami, 
wzmacnianie kompetencji 
wychowawczych

Promowanie, zapobieganie i
kształtowanie umiejętności

przestrzegania procedur
związanych z

bezpieczeństwem w szkole
w czasie epidemii w
związku z Covid-19

- zna procedury bezpieczeństwa, 
- stosuje się do zaleceń zawartych 
w procedurach bezpieczeństwa,
- wie, jak prawidłowo myć ręce,
- unika zachowań, które zagrażają 
jego zdrowiu.

-pogadanki z wychowawcą, 
pielęgniarką, pedagogiem,
-filmy edukacyjne,
-broszury, ulotki, gazetki.

Istotne problemy społeczne:
zdrowie, prawo, finanse,

klimat, ochrona środowiska

Uczeń:
- poznaje sposoby zachowania i 
umocnienia, a także poprawy 
zdrowia,
- poznaje zasady zdrowego 
odżywiania,
- potrafi aktywnie spędzać czas 
wolny,
- zna swoje prawa jako dziecko i 
uczeń,
- zdobywa podstawy wiedzy w 

- pogadanki z wychowawcą, 
-tłumaczenie przysłowia „Ziarnko 
do ziarnka a zbierze się marka”
- filmy edukacyjne,
- broszury, ulotki, plakaty,
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zakresie finansów, (rola pieniądza 
w życiu człowieka, szacunek dla 
pracy – źródła pozyskiwania 
pieniądza)
- zna wartość oszczędzania w życiu
codziennym,
- dba o środowisko,
-zna czynniki, które zagrażają 
przyrodzie.

Emocjonalne SOS Uczeń: 
-integruje się z klasą podczas 
wspólnych gier i zabaw,
-zacieśnia relacje rówieśnicze 
podczas wycieczek, spacerów po 
najbliższej okolicy,
- utrwala wiedzę poprzez gry, 
turnieje wiedzy, quizy
-ma możliwość rozmowy o swoich 
uczuciach związanych z powrotem 
do nauki stacjonarnej

-zajęcia z wychowawcą, 
-zajęcia z pedagogiem szkolnym (w
razie potrzeb)

Klasa IV

Cel: Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, poznanie swoich mocnych i słabych stron.

Zadania Efekty działań: Sposób realizacji:
Poznanie i stosowanie ogólnie

przyjętych norm.
Uczeń:
- potrafi właściwie interpretować reguły, 
prawa i obowiązki ucznia,
- wie, jak zachować się w nowych 
sytuacjach.

Lekcja wychowawcza. Pogadanka.
Tworzenie Klasowego Kodeksu 
Ucznia.

Poznanie różnych rodzajów
zainteresowań.

Uczeń:
- prezentuje swoje zainteresowanie,
- wie, w jaki sposób można racjonalnie 
zagospodarować czas wolny – bez 
wykorzystania nowoczesnych 

Lekcja wychowawcza: „Opowiem o 
swoich pasjach - prezentacja”.
Udział w konkursach, zawodach, 
przeglądach, festiwalach, akademiach 
szkolnych i środowiskowych.
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technologii.
-udział w projektach edukacyjnych, 
czytelniczych.

Wzmocnienie samoakceptacji,
własnych dążeń i oczekiwań.

Uczeń:
- poznaje siebie, rozpoznaje swoje 
potrzeby i uczy się dążyć do celu, 
- buduje motywację i osiąga sukcesy na 
miarę swoich możliwości.

Na wszystkich przedmiotach - “Żeby 
mi się chciało, tak jak mi się nie 
chce...”
 Gazetka klasowa.
Pogadanka

Wzmocnienie poczucia własnej
wartości. Mocne i słabe strony.

Uczeń:
- mówi o swoich zaletach i wadach,
- wymienia zalety i wady zespołu 
klasowego,
- prezentuje swoje mocne strony,
- dąży do wzmocnienia poczucia własnej
wartości.

Lekcja wychowawcza ankieta - “Znam 
siebie”
Autorefleksja.
 Udział w projektach, wycieczkach, 

Poznanie i respektowanie
zasad bezpieczeństwa w

szkole i poza nią.

Uczeń:
- dba o bezpieczeństwo swoje i   
innych w szkole i poza nią
- zna zasady kryteria oceniania 
zachowania
-unika zachowań, które mogą 
zagrażać jego zdrowiu i życiu
-wie w jaki sposób pomóc 
rówieśnikom.

Lekcja wychowawcza:
Pogadanki o bezpieczeństwie, 
omówienie kryteriów oceniania 
zachowania,
Aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki

Wdrożenie do działań na
rzecz ograniczania agresji i

przemocy.

Uczeń:
- potrafi współdziałać w grupie
- kulturalnie odnosi się do innych
- zna sposoby radzenia sobie z
agresją i przemocą
- przeciwdziała agresji i przemocy
-szanuje rówieśników, nie dokucza 
innym, służy im pomocą.

Lekcja wychowawcza.
Spotkanie z policjantem.
 Aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki
Pomoc koleżeńska

Propagowanie zdrowego stylu
życia.

Uczeń:
- zna zasady zdrowego odżywiania,
- uprawia sport, prowadzi aktywny 
tryb życia.

Lekcja wychowawcza:
- zasady zdrowego żywienia
- ruch na świeżym powietrzu

Profilaktyka uzależnień –
uzależnienie od

nowoczesnych technologii
(telefon, tablet, komputer,

Internet)

Uczeń:
- wie, co szkodzi zdrowiu człowieka,
- wie, jak mądrze korzystać ze 
zdobyczy techniki,
- jest świadom zagrożeń 
występujących w świecie 
wirtualnym.

Lekcja wychowawcza
- pogadanki – jak korzystać z 
dobrodziejstw techniki; jak walczyć 
z uzależnieniem od komputera
- przypomnienie o zakazie używania
telefonów komórkowych przez 
uczniów na terenie szkoły
Aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki oraz Dniu 
Bezpiecznego Internetu

Promowanie, zapobieganie i
kształtowanie umiejętności

przestrzegania procedur
związanych z

bezpieczeństwem w szkole w

Uczeń:
- zna procedury bezpieczeństwa, 
- stosuje się do zaleceń zawartych w 
procedurach bezpieczeństwa,
- wie, jak prawidłowo myć ręce,

- pogadanki z wychowawcą, 
pielęgniarką, pedagogiem,
- filmy edukacyjne,
- broszury, ulotki, gazetki.
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czasie epidemii w związku z
Covid-19

- unika zachowań, które zagrażają 
jego zdrowiu.

Istotne problemy społeczne:
zdrowie, prawo, finanse,

klimat, ochrona środowiska

Uczeń:
- poznaje sposoby zachowania i 
umocnienia, a także poprawy 
zdrowia,
- poznaje zasady zdrowego 
odżywiania,
- potrafi aktywnie spędzać czas 
wolny,
- zna swoje prawa jako dziecko i 
uczeń,
- zdobywa podstawy wiedzy 
dotyczące finansów, szanuje pracę 
jako źródło zdobywania pieniędzy; 
rozumie, czym jest gospodarność,
- zdobywa podstawy zasad 
oszczędzania,
- dba o środowisko,
- zna czynniki, które zagrażają 
przyrodzie,
- poznaje przyczyny i skutki zmiany 
klimatu,

- pogadanki z wychowawcą,
- filmy edukacyjne,
- broszury, ulotki, plakaty,
- wykorzystanie materiałów „Lekcje
z klimatem”

Emocjonalne SOS Uczeń: 
- ma możliwość uzyskania  wsparcia 
w 
nawiązaniu/utrzymaniu/rozwinięciu 
relacji rówieśniczych
 -rozumie własne 
stany emocjonalne oraz uczucia 
innych osób.
 - przejawia chęć działania i je 
podejmuje,
 -współdziała z innymi 
uczniami – uczestnikami grupy,
- w razie konieczności ma możliwość
otrzymania wsparcia w związku z 
problemami w nauce

-zajęcia z wychowawcą, 
-zajęcia z pedagogiem szkolnym (w 
razie potrzeb)
- wykorzystanie scenariuszy 
„Szkoła od nowa”

Integracja zespołu klasowego Uczeń:
-integruje się z klasą poprzez 
aktywny udział w grach i zabawach 
zespołowych, odbywających się 
wycieczkach i imprezach klasowych,
-potrafi współpracować z 
rówieśnikami,
-potrafi poprosić o pomocą i/ lub ją 
zainicjować
-czuje się bezpiecznie,
-jest akceptowany i potrzebny w 
środowisku klasowym,

- wycieczki klasowe,
- imprezy szkolne, akcje 
charytatywne,
- praca w grupach
- lekcje wychowawcze
- samopomoc koleżeńska
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Klasa V
Cel: Akceptowanie siebie i rówieśników, dostrzeganie zmian psychofizycznych

zachodzących w okresie dojrzewania.

