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Program wychowawczo-profilaktyczny 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim  

na rok szkolny 2022/2023 

Podstawa prawna: 

Podstawa prawna: 

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

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).  

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.). 

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

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.).  

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

• Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
 

Ponadto wykorzystano: 

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

psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

Zgodnie z powyższymi przepisami nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:  

• treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 

• treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
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1. Wstęp 

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany został na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem nowej rzeczywistości w pandemii oraz zagrożeń związanych  

z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Program uwzględnia podstawowe kierunki polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2022/23:  

• wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji. 

• wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie; ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. 

• doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 
nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

• rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach 
edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach 
społecznościowych. 

• wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem 
pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

• Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom. 
 

2. Charakterystyka środowiska szkolnego 

Nasza szkoła położona jest w centrum miasta, w środku osiedla mieszkaniowego. Skupia nie tylko dzieci z rejonu, ale również z ulic  i miejscowości oddalonych, a w ostatnim 

czasie dzieci przybyłe z Ukrainy i innych państw. W środowisku postrzegana jest jako szkoła przyjazna, dla wszystkich uczniów, w której dzieje się dużo dobrego dla dzieci.  

Duża grupa rodziców spoza rejonu szkoły jest zainteresowana edukacją swoich dzieci w naszej szkole. Dyrektor szkoły dba nie tylko o najwyższe standardy w nauczaniu, 

wychowaniu i bezpieczeństwie, ale również w wyposażeniu i wyglądzie. Mamy jedno duże nowe boisko i drugie mniejsze. W najbliższej okolicy są licea ogólnokształcące, 

instytucje, sklepy, parki. Miejsce jest bezpieczne. Podmiot nadzorujący – Wydział Edukacji w Ostrowcu Świętokrzyskim finansuje certyfikaty z języka angielskiego, dodatkowe 

godziny z języka angielskiego i matematyki. Posiadamy certyfikat „Szkoła w Chmurze”. Realizujemy programy profilaktyczne: Przyjaciele Zippiego, Spójrz Inaczej, Program 

Wzmacniania Rodziny, Program Edukacji Antytytoniowej. Od bieżącego roku szkolnego został otworzony w szkole oddział dwujęzyczny oraz nauczyciele będą podejmowali 

próby pracy z uczniami metodą nauczania kształtującego.  

 

Przyjęta sylwetka absolwenta: 

 - absolwent szkoły jest obywatelem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym świecie oraz: 

- jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji 

- czerpie radość z nauki 

- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2020&qplikid=4186#P4186A7
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- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje 

- potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie 

- zgodnie współpracuje z innymi 

-jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka 

- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka 

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju 

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych 

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 

 

Wartości:  

Program profilaktyczno-wychowawczy  opiera się na wartościach wybranych przez społeczność szkolną. Wybór ten odbył się poprzez badanie ankietowe rodziców oraz wybory 

uczniów podczas zajęć w szkole. Wybrane wartości: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, kultura 

osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej, poszanowanie tradycji, poszanowanie innych 

kultur i tradycji, brak dyskryminacji. Biorąc pod uwagę te wybory szkoła ukierunkowała proces wychowawczy na wartości, które wyznaczają cele wychowania  

i kryteria jego oceny. Uczeń traktowany jest podmiotowo, a wybrane wartości skłaniają do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.  

Misja szkoły: 

Jesteśmy szkołą wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania, kreatywnego myślenia w zgodzie z naturą. Jesteśmy szkołą: 

1. Wyposażającą ucznia w procesie kształcenia w kompetencje  umożliwiające radzenie sobie w dalszej ścieżce edukacyjnej 

2. Kierującą rozwojem intelektualnym, fizycznym i moralnym ucznia, kształtującą jego osobowość, przygotowującą do świadomego i samodzielnego zdobywania wiedzy 

3. Gwarantującą rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne 

4. Rozwijającą indywidualne zdolności i zainteresowania uczniów 

5. Oferującą szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych 

6. Zapewniającą pomoc uczniom napotykającym trudności w nauce 

7. Gwarantującą różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

8.  Rozwijającą w uczniach poczucie wartości oraz wiary we własne możliwości 

9. Dbającą o podmiotowe traktowanie ucznia 

10. Przestrzegającą Praw Dziecka 

11. Promującą uniwersalne wartości 
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Wizja szkoły: 

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na 

odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest 

zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu  o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa 

kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach 

wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.  