Zadania Efekty działań Sposób realizacji

Kształtowanie szacunku dla
drugiego człowieka

opartego na zaufaniu i
poczuciu godności

Uczeń:
- ma poczucie własnej wartości, 
szacunku dla siebie i innych,
- jest tolerancyjny wobec kolegów.

Godzina wychowawcza. 
Organizacja uroczystości 
klasowych i wycieczek, 
wolontariat

Rozwijanie umiejętności
pracy w grupie i dobrego

komunikowania się

Uczeń:
- okazuje sympatię i przyjaźń, jest 
otwarty i życzliwy,
- jest dobrym kolegą, potrafi 
korygować własne postępowanie i 
postawy zgodnie z normami 
moralnymi i społecznymi,
- rozpoznaje postawy negatywne i 
nie akceptuje ich (wulgaryzmy, 
bójki, wagary, używki),
- włącza się w pracę Samorządu 
Klasowego i Uczniowskiego.

Organizowanie imprez klasowych 
i szkolnych (praca zespołowa).  
Udział w zajęciach 
integracyjnych.
Lekcja wychowawcza: “Jak 
wyrazić emocje by nikogo nie 
urazić”
Aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki

Dostrzeganie zmian
psychofizycznych

zachodzących w okresie
dojrzewania, propagowanie

zdrowego trybu życia

Uczeń:
- dba o czystość i schludny wygląd
- wie na czym polega dojrzewanie 
dziewcząt i chłopców.
- wskazuje czynniki wpływające 
pozytywnie i negatywnie na rozwój
organizmu w okresie dojrzewania,
Prowadzi zdrowy tryb życia,

Lekcje biologii i wychowania do 
życia w rodzinie. 
Pomoc w organizacji akcji 
przeprowadzanych przez PCK
Lekcje wychowawcze. 
Pogadanka profilaktyczna z 
pielęgniarką. 
Apele o tematyce prozdrowotnej, 
konkursy

Zwiększenie bezpieczeństwa
uczniów na terenie szkoły i poza

nią poprzez systematyczne
uwrażliwianie uczniów na

sytuacje stwarzające zagrożenie.

Uczeń:
- zna kryteria oceniania 
zachowania,
- wie, jakie sytuacje mogą 
stwarzać zagrożenia dla życia i 
zdrowia,
- dba o bezpieczeństwo swoje i   
innych w szkole i poza nią.

Lekcja wychowawcza:
- pogadanki o bezpieczeństwie,
- omówienie kryteriów oceniania
zachowania
-spotkanie z policjantem

Rozwijanie empatii, tolerancji,
zachowań prospołecznych i

antydyskryminacyjnych.

Uczeń:
- szanuje odmienność 
(kulturową, religijną, językową),
- posiada umiejętność 
kontrolowania negatywnych 
emocji.

Lekcja wychowawcza:
- pogadanki profilaktyczne,
-udział w Dniu Języków 
Obcych,
-udział w konkursach

Realizacja profilaktyki Uczeń: Lekcja wychowawcza:
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uzależnień poprzez
uświadamianie zagrożeń

wynikających ze stosowania
używek.

- wie, co szkodzi zdrowiu 
człowieka,
- potrafi powiedzieć „nie”,
- zna konsekwencje wynikające 
z uzależnień od alkoholu, 
papierosów i e-papierosów, 
narkotyków, dopalaczy, napoi 
energetycznych, nowych 
technologii.

- pogadanki – jak korzystać z 
dobrodziejstw techniki; 
- przypomnienie o zakazie 
używania telefonów 
komórkowych przez uczniów na 
terenie szkoły jak walczyć z 
uzależnieniami
Aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki oraz Dniu 
Bezpiecznego Internetu

Promowanie, zapobieganie i
kształtowanie umiejętności

przestrzegania procedur
związanych z bezpieczeństwem
w szkole w czasie epidemii w

związku z Covid-19

Uczeń:
- zna procedury bezpieczeństwa, 
- stosuje się do zaleceń 
zawartych w procedurach 
bezpieczeństwa,
- wie, jak prawidłowo myć ręce,
- unika zachowań, które 
zagrażają jego zdrowiu

-pogadanki z wychowawcą, 
pielęgniarką, pedagogiem
-filmy edukacyjne
-broszury, ulotki, gazetki

Istotne problemy społeczne:
zdrowie, prawo, finanse, klimat,

ochrona środowiska

Uczeń:
- poznaje sposoby zachowania i 
umocnienia, a także poprawy 
zdrowia,
- zna zasady zdrowego 
odżywiania,
- potrafi aktywnie spędzać czas 
wolny,
- zna swoje prawa jako dziecko i
uczeń,
- jest świadomy wartości 
pieniądza oraz pracy, którą 
należy wykonać, aby je 
otrzymać,
- dba o środowisko,
- zna czynniki, które zagrażają 
przyrodzie,
- zna przyczyny i skutki zmian 
klimatu
- potrafi zaplanować dzień 
zgodnie z zasadami zdrowego 
stylu życia zachowując 
odpowiednie proporcje 
pomiędzy czasem nauki i 
odpoczynku

-pogadanki z wychowawcą,
-materiały edukacyjne „Lekcje z 
klimatem”
-filmy edukacyjne,
-broszury, ulotki, plakaty,

Emocjonalne SOS Uczeń: 
- w razie konieczności ma 
możliwość otrzymania wsparcia 
w związku z problemami w 
nauce
 -rozumie własne 
stany emocjonalne oraz uczucia 

-zajęcia z wychowawcą, 
-zajęcia z pedagogiem szkolnym
(w razie potrzeb)
- wykorzystanie scenariuszy 
„Szkoła od nowa”
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innych osób.

 - przejawia chęć 
działania i je podejmuje,

 -współdziała z innymi 
uczniami – uczestnikami grupy,

- ma możliwość uzyskania  
wsparcia w 
nawiązaniu/utrzymaniu/rozwinię
ciu relacji rówieśniczych

Integracja zespołu klasowego Uczeń:
-integruje się z klasą poprzez 
aktywny udział w grach i 
zabawach zespołowych, 
odbywających się wycieczkach i
imprezach klasowych,
-potrafi współpracować z 
rówieśnikami,
-potrafi poprosić o pomocą i/ lub
ją zainicjować
-czuje się bezpiecznie,
-jest akceptowany i potrzebny w 
środowisku klasowym,

- wycieczki klasowe,
- imprezy szkolne, akcje 
charytatywne,
- praca w grupach
- lekcje wychowawcze
- samopomoc koleżeńska

Klasa VI
Cel: Podkreślenie rangi małej i dużej ojczyzny. Wdrożenie do świadomego patriotyzmu.

Zadania Efekty działań Sposób realizacji

Rozwijanie postaw
patriotycznych związanych
z tożsamością regionalną

Uczeń:
- zna sylwetkę patrona szkoły,
- utożsamia się ze szkołą,
- zna historię i kulturę  swojej, gminy,
   miasta,  regionu ,
- rozumie potrzebę  kultywowania 
tradycji regionu.

Dzień Patrona, Święta Narodowe
 Obrzędy. Wycieczki tematyczne.
Gazetki tematyczne, konkursy. 
Pogadanki, apele, Narodowe 
Czytanie

Kształtowanie
odpowiedzialności za

teraźniejszość

Uczeń:
- potrafi rozwiązywać konflikty – radzi
sobie w trudnych sytuacjach,
- potrafi podejmować decyzje
- jest odpowiedzialny za siebie
  i innych,
- ma twórcze pomysły, szuka, 
  niestereotypowych rozwiązań,
  myśli samodzielnie.

Gazetki tematyczne, pogadanki, 
apele szkolne, 
Lekcja wychowawcza: “Jak 
rozwiązywać konflikty?”

Pogłębianie poczucia
przynależności do

społeczności szkolnej

Uczeń:
- dostrzega rolę wspólnoty w 
  życiu człowieka,
- aktywnie uczestniczy w 

Wspólne przedsięwzięcia klasowe. 
Organizacja uroczystości szkolnych 
(imprezy klasowe, uroczystości 
  szkolne, apele). Działalność 
samorządu klasowego i szkolnego. 
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  organizowaniu życia szkoły,
  (imprezy klasowe, szkolne),
- zna prawa i obowiązki ucznia
- kształtuje pozytywne cechy
  charakteru,
- bezinteresownie pomaga 
  innym (rówieśnikom),włącza
  się w akcje charytatywne.

Pomoc koleżeńska. Wolontariat

Zwiększenie bezpieczeństwa 
uczniów na terenie szkoły i 
poza nią poprzez 
systematyczne uwrażliwianie 
uczniów na sytuacje 
stwarzające zagrożenie.

Uczeń:
- zna kryteria oceniania zachowania,
- wie, jakie sytuacje mogą stwarzać 
zagrożenia dla życia i zdrowia,
- dba o bezpieczeństwo swoje i   
innych w szkole i poza nią,
-wie jak reagować gdy jest świadkiem 
przemocy.

Lekcja wychowawcza:
- pogadanki o bezpieczeństwie,
- omówienie kryteriów oceniania 
zachowania.
-aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki

Realizacja profilaktyki
uzależnień poprzez

uświadamianie zagrożeń
wynikających ze stosowania
używek oraz niewłaściwego
korzystani z nowoczesnych

technologii

Uczeń:
- wie, co szkodzi zdrowiu 
człowieka,
- jest asertywny,
- zna konsekwencje wynikające z 
uzależnień.
zna konsekwencje niewłaściwego i 
nadmiernego korzystania z Internetu, 
telefonu, telewizji, gier 
komputerowych,

-umie racjonalnie korzystać z 
dobrodziejstw technologii.

Lekcja wychowawcza:
- pogadanki profilaktyczne
-Aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki oraz Dniu 
Bezpiecznego Internetu
-Udział w pracy PCK
- zajęcia informatyczne,
- przypomnienie o zakazie 
używania telefonów 
komórkowych przez uczniów na 
terenie szkoły

Promowanie, zapobieganie i
kształtowanie umiejętności

przestrzegania procedur
związanych z

bezpieczeństwem w szkole
w czasie epidemii w
związku z Covid-19

Uczeń:
- zna procedury bezpieczeństwa, 
- stosuje się do zaleceń zawartych 
w procedurach bezpieczeństwa,
- wie, jak prawidłowo myć ręce,
- unika zachowań, które zagrażają jego
zdrowiu

-pogadanki z wychowawcą, 
pielęgniarką, pedagogiem
-filmy edukacyjne
-broszury, ulotki, gazetki

Istotne problemy społeczne:
zdrowie, prawo, finanse,

klimat, ochrona środowiska

Uczeń:
- poznaje sposoby zachowania i 
umocnienia, a także poprawy 
zdrowia,
- zna zasady zdrowego odżywiania,
- potrafi aktywnie spędzać czas 
wolny,
- zna swoje prawa jako dziecko i 
uczeń,
- wie, czym jest i dlaczego należy 
przestrzegać praw autorskich,
- jest świadomy wartości pieniądza 
oraz pracy, którą należy wykonać 
aby je otrzymać.
- wie, jak bezpiecznie oszczędzać 

-pogadanki z wychowawcą,
-filmy edukacyjne,
-materiały edukacyjne „Lekcje z 
klimatem”
-broszury, ulotki, plakaty,
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pieniądze,
- wie, jak zarządzać własnymi 
finansami,
- dba o środowisko,
- zna czynniki, które zagrażają 
przyrodzie,
- zna przyczyny i skutki zmian 
klimatu
- potrafi zaplanować dzień zgodnie z 
zasadami zdrowego stylu życia 
zachowując odpowiednie proporcje 
pomiędzy czasem nauki i odpoczynku

Emocjonalne SOS Uczeń: 

- w razie konieczności ma 
możliwość otrzymania wsparcia w 
związku z problemami w nauce
 -rozumie własne 
stany emocjonalne oraz uczucia 
innych osób.

 - przejawia chęć działania i 
je podejmuje,

 -współdziała z innymi 
uczniami – uczestnikami grupy,

- ma możliwość uzyskania  
wsparcia w 
nawiązaniu/utrzymaniu/rozwinięciu
relacji rówieśniczych

-zajęcia z wychowawcą, 
-zajęcia z pedagogiem szkolnym 
(w razie potrzeb)
- wykorzystanie scenariuszy 
„Szkoła od nowa”

Integracja zespołu klasowego Uczeń:
-integruje się z klasą poprzez 
aktywny udział w grach i zabawach
zespołowych, odbywających się 
wycieczkach i imprezach 
klasowych,
-potrafi współpracować z 
rówieśnikami,
-potrafi poprosić o pomocą i/ lub ją 
zainicjować
-czuje się bezpiecznie,
-jest akceptowany i potrzebny w 
środowisku klasowym,

- wycieczki klasowe,
- imprezy szkolne, akcje 
charytatywne,
- praca w grupach
- lekcje wychowawcze
- samopomoc koleżeńska

Klasa VII
Cel: Uświadomienie uczniom potrzeby i ważności dbania o swoje zdrowie zarówno

fizyczne, jak i psychiczne oraz o rozwój emocjonalny

Zadania Efekty działań Sposób realizacji 
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Propagowanie racjonalnego
żywienia i higienicznego trybu

życia

Uczeń:

- zna i stosuje zdrowy styl odżywiania 
się,

-zna choroby wynikające z 
niewłaściwego odżywiania się: 
anoreksja, bulimia, otyłość,

-uczestniczy w szeroko rozumianej 
aktywności ruchowej,

-poszerza swoją wiedzę na temat 
higieny osobistej,

-ma poczucie odpowiedzialności za 
własne zdrowie i higienę osobistą

- racjonalne i aktywne spędza czas 
wolny, 

-zna techniki radzenie sobie ze 
stresem, z wybuchami agresji, czy 
poczuciem osamotnienia i odrzucenia.

Spotkania z pielęgniarką, pogadanki, 
gazetki, ulotki, godzina 
wychowawcza, 

Filmy edukacyjne

Lekcja wychowawcza: “Jak pokonać 
stres?”

Profilaktyka uzależnień Uczeń:

-rozumie pojęcia: nałóg, używki, 
uzależnienie, alkohol, narkotyki, 
dopalacze, e-papierosy;

-zna zgubny wpływ nikotyny, 
alkoholu, narkotyków i dopalaczy na 
organizm człowieka,

-jest świadomy zagrożeń związanych 
ze spożywaniem środków 
psychoaktywnych,

-umie przeciwstawić się niewłaściwym
naciskom innych, potrafi odmówić w 
sposób stanowczy,

-pogadanki profilaktyczne, filmy 
edukacyjne,

gazetki, plakaty, konkursy

-aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki, Dniu 
Bezpiecznego Internetu,

Działaniach PCK

-Spotkania z policjantem

Dbanie o środowisko naturalne
jako wsparcie dla zdrowego

stylu życia

Uczeń:
-aktywnie uczestniczy w akcjach 
ekologicznych: „Sprzątanie świata”, 
„Dzień ziemi”, „Dzień drzewa”,

- przygotowywanie przez uczniów 
referatów dotyczących ekologii i 
ochrony środowiska, 

gazetki, ulotki,

Lekcja wychowawcza :” Człowiek i 
przyroda – wrogowie czy 
przyjaciele? Jak i dlaczego należy 
dbać o środowisko naturalne?”, 
konkursy, wolontariat
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- udział uczniów w akcji zbiórki i 
segregacji surowców wtórnych,

 - udział uczniów w konkursach 
wiedzy o tematyce ekologicznej.

Zwiększenie bezpieczeństwa
uczniów na terenie szkoły i

poza nią poprzez
systematyczne uwrażliwianie

uczniów na sytuacje
stwarzające zagrożenie.

Uczeń:

- zna  kryteria oceniania zachowania,

- wie, jakie sytuacje mogą stwarzać 
zagrożenia dla życia i zdrowia,

- dba o bezpieczeństwo swoje i   
innych w szkole i poza nią,

-wie jak reagować gdy jest świadkiem 
przemocy.

Lekcja wychowawcza:

- pogadanki o bezpieczeństwie,

- omówienie kryteriów oceniania 
zachowania.

Promowanie, zapobieganie i
kształtowanie umiejętności

przestrzegania procedur
związanych z

bezpieczeństwem w szkole w
czasie epidemii w związku z

Covid-19

Uczeń:
- zna procedury bezpieczeństwa, 
- stosuje się do zaleceń zawartych 
w procedurach bezpieczeństwa,
- wie, jak prawidłowo myć ręce,
- unika zachowań, które zagrażają jego
zdrowiu.

-pogadanki z wychowawcą, 
pielęgniarką, pedagogiem
-filmy edukacyjne
-broszury, ulotki, gazetki

Istotne problemy społeczne:
zdrowie, prawo, finanse,

klimat, ochrona środowiska

Uczeń:
- poznaje sposoby zachowania i 
umocnienia, a także poprawy 
zdrowia,
- zna zasady zdrowego odżywiania,
- potrafi aktywnie spędzać czas 
wolny,
- zna swoje prawa jako dziecko i 
uczeń,
- wie czym jest i dlaczego należy 
przestrzegać praw autorskich,
- jest świadomy wartości pieniądza 
oraz pracy, którą należy wykonać 
aby je otrzymać.
- wie, jak bezpiecznie oszczędzać 
pieniądze,
- wie, jak zarządzać własnymi 
finansami,
- dba o środowisko,
-zna czynniki, które zagrażają 
przyrodzie,
- zna przyczyny i skutki zmian 
klimatu
- potrafi zaplanować dzień zgodnie z 
zasadami zdrowego stylu życia 

-pogadanki z wychowawcą,
-filmy edukacyjne,
-materiały edukacyjne „Lekcje z 
klimatem”
-broszury, ulotki, plakaty,
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zachowując odpowiednie proporcje 
pomiędzy czasem nauki i odpoczynku.