 

3. Uczestnicy i realizatorzy programu wychowawczo-profilaktycznego: 

Program skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Program realizowany jest w szkole przez nauczycieli, specjalistów zatrudnionych w szkole, ale również  

w instytucjach zewnętrznych wspierających szkołę (psychologowie, pedagodzy, trenerzy, policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej, ośrodków 

pomocy społecznej, kuratorzy, osoby pracujące w edukacji).  

 

 

4. Uzasadnienie wynikające z diagnozy potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki.  

Ocena środowiska szkolnego na koniec roku szkolnego 2021/22 wskazała, że w związku z pandemią COVID-19 nadal istnieje potrzeba prowadzenia działań wychowawczych  

i profilaktycznych w zakresie wsparcia uczniów w procesie edukacyjnym oraz wspierania uczniów po okresie nauki zdalnej i przed jej wprowadzeniem, jeśli zaistnieje taka 

konieczność. Rodzice potrzebują wsparcia i współpracy ze strony szkoły, a szkoła potrzebuje zaangażowania oraz partnerstwa ze strony rodziców. Tylko takie jednomyślne 

oddziaływanie na uczniów zapewni sukces. Rodzice widzą potrzebę rozmów z dziećmi, motywowania ich do nauki i kontaktów z rówieśnikami, pokazywania im dobrych 

wzorców, wyposażania w wiedzę, wskazywania konsekwencji niepożądanych zachowań oraz wsparcia rodzin w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności wychowawczych. 

Uczniowie potrzebują dodatkowej pomocy ze strony nauczycieli w nauce, jasnych reguł i jednomyślnych zachowań dorosłych, dobrych wzorców i odpowiedniej motywacji. 

Dzieci potrzebują szacunku, uwagi i zainteresowania ze strony dorosłych, rozmów, cierpliwości, indywidualnego traktowania. Uczniowie mają trudność w rozpoznawaniu 

własnych emocji i radzeniu sobie z nimi. Należy dołożyć starań, aby wyposażyć dzieci w takie umiejętności. Obserwacja uczniów oraz zgłaszane w szkole przypadki wskazały 

na: problem z umiejętnym korzystaniem z technologii, zwłaszcza w okresie nauki zdalnej oraz niszczenie mienia szkolnego. Diagnoza zachowań ryzykownych wskazała na 

zdecydowaną przewagę w szkole grupy uczniów niskiego ryzyka, która nie podejmuje takich zachowań oraz kilku uczniów z grupy podwyższonego ryzyka. Szkoła realizuje 

profilaktykę na poziomie pierwszorzędowym oraz stosuje elementy profilaktyki drugorzędowej. Działania drugorzędowe adresowane są do małej grupy dzieci przeżywających 

trudności oraz ich rodzin.  
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5. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. 

Czynniki ryzyka: 

• Pandemia lub inne okoliczności niosące ryzyko powrotu dzieci do nauki zdalnej 

• Izolacja społeczna w okresie nauki zdalnej, brak bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz kontaktu dzieci z dziećmi 

• Ograniczony kontakt nauczycieli z rodzicami w okresie pandemii 

• Grupa uczniów z Ukrainy, mająca trudności w komunikowaniu się w języku polskim 

• Średnie wyniki szkoły w nauce 

• Niezdyscyplinowanie ze strony uczniów 

• Struktura rodziny – 21% to rodziny niepełne i zrekonstruowane 

• Sytuacja materialna rodziny – 15% to osoby bezrobotne 

• Palenie papierosów w domu w obecności dziecka – 15% 

• Przekonania rodziców, że inne osoby skuteczniej niż oni wpłyną na zachowanie dzieci, aby nie sięgały po używki 

• Postawy małej grupy rodziców wobec sięgania przez dzieci po używki, współżycia seksualnego oraz agresji i przemocy – jest to tej małej grupie rodziców obojętne, 

czasami dopuszczalne lub akceptują to w pełni.  