Emocjonalne SOS Uczeń: 
- w razie konieczności ma 
możliwość otrzymania wsparcia w 
związku z problemami w nauce
- ma możliwość uzyskania  
wsparcia w 
nawiązaniu/utrzymaniu/rozwinięciu
relacji rówieśniczych
- wie jak poradzić sobie w 
sytuacjach stresowych/trudnych

- zajęcia z wychowawcą, 
-zajęcia z pedagogiem szkolnym 
(w razie potrzeb)
- wykorzystanie scenariuszy 
„Szkoła od nowa”
-poznanie technik radzenia sobie 
ze stresem,
-trening relaksacyjny

Uświadomienie zagrożeń
płynących z nadmiernego i

niewłaściwego korzystania z
nowoczesnych technologii

Uczeń:

-zna konsekwencje niewłaściwego i 
nadmiernego korzystania z Internetu, 
telefonu, telewizji, gier 
komputerowych,

-umie racjonalnie korzystać z 
dobrodziejstw technologii.

-zajęcia informatyczne,
- przypomnienie o zakazie 
używania telefonów 
komórkowych przez uczniów na 
terenie szkoły
- pogadanki profilaktyczne
-Aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki oraz Dniu 
Bezpiecznego Internetu
-Udział w pracy PCK

Integracja zespołu klasowego Uczeń:
-integruje się z klasą poprzez 
aktywny udział w grach i zabawach
zespołowych, odbywających się 
wycieczkach i imprezach 
klasowych,
-potrafi współpracować z 
rówieśnikami,
-potrafi poprosić o pomocą i/ lub ją 
zainicjować
-czuje się bezpiecznie,
-jest akceptowany i potrzebny w 
środowisku klasowym,
 -rozwija umiejętności 
współdziałania w grupie.

- buduje więzi pomiędzy uczniami.

 -buduje pozytywny obraz 
samego siebie poprzez pozytywne 
wzmocnienie. ze strony innych 
osób.

- wycieczki klasowe,
- imprezy szkolne, akcje 
charytatywne,
- praca w grupach
- lekcje wychowawcze
- samopomoc koleżeńska
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Klasa VIII 
Cel: Przygotowanie ucznia do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacyjnego, stworzenie
możliwości wyeksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań.

Zadania Efekty działań Sposób realizacji

Planowanie własnej 
przyszłości w oparciu o 
indywidualne propozycje

Uczeń:

- potrafi wykorzystać swoje atuty i 
zainteresowania w realizacji zadań,

- potrafi określić cele i dąży do ich 
osiągnięcia,

- dba o własny samorozwój,

- jest otwarty na zmiany i poszerzenie 
kręgu swoich zainteresowań,

-nauka pisania CV, listu 
motywacyjnego,

-wie, że przy wyborze zawodu ważne 
są predyspozycje zdrowotne.

- zna cechy swojego charakteru. 

Udział w lekcjach wychowawczych, 
zajęcia z doradztwa zawodowego

Gazetka szkolna

Testy predyspozycji zawodowych

Spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów

Wzmacnianie w uczniach 
postaw i zachowań 
pożądanych społecznie i 
powszechnie akceptowanych

Uczeń:

-zna i stosuje się do norm dobrego 
zachowania,

-okazuje szacunek drugiemu 
człowiekowi,

-jest świadomy zagrożeń związanych z
uzależnieniami od alkoholu, tytoniu, 
narkotyków, substancji 
psychoaktywnych, e-papierosów,

-zna zasady bezpieczeństwa i stosuje je
podczas korzystania z Internetu, 
telefonu komórkowego, komputera, 
tabletu,

-wie, jak dokonywać racjonalnych 
wyborów.

Gazetki tematyczne, konkursy, 
Pogadanki, 

Lekcja wychowawcza: “Skutki 
uzależnień i nałogów”, “Blaski i 
cienie wagarów”

-aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki, wolontariat
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Zwiększenie bezpieczeństwa 
uczniów na terenie szkoły i 
poza nią poprzez 
systematyczne uwrażliwianie 
uczniów na sytuacje 
stwarzające zagrożenie.

Uczeń:

- zna kryteria oceniania zachowania,

- wie, jakie sytuacje mogą stwarzać 
zagrożenia dla życia i zdrowia,

- dba o bezpieczeństwo swoje i   
innych w szkole i poza nią,

-wie jak reagować gdy jest świadkiem 
przemocy.

Lekcja wychowawcza:

- pogadanki o bezpieczeństwie,

- omówienie kryteriów oceniania 
zachowania.

Promowanie, zapobieganie i 
kształtowanie umiejętności 
przestrzegania procedur 
związanych z 
bezpieczeństwem w szkole w 
czasie epidemii w związku z 
Covid-19

Uczeń:
- zna procedury bezpieczeństwa, 
- stosuje się do zaleceń zawartych 
w procedurach bezpieczeństwa,
- wie, jak prawidłowo myć ręce,
- unika zachowań, które zagrażają jego
zdrowiu

-pogadanki z wychowawcą, 
pielęgniarką, pedagogiem,
-filmy edukacyjne,
-broszury, ulotki, gazetki.

Istotne problemy społeczne: 
zdrowie, prawo, finanse, 
klimat, ochrona środowiska

Uczeń:
- poznaje sposoby zachowania i 
umocnienia, a także poprawy 
zdrowia,
- zna zasady zdrowego odżywiania,
- potrafi aktywnie spędzać czas 
wolny,
- zna swoje prawa jako dziecko i 
uczeń,
- wie, dlaczego należy przestrzegać 
praw autorskich,
- jest świadomy wartości pieniądza 
oraz pracy, którą należy wykonać 
aby je otrzymać,
- wie, jak bezpiecznie oszczędzać 
pieniądze,
- wie, jak zarządzać własnymi 
finansami,
- dba o środowisko,
- zna czynniki, które zagrażają 
przyrodzie,
- zna przyczyny i skutki zmian 
klimatu
- potrafi zaplanować dzień zgodnie z 
zasadami zdrowego stylu życia 
zachowując odpowiednie proporcje 
pomiędzy czasem nauki i odpoczynku

pogadanki z wychowawcą,
-filmy edukacyjne,
-materiały edukacyjne „Lekcje z 
klimatem”
-broszury, ulotki, plakaty

Emocjonalne SOS Uczeń: 
- w razie konieczności ma 

-zajęcia z wychowawcą, 
-zajęcia z pedagogiem szkolnym 
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możliwość otrzymania wsparcia w 
związku z problemami w nauce
- ma możliwość uzyskania  
wsparcia w 
nawiązaniu/utrzymaniu/rozwinięciu
relacji rówieśniczych

(w razie potrzeb)
- wykorzystanie scenariuszy 
„Szkoła od nowa”

Uświadomienie zagrożeń
płynących z nadmiernego i
niewłaściwego korzystani z
nowoczesnych technologii

Uczeń:

-zna konsekwencje niewłaściwego i 
nadmiernego korzystania z Internetu, 
telefonu, telewizji, gier 
komputerowych,

-umie racjonalnie korzystać z 
dobrodziejstw technologii.

-z ajęcia informatyczne,
- przypomnienie o zakazie 
używania telefonów 
komórkowych przez uczniów na 
terenie szkoły
- pogadanki profilaktyczne
-Aktywny udział w Szkolnym 
Tygodniu Profilaktyki oraz Dniu 
Bezpiecznego Internetu
-Udział w pracy PCK

Integracja zespołu klasowego Uczeń:
-integruje się z klasą poprzez 
aktywny udział w grach i zabawach
zespołowych, odbywających się 
wycieczkach i imprezach 
klasowych,
-potrafi współpracować z 
rówieśnikami,
-potrafi poprosić o pomocą i/ lub ją 
zainicjować
-czuje się bezpiecznie,
-jest akceptowany i potrzebny w 
środowisku klasowym,

- wycieczki klasowe,
- imprezy szkolne, akcje 
charytatywne,
- praca w grupach
- lekcje wychowawcze
- samopomoc koleżeńska

Stres – jak sobie z nim radzić Uczeń:
-wie czym jest stres,
-potrafi określić poziom stresu, 
pojawiające się emocje i 
zachowania 
- opanował proste techniki radzenia
sobie ze stresem egzaminacyjnym
-poznaje i ćwiczy techniki 
relaksacyjne

- lekcje wychowawcze,
-filmy edukacyjne
-gazetki
-zapoznanie z technikami 
relaksacji
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VI. STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, 
ZAPOBIEGAWCZYCH, INTERWENCYJNYCH WOBEC UCZNIÓW 
ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM 

Wstęp
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów 
zagrożonych uzależnieniem obejmuje wszelkie działania wychowawcze, profilaktyczne, 
edukację prozdrowotną i jest realizowana przez wszystkich pracowników Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.

I. 
Podmiotem działań w ramach strategii są uczniowie. 

II. 
Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych w szkole: 

 
L.p.

Pracownicy szkoły Zadania 

1. Dyrektor 1. Realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły.  

2. Monitoruje  i  odpowiada  za  realizację  strategii  działań
wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych.  

3. Na  bieżąco  informowany  jest  przez  wychowawców,
nauczycieli i innych pracowników szkoły o podejmowanych
przez nich działaniach wynikających z realizacji strategii.  

4. Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była
przeprowadzona  z  zachowaniem  wszelkich  praw  zarówno
uczniów, jak i ich rodziców.  
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2. Nauczyciele i 
wychowawcy klas w
tym pedagog 
szkolny

1. Realizują  zagadnienia  zawarte  w  Szkolnym  Programie
Wychowawczo  -  Profilaktycznym  oraz  w  Planach  Pracy
Wychowawcy Klasowego.  

2. Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną,  promocję
zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród uczniów
na  godzinach  do  dyspozycji  wychowawcy,  na  zajęciach
pozalekcyjnych, kołach zainteresowań. 

3. Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w
ramach  przedmiotów,  których  podstawy  programowe
uwzględniają  te  zagadnienia  oraz  wychowania  do  życia  w
rodzinie.  

4. Uczestniczą  w  WDN  (w  tym  samodoskonalenie)  oraz
kursach,  szkoleniach,  konferencjach  z  zakresu  profilaktyki
uzależnień  i  innych  problemów  uczniów  oraz  sposobów
podejmowania  wczesnej  interwencji  w  sytuacji  zagrożenia
uzależnieniem.  

5. Wykorzystują  zdobytą  wiedzę  w  pracy  z  uczniami  i  ich
rodzicami  informując  o  szkodliwości  środków i  substancji,
których  używanie  łączy  się  z  zagrożeniem bezpieczeństwa
oraz może doprowadzić do uzależnienia.  

6. Wychowawcy klas organizują szkolenia z rodzicami uczniów
o  charakterze  profilaktycznym,  zapraszają  specjalistów  z
zakresu tej tematyki.  

7. Wychowawcy  klas  dokonują  diagnozy  sytuacji
wychowawczej, przejawów zachowań ryzykownych uczniów
swojej  klasy,  sytuacji  życiowej  rodzin  dysfunkcyjnych  i
poprzez bieżący monitoring dokonują systematycznej oceny
efektów  podejmowanych  działań  wychowawczych  i
zapobiegawczych. 

8. Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem,
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkolną pielęgniarką
(specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania
i  wychowania)   w  zakresie  realizowania  zagadnień
profilaktycznych, wychowawczych i edukacji prozdrowotnej i
innymi  instytucjami  w  szczególności  organizacjami
pozarządowymi.

9. Dostosowują  treści  i  formy  zajęć  profilaktycznych  do
zachowań ryzykownych uczniów oraz stopnia 
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 dodatkowo pedagog 
szkolny

zagrożenia określonych w Programie Wychowawczo - 
Profilaktycznym. 

11. Wspierają  uczniów uzależnionych uzależnieniem rozwijając
poczucie własnej wartości oraz motywując do podejmowania
różnych form aktywności w tym poza szkolnej (np. zajęcia
pozalekcyjne)  zaspokajając  ich  potrzeby  psychiczne  i
społeczne, rozwijając zainteresowania. 

12. W  sytuacjach  uzasadnionych  proponują  formy  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. 

13. Przygotowuje materiały edukacyjno-informacyjne dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli. Udostępnia je. 

3. Pielęgniarka szkolna 

(specjalista w 
dziedzinie 
pielęgniarstwa 
środowiska nauczania 
i wychowania) 

W trakcie pobytu w szkole: 

1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły
uczniowi, który wymaga takiej interwencji - określa stan, w
jakim on się znajduje.  

2. Wzywa  pogotowie  ratunkowe,  jeśli  wymaga  tego  stan
zdrowia ucznia.  

3. Powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji,
gdy  stwierdzi,  że  uczeń  jest  pod  wpływem  alkoholu  lub
środków odurzających lub stał się ofiarą pobicia.  

4. Współpracuje  z  pedagogiem  w  sytuacjach  kryzysowych,
wymagających udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej  lub  podejrzewa,  że  uczeń  ma  problemy
zdrowotne  spowodowane  zaniedbaniem  stanu  zdrowia  lub
złym odżywianiem.  

5. Pozyskuje, opracowuje  i udostępnia materiały informacyjne
na temat zagrożeń uzależnieniem i ich skutkach. 

4. Pracownicy 
administracji i obsługi 
szkoły  

1. Uczestniczą  w  organizowanych  w szkole  szkoleniach  z
funkcjonariuszami  Policji  na  temat  reagowania  w
sytuacjach  kryzysowych  mających  miejsce  na  terenie
szkoły (podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem
narkotyków, alkoholu, posiada substancję przypominającą
narkotyk,  dokonał  czynu  karalnego,  stał  się  ofiarą
przemocy). 

2. Informują  dyrektora  szkoły  lub  wychowawcę  lub
nauczyciela  o  każdej  zaobserwowanej  sytuacji
kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika szkoły.  

3. Udostępniają  telefon  do  szybkiego  powiadomienia
odpowiednich służb i rodziców. 

III. 
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Strategia działań interwencyjnych (procedura) 

 

L.p. Sytuacja kryzysowa 

 
Działania interwencyjne pracowników szkoły 

 

1. Nauczyciel uzyskał 
informację, że uczeń 
używa alkoholu lub 
innych środków w 
celu wprowadzenia się
w stan odurzenia lub 
przejawia inne 
zachowania 
świadczące o 
demoralizacji 

1. 

2. 
3. 

Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację 
wychowawcy klasy lub dyrektorowi. 
Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły. 
Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych 
opiekunów) i przekazuje im uzyskaną informację, 
przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w 
ich obecności; w przypadku potwierdzenia informacji 
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 
postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru 
nad dzieckiem w toku interwencji profilaktycznej 
wychowawca może wystąpić do dyrektora szkoły o 
powołanie Zespołu Wychowawczego może też 
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 
specjalistycznej placówki i udział dziecka w 
programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają 
się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł 
napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 
dziecka, dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny
i Nieletnich lub Policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Analogicznie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała 
dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 
(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z
pedagogiem, psychologiem, Zespól Wychowawczy 
itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd 
Rodzinny, Policję (dalszy tok postępowania leży w 
kompetencji tych instytucji). 

2. Nauczyciel 
podejrzewa, że na 
terenie szkoły znajduje
się uczeń będący pod 
wpływem alkoholu lub
narkotyków 

    1
. 

Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach 
wychowawcę klasy i pielęgniarkę szkolną (jeżeli jest 
obecna w tym dniu). 
2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, 
zapewniając mu bezpieczeństwo - pozostawia go pod 
opieką pedagoga szkolnego, pielęgniarki lub innej 
osoby pełnoletniej pracującej w szkole. 
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3.  Wychowawca lub pedagog, pielęgniarka 
jeżeli pielęgniarki nie ma to nauczyciel, zawiadamia o 
tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych 
opiekunów) i ustala z rodzicami sposób dalszego 
postępowania (wezwanie pogotowia ratunkowego, 
ewentualnie policji lub pozostawienie, na wniosek 
rodziców, tych ustaleń do czasu ich przyjazdu). 
Zobowiązuje rodziców do niezwłocznego przybycia 
do szkoły. 

4. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmówią 
przybycia, odebrania dziecka ze szkoły i zapewnienia 
mu pomocy i opieki, wychowawca lub pedagog, 
pielęgniarka w porozumieniu z dyrektorem szkoły 
wzywa pomoc medyczną i zawiadamia policję. 

3. Nauczyciel znajduje 
na terenie szkoły 
substancję 
przypominającą 
narkotyk 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności 
zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do
czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile jest to możliwe 
w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo 
znaleziona substancja należy. 

2. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wzywa Policję. 

4. Po przyjeździe Policji dyrektor szkoły niezwłocznie 
przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 
informacje dotyczące zdarzenia. 

4. Nauczyciel 
podejrzewa, że uczeń 
posiada przy sobie 
substancję 
przypominającą 
narkotyk 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (np.: 
wychowawca, pedagog, pielęgniarka) nakłania aby 
uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość 
torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), 
ewentualnie innych przedmiotów budzących 
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 
substancją. 

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 
czynności przeszukania odzieży ani torby ucznia – jest
to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji. 

3. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia 
niezwłocznie dyrektora szkoły oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do 
natychmiastowego stawiennictwa. 

4. W przypadku, gdy uczeń – pomimo wezwania – 
odmawia przekazania substancji i pokazania 
zawartości torby, dyrektor szkoły wzywa Policję, która
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia 
oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 
ekspertyzy. 
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5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, 
nauczyciel lub dyrektor po odpowiednim 
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie 
przekazać ją dyrektorowi, a dyrektor Policji.  

6. Nauczyciel, wcześniej próbuje sam ustalić, w jaki sposób
i od kogo uczeń nabył tę substancję, dokumentuje całe 
zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń 
wraz ze swoimi spostrzeżeniami i przekazuje ją 
dyrektorowi szkoły. 

Uwaga! 
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 
Polsce karalne jest: 

posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji 
psychotropowych; 

wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 
udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia 
oraz nakłanianie do użycia; 

wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w 
rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 
ukończył 17 lat. 
Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z 
wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W
takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Jeżeli 
przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać 
policję. 
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez 
ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub
sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 
ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję 
(art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 

5. Nauczyciel stwierdził, 
że uczeń popełnił czyn 
karalny lub 
przestępstwo 

Nauczyciel niezwłocznie:  

powiadamia dyrektora szkoły, 

ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły (o ile jest znany i 
przebywa na terenie szkoły) lub pedagogowi szkolnemu pod 
opiekę, 

powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia-
sprawcy, 

niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, gdy sprawa jest
poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest 
uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana, zabezpiecza 
ewentualne dowody 
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przestępstwa lub przedmioty pochodzące z 
przestępstwa i przekazuje je Policji. 6. Nauczyciel stwierdził, 

że uczeń stał się ofiarą 
czynu karalnego lub 
przestępstwa 

Nauczyciel: 

udziela  pierwszej  pomocy przedmedycznej  lub  zapewnia  jej
udzielenie  poprzez  wezwanie  pomocy  medycznej,  w
przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń, 

niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, 

powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 
dyrektor  wzywa  Policję,  w  przypadku,  kiedy  istnieje
konieczność  profesjonalnego  zabezpieczenia  śladów
przestępstwa  ustala  okoliczności  i  ewentualnych  świadków
zdarzenia. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji policji. 

7. Nauczyciel znajduje 
na terenie szkoły 
substancję lub 
przedmioty, które 
ocenia jako 
niebezpieczne (np. 
broń, materiały 
wybuchowe, nieznane 
substancje) 

Naucz
y

1.  

ciel
zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na 
terenie szkoły, 
2. nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego 
przedmiotu (jeżeli uczeń odmawia oddania 
przedmiotu zabronionego należy go poinformować, 
że ma taki obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, 
uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu 
szkolnego. W przypadku, gdy użycie zabronionego 
przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub 
zdrowia, natychmiast powiadamia dyrekcję szkoły i 
policję), 

3. niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, 

4. uniemożliwia dostęp osobom postronnym do tych 
rzeczy, 

5. dyrektor szkoły natychmiast wzywa Policję (te. 997 
lub 112), 

6. w sytuacjach uzasadnionych dyrektor ustnie zarządza 
natychmiastową ewakuację uczniów, pracowników i 
innych osób przebywających na terenie szkoły. 
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8. Postępowanie w 
sytuacji agresywnego
zachowania 
pracownika szkoły 
wobec ucznia. 
(wyzwiska, 
szarpanie, uderzenia, 
zniszczenie lub 
zabranie mienia 
ucznia - z wyjątkiem 
przedmiotów 
niedozwolonych). 
 

         1. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, 
dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie 
postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.

2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów, dyrektor 
szkoły wdraża postępowanie dyscyplinarne wobec 
pracownika - powiadomienie odpowiednich organów. 

 

9. Procedury 
postępowania w
sytuacjach 
zachowania 
agresywnego ze 
strony uczniów. 

1. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w 
dyskusję, całkowite przerwanie negatywnych zachowań 
sprawcy wobec ofiary.
2. Rozdzielenie stron.
3. Wezwanie wychowawcy (ocena zagrożenia i podjęcie 
decyzji o interwencji:

powiadomienie dyrekcji,
powiadomienie rodziców
powiadomienie  i/lub  Policji  w  zależności  od  wagi
zdarzenia.

4.  Próba mediacji między stronami konfliktu. W sytuacji 
wyjątkowo trudnej, rolę mediatora pełni wyznaczona 
przez dyrektora szkoły osoba spoza konfliktu. 

5. Adnotacja zdarzenia w Zeszycie Obserwacji. 

10. Postępowanie w 
przypadku 
zachowania 
uniemożliwiającego 
prowadzenie lekcji 
(wulgarne zachowania
w stosunku do 
rówieśników, 
nauczyciela, głośne 
rozmowy, spacery po 
klasie/sali, brak 
reakcji na polecenia 
nauczyciela). 
 

 

 

 

1. Upomnienie słowne. 
2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie. 
3.Powiadomienie wychowawcy klasy (nagana 
wychowawcy). 
 4. W każdym przypadku, powiadomienie rodziców 
(prawnych opiekunów oraz ewentualnie kuratora 
sądowego). 
5. W przypadku braku reakcji na interwencję 
nauczyciela i wychowawcy, powiadomienie dyrekcji 
szkoły. 
6. Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły 
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11. Postępowanie w 
przypadku 
stwierdzenia 
dewastacji mienia
szkolnego i 
cudzej własności. 

1.    Interwencja świadka zdarzenia - powstrzymanie 
sprawców. 
2. W przypadku braku możliwości ustalenia 
sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami 
mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie
czynności mających na celu ustalenie 
sprawcy/sprawców. 

3.  Wezwanie rodziców. 

4.  W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie 
policji. 

5.  Wszczęcie procedur prawnych mających na celu 
wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec 
rodziców sprawców lub odpracowanie szkody. 

6. Adnotacja e-dzienniku. 

12. Postępowanie w 
przypadku 
stwierdzenia palenia
tytoniu lub e-
papierosów przez 
ucznia 

1. Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy. 
2.  Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem 
powiadamia o fakcie rodziców/ prawnych opiekunów 
ucznia oraz dyrekcję. 

3.  Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna - 
powiadomienie ucznia w obecności rodziców o 
konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez
osoby niepełnoletnie. 

4. Uczeń przygotowuje gazetkę szkolną/referat na temat 
szkodliwości palenia oraz może być zobowiązany do 
wykonania innej pracy społecznej na rzecz środowiska. 

5. Uczeń otrzyma punkty minusowe zgodnie ze 
szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania 
zawartymi w Statucie, co może spowodować obniżenie 
zachowania.

13. Postępowanie w 
sytuacji wagarów 
ucznia. 

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności 
ucznia (trzy dni), telefoniczne powiadomienie 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

2. Wysłanie pisemnego upomnienia-zawiadomienia do 
rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia (po 
dwóch tygodniach nieobecności) i nie realizowaniu 
przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

3. W przypadku dalszego braku reakcji prawnych 
opiekunów/rodziców ucznia, wszczęcie postępowania 
administracyjnego i administracyjna egzekucja 
realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, 
powiadomienie sądu rodzinnego. 
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14. Procedury 
powiadamiania 
rodziców lub 
prawnych opiekunów 
ucznia o innych 
trudnych sytuacjach 
wychowawczych. 

Wychowawca oddziału: 

korzystając  z  danych  osobowych  zapisanych  w  dzienniku
lekcyjnym, powiadamia telefonicznie,  osobiście  lub pisemnie
rodziców/prawnych  opiekunów  o  trudnych  sytuacjach
wychowawczych, 

sporządza  notatkę  służbową  z  powiadomienia  rodziców  w
dzienniku  lekcyjnym  oddziału  w  rubryce  "Kontakty
wychowawcy z rodzicami", 

w  przypadku  nieobecności  wychowawcy  należy  zachować
obowiązującą  w  szkole  drogę  służbową  (wychowawca,
pedagog, dyrekcja), 

w  sytuacji  zgłoszenia  przez  rodziców/prawnych  opiekunów,
zmiany  miejsca  pobytu  na  okres  dłuższy  niż  jedna  doba,
wychowawca  zobowiązany  jest  spisać  z  rodzicami
oświadczenie o zmianie miejsca ich pobytu wraz z telefonem i
adresem kontaktowym. 

w przypadku braku informacji od rodziców o zmianie 
miejsca ich pobytu, opieka nad dzieckiem w szczególnie 
trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana 
odpowiednim instytucjom. 

15. Procedury 
postępowania z 
uczniem przewlekle 
chorym

W przypadku ucznia chorego przewlekle i  rozpoczynającego 
naukę w szkole:

Rodzic:

1. Najpóźniej do 1 września powinien dostarczyć wychowawcy 
lub dyrektorowi informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle
chorego,  objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, 
przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm.

2. Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania 
do szkoły rodzic powinien niezwłocznie poinformować o tym 
fakcie wychowawcę.

3. Jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą 
dziecka chorego.

W sytuacji gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory dyrektor, 
wychowawca powinien:

1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia 
szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz 
wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu;

2. Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych 
pracowników szkoły w zakresie postępowania z chorym 
dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów 
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czy ataku choroby;

3. Wychowawca w porozumieniu z pielęgniarką szkolną i 
zespołem nauczycieli uczących opracowuje procedury 
postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno 
na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku 
choroby. 

4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w 
szkole dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i 
metod oraz organizację nauczania do możliwości 
psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go różnymi 
formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w 
szkole dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie informuje o 
zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów.

Dla każdego ucznia z chorobą przewlekłą  naszej szkole zostaną
opracowane indywidualne procedury.

 

IV. 
Metody i formy rozwijania działalności informacyjnej 

 

W szkole metody i formy działalności informacyjnej mają różnorodny charakter. Wiąże się to
z faktem, że adresowane  są do  zróżnicowanej  i  szerokiej  społeczności  szkolnej i ich 
celem jest zaspokajanie różnych potrzeb.   

Działalność informacyjna wyraża się poprzez:  

1. funkcjonowanie  tablic  informacyjnych  dyrektora,  wicedyrektora,  pedagoga  szkolnego,
pielęgniarki szkolnej, Samorządu Uczniowskiego, tablicy dla rodziców, 

2. tworzenie  i  udostępnianie  na  tablicach  informacyjnych  lub  stronie  internetowej  szkoły
materiałów edukacyjno-informacyjnych  typu  informacje  o  szkoleniach,  plakaty,  materiały
edukacyjne itp., 

3. tworzenie folderów informacyjnych o szkole, 

4. tablic  informacyjnych pozostających pod opieką poszczególnych nauczycieli,  prezentujące
bieżące wydarzenia szkolne, 

5. tablicy informacyjnej związków zawodowych, 

6. komunikaty umieszczane na stronie internetowej szkoły, 
7. okazjonalne banery, 

8. zarządzenia dyrektora szkoły, 
9. wykaz dyżurów wychowawców klas przeznaczonych na indywidualne,  z rodzicami. 

Ponadto działalność informacyjna jest prowadzona poprzez: 
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1. organizowanie   spotkań   uczniów   z   pielęgniarką szkolną pedagogiem, psychologiem i
innych instytucji, 

2. organizowanie spotkań uczniów i rodziców klas ósmych z przedstawicielami różnych szkół
ponadpodstawowych, 

3. organizowanie imprez profilaktyczno – edukacyjnych,  
4. realizację  odpowiednich  zagadnień  podczas  godzin  do  dyspozycji  wychowawcy,  lekcji

przedmiotowych,  których  podstawa  programowa  obejmuje  treści  z  zakresu  zagrożeń  i
profilaktyki a także podczas innych zajęć dydaktycznych, 

5. pogadanki realizowane podczas spotkań wychowawców klas z rodzicami,  
6. prelekcje prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego i 

innych specjalistów, 

7. działalność informacyjną biblioteki szkolnej, 
8. działalność informacyjną pedagoga, pielęgniarki szkolne

9. funkcjonowanie internetowej strony szkoły, 
10. systematyczne prowadzenie i uzupełnianie Księgi ewidencji uczniów, 
11. przekazywanie informacji do instytucji współpracujących ze szkołą. 

 

V. 
 

Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej,
promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród uczniów, rodziców i

nauczycieli 
 
Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia 
psychicznego i zdrowego stylu życia polega na: 

1. współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kępnie, 

2. współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie, 
3. promowanie zdrowego stylu życia, poprzez organizowanie dla młodzieży imprez sportowych,

nauce właściwego odżywiania, 

4. organizacji zajęć wychowawczych z udziałem pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej lub
innego specjalisty, 

5. umieszczaniu na gazetce szkolnej przez pedagoga, psychologa, pielęgniarkę haseł i artykułów
o tematyce zdrowotnej, 

6. organizowaniu  dla  nauczycieli  /wychowawców  klas/  szkoleń  z  zakresu  edukacji
prozdrowotnej, 

7. organizacji  zajęć  edukacyjnych  ramach  lekcji  przyrody,  wychowania  fizycznego,
wychowania do życia w rodzinie, godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, 

8. promocję zdrowej żywności.

VI.  
Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych,

prozdrowotnych oraz interwencyjnych 

Rodzice są naturalnym sprzymierzeńcem dziecka i szkoły. Wobec tego włączanie rodziców w
działania wychowawcze i zapobiegawcze, propagowanie wśród nich zdrowego stylu życia 
oraz wspólne rozwiązywanie problemów sprzyja przeciwdziałaniu uzależnieniom i innym 

50



patologiom.  
 
Współpraca z rodzicami w tym zakresie realizowana jest poprzez: 

1. włączanie rodziców w organizację czasu wolnego uczniów oraz inne działania związane z
życiem klasy i szkoły, 

2. wyznaczenie  „Otwartych  Wtorków”,  w  których  nauczyciel  przyjmuje  rodziców  w  celu
wyjaśnienia sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów, 

3. informowanie rodziców podczas spotkań klasowych o zachowaniu uczniów, zwracanie uwagi
rodziców  na  niepokojące  sygnały  charakterystyczne  dla  uzależnień  od  tytoniu,  alkoholu,
narkotyków itp., 

4. ankietowanie rodziców, 
5. przeprowadzanie  przez  pedagoga  szkolnego,  wychowawcę  lub  inne  kompetentne  osoby

podczas  spotkań  z  rodzicami  pogadanek,  prelekcji  dotyczących  przyczyn  i  skutków
uzależnień, problemów wychowawczych związanych z okresem dojrzewania, propagowanie
zdrowego stylu życia, 

6. zapraszanie na rozmowy indywidualne rodziców, których dziecko łamie zasady pobytu w
szkole, jego zachowanie wskazuje na uzależnienie lub jest niepokojące z innych względów, 

7. gromadzenie przez wychowawcę i pedagoga szkolnego informacji o uczniach sprawiających
trudności wychowawcze, pochodzących z rodzin patologicznych, zagrożonych uzależnieniem
w celu określenia najkorzystniejszego sposobu rozwiązania zaistniałych problemów, 

8. ustalanie  indywidualnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom  tego
potrzebującym, 

9. ułatwianie kontaktów rodziców z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką, 
10. udzielanie  pomocy  rodzicom  w  kontaktach  z  instytucjami  funkcjonującymi  poza  szkołą

poradniami specjalistycznymi, policją, sądem, 
11. zachęcanie  rodziców  do  zapoznania  się  z  wartościowymi  książkami  poświęconymi

problematyce prozdrowotnej, wychowawczej, psychologicznej. 
 

VII. 
 

Aktywny udział dzieci w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach
umożliwiających alternatywne, wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie

potrzeb psychicznych i społecznych 

Do zadań szkoły w tym obszarze należy troska o zaspokajanie różnych potrzeb w tym 
prowadzenie zajęć profilaktycznych, które byłyby alternatywą wobec zachowań 
ryzykownych.  
 
Należą do nich: 

1. systematyczne  prowadzenie  w  roku  szkolnym przez  wychowawców i  innych  nauczycieli
zajęć lekcyjnych poświęconych problematyce prozdrowotnej, 

2. realizacja programu prozdrowotnego na lekcjach wychowania fizycznego ze szczególnym
uwzględnieniem sportowych zajęć odbywanych poza szkołą, 

3. zachęcanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań  i
konkursach przedmiotowych, 

4. zachęcanie do aktywnej współpracy z organizacjami działającymi w szkole na rzecz dzieci 
5. zachęcanie do aktywności w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, 

51



6. uczestnictwo  w zajęciach,  spotkaniach  profilaktycznych  organizowanych  przez  pedagoga,
pielęgniarkę szkolną i inne instytucje, 

7. pomoc instytucji takich jak: Policja, Sąd Rejonowy, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna itp., 

8. zachęcanie młodzieży do udziału w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień. 
 

VIII. 
 

Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci
oraz stopnia zagrożenia 

W szkole treści i formy zajęć profilaktycznych dostosowywane są do zachowań ryzykownych
dzieci i młodzieży, a także do stopnia zagrożenia uzależnieniami, istniejącego na terenie 
szkoły. 
Pedagog szkolny, wychowawcy klas i nauczyciele realizują zagadnienia z zakresu 
profilaktyki na zajęciach lekcyjnych. Są to programy dotyczące edukacji w ramach: 

1. zajęć lekcyjnych, 
2. imprez szkolnych, programów artystycznych, 

3. programów profilaktycznych realizowanych na terenie  szkoły według bieżących potrzeb i
możliwości  finansowych  (przeciwdziałanie  narkomanii,  używaniu  środków
psychoaktywnych, AIDS, alkoholizmowi, przemocy i agresji), 

4. realizowany jest Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny,  

W miarę potrzeb szkoły, pracownicy Policji prowadzą zajęcia dla uczniów szkoły dotyczące: 
1. analizy „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich", 

2. przeciwdziałania uzależnieniom zwłaszcza narkomanii, 
3. przeciwdziałania agresji i przemocy, 

4. problemu cyberprzemocy, przestępstw dokonywanych z udziałem telefonów komórkowych i
Internetu, 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie w celu 
zdiagnozowania środowiska uczniów. Współpraca obejmuje:  

1. diagnozę psychologiczną,  
2. wskazówki dotyczące form pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, promowanie

pracy wychowawczej i terapeutycznej wśród nauczycieli i wychowawców. 

Szkoła współpracuje ze Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Kępnie w celu szerzenia 
profilaktyki i edukacji zdrowotnej na terenie szkoły udostępniającą placówce pakiety 
informacyjne, ulotki, płyty CD dotyczące omawianej problematyki. Są one wykorzystywane 
na lekcjach wychowawczych, prelekcjach, pogadankach, konkursach. 

Szkoła współpracuje z Sądem Rodzinnym oraz sądowymi kuratorami zawodowymi i 
społecznymi uczniów. Współpraca dotyczy właściwej diagnozy i pomocy uczniom ze 
środowisk zagrożonych patologią. 
 

IX. 
 

Sposób współdziałania pracowników szkoły ze służba zdrowia i Policją w tym w
sytuacjach wymagających interwencji 
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Współpraca w sytuacjach wymagających interwencji w stosunku do uczniów będących pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających obowiązuje stały sposób 
współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i policją. Polega on na tym, że: 

1. pracownik szkoły, który stwierdzi, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających wzywa pielęgniarkę szkolną lub lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości
lub odurzenia oraz udzielenia, w razie potrzeby, pomocy lekarskiej, 

2. powiadamia też dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji., 

3. w przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat dyrektor
zawiadamia policję lub sąd rodzinny. W przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia,
który ukończył 17 rok życia dyrektor zawiadamia policję lub prokuratora. 

Szkoła, oprócz działalności interwencyjnej prowadzi długofalową współpracę profilaktyczno 
- wychowawczą z Policją. 
Szkoła i Policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 
Koordynatorami współpracy są: pedagog oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej 
jednostki Policji. Szkoła współpracuje także z dzielnicowym, którego obszar działania 
obejmuje rejon szkoły. 
Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z Policją, policyjni specjaliści ds. nieletnich 
oraz dzielnicowi wspólnie ustalają wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco 
wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem 
uczniów. 
W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

1. wzajemne  spotkania  na  których  omawiana  jest  tematyka  zagrożeń  przestępczością  oraz
demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

2. spotkania  tematyczne  uczniów  z  udziałem  policjantów  między  innymi  na  temat
odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii,
wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa,
zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

3. informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa,
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i
młodzieży, 

4. udzielanie przez Policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże
przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

5. wspólny - szkoły i Policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i  przestępczości
nieletnich. 
Policja jest wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w procedurach szkolnych lub 
też gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 
sytuacji, w których obecność Policji jest konieczna. Każda wizyta policjanta w szkole 
dotycząca uczniów, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z 
innym pracownikiem szkoły. 

XI. 

Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami 
pozarządowymi, wspierającymi działalność szkoły w zakresie rozwiązywania 
problemów uczniów 
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Działalność profilaktyczną szkoła dodatkowo opiera na współpracy z różnymi instytucjami:  
wiele instytucji. Stale i systematycznie ze szkołą współpracują: 

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie, 

2. Komisariat Policji, 
3. Sąd Rejonowy w Kępnie, 

4. Sąd Rodzinny, 
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

6. Świetlice środowiskowe: „Tęcza” w Bralinie
7. Ośrodki doskonalenia, typu: ODN

XII. 
 

Wspieranie uczniów zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej
wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym 
aktywności pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne,

rozwijających zainteresowania i umiejętności psychospołeczne 
 

W  ramach  wspierania   uczniów  zagrożonych  uzależnieniem  szkoła  podejmuje
wielokierunkowe działania wyrażające się poprzez:  

1. angażowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych zajęciach sportowych, 
2. angażowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, 

3. promowanie zdrowego stylu życia,  
4. angażowanie uczniów do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym, 

5. angażowanie dzieci do przygotowywania programów artystycznych na
uroczystości szkolne i środowiskowe, 

6. zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach kół przedmiotowych, 

7. zachęcanie uczniów do uczestnictwa w klasowych i szkolnych wyjściach do kina, teatru, w
wycieczkach, 

8. zachęcanie i upowszechnianie czytelnictwa książek i czasopism, 

9. zachęcanie do działalności wolontariackiej, 
10. zachęcanie  do  współorganizowania  imprez,  zabaw  szkolnych  pod  opieką  nauczycieli  i

dyrekcji oraz akcji promujących szkołę, 

11. podnoszenie  poczucia  własnej  wartości  ucznia  poprzez  indywidualne  traktowanie  jego
problemów przez nauczyciela oraz stosowanie indywidualnych metod pracy podczas lekcji, 

12. indywidualizację pracy pedagoga szkolnego z uczniami zagrożonymi uzależnieniami, 

13. przeprowadzanie warsztatów z zakresu edukacji antyuzależnieniowej. 

XIII. 

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i 
innych problemów uczniów oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w 
sytuacji zagrożenia uzależnieniem 

Jednym z zadań realizowanych w szkole jest planowanie, zgodnie z potrzebami, szkoleń dla 
kadry pedagogicznej.   
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W tym zakresie realizuje się następujące zadania: 
1. zapoznanie  Rady  Pedagogicznej  o  procedury  postępowania  nauczycieli  i  metodach

współpracy  szkoły  z  Policją  w  sytuacjach  zagrożenia  uczniów  przestępczością  oraz
demoralizacją, 

2. organizowanie szkoleniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej  
dotyczącego problematyki uzależnień wśród młodzieży, 

3. wymiana  doświadczeń  nauczycieli/  wychowawców  klas  i  pedagoga,  psychologa  i
pielęgniarki szkolnej, 

4. współpraca nauczycieli z pedagogiem i bibliotekarzem w celu pozyskania fachowej literatury
związanej z problematyką uzależnień i innymi problemami uczniów 

5. udostępnienie informatorów szkoleniowych. 

XIV. 

Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 
wychowawczych i zapobiegawczych 

Dokonywanie  systematycznej  oceny  efektów  podejmowanych  działań  wychowawczych  i
zapobiegawczych na terenie szkoły odbywa się poprzez: 

1. ankietowanie rodziców, uczniów i nauczycieli/wychowawców klas, 
2. rozmowy  z  uczniami,  rodzicami,  konsultacje  z  pedagogiem  szkolnym  i  innymi

nauczycielami, 

3. opracowanie analizy podejmowanych działań, 
ocena efektów podjętych działań, ewentualna ich korekta

VII. EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja  Programu  wychowawczo-  profilaktycznego  prowadzona  jest  na  bieżąco

przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych oraz pedagoga szkolnego. Poddawany jest
systematyczne ewaluacji i  modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter
otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego.
Bieżący  monitoring  i  roczna  ewaluacja  pozwala  na  określenie  mocnych  i  słabych  stron
podjętych oddziaływań wychowawczych. 
Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, dyskusje z uczniami i z
rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i
innymi pracownikami szkoły. 
Narzędzia  ewaluacyjne:  informacje  udzielane  przez  nauczycieli,  uczniów  i  rodziców,
sprawozdania  wychowawców  z  realizacji  planów  wychowawczych,  informacje  zebrane
podczas  spotkań  z  rodzicami,  informacje  dotyczące  współpracy  z  instytucjami
wspomagającymi,  sprawozdania  opiekunów  kółek  i  przewodniczących  zespołów
międzyklasowych, ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców.

55