• Środowisko, w którym żyje uczeń – zaobserwowano wśród dorosłych: palenie papierosów, picie alkoholu, wulgaryzmy, przemoc fizyczna, narkotyki 

• Niedostateczna uwaga poświęcona dzieciom ze strony rodziców  

• Niedostateczna kontrola dziecka ze strony rodziców 

• Niezadowolenie małej grupy rodziców z dostępnych sposobów spędzania wolnego czasu 

• Niezadowolenie małej grupy rodziców ze swojego życia 

• Stres szkolny 

• Wagary 

• Postrzeganie palenia tytoniu 

Czynniki chroniące: 

• Rodzina – dobre relacje z matką, ojcem 

• Akceptacja społeczna 

• Zadowolenie ze szkoły 

• Dobre relacje w szkole 
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• Zajęcia dodatkowe 

• Dostępność specjalistów (pedagoga specjalnego, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i innych) 

• Zdrowie 

• Wykształcenie rodziców 

• Postawy dużej grupy rodziców wobec używek, że takie zachowania nie powinny mieć miejsca wśród dzieci bądź są niedopuszcznalne 

• Świadomość znacznej grupy rodziców, że z dziećmi trzeba dużo rozmawiać 

• Dobre postrzeganie szkoły w środowisku 

• Szkoła rozwijająca się (dwujęzyczność, poznawanie nauczania kształtującego, doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej) 

 

 

6. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki.  

Wychowanie dzieci jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności uwzględnia wolę rodziców i państwa. Rolą rodziców, szkoły i państwa jest wspieranie ucznia  

w rozwoju. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Uzupełnieniem wychowania jest działalność profilaktyczna, którą należy rozumieć 

również, jako interwencję wzmacniającą i korygującą.  Celem wychowania realizowanego w naszej szkole jest uczeń dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się znajduje. 

Dojrzałość osiąga się w czterech sferach: fizycznej, psychicznej (w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej), społecznej oraz duchowej. W naszym szkolnym środowisku 

systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia oraz działalność zapobiegawcza i informacyjna w zakresie 

profilaktyki uzależnień uczniów, rodziców i nauczycieli. Treści i formy zajęć wychowawczo-profilaktycznych dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci, ale także do 

indywidualnych możliwości psychofizycznych i percepcyjnych uczniów. Nasza szkoła wspiera uczniów zagrożonych uzależnieniami i demoralizacją, rozwija ich poczucie własnej 

wartości oraz motywuje do podejmowania różnych form aktywności pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby i rozwijających zainteresowania. Nauczyciele są przygotowani 

do realizacji zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach trudnych, problemowych. 

W szkole obowiązują procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie 

działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych i interwencyjnych, a także współdziała z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. Bazując na wynikach diagnozy, przyjęliśmy w szkole dwie główne strategie: edukacyjną, której celem jest pomoc w rozwijaniu 

ważnych umiejętności psychologicznych  i społecznych: nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom 

otoczenia oraz strategię alternatywy, której celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb, tj. podniesienie samooceny, odejście od nudy np. do świetlicy podwórkowej, 

drużyny harcerskiej, koła zainteresowań. W codziennej pracy z dziećmi posiłkujemy się również strategiami: informacyjną i interwencyjną. Za realizację strategii profilaktyczno-

wychowawczej szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a koordynatorem działań jest dyrektor szkoły.  
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7. Treści wychowawczo-profilaktyczne. 

Program obejmuje treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane 

w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli  i rodziców. Program jest spójny podstawą 

programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz ze szkolnym zestawem programów nauczania.  

Treści wychowawczo-profilaktyczne koncentrują się na integrowaniu uczniów, odbudowywaniu i budowaniu relacji z powodu pandemii, wspieraniu rodziców w roli 

wychowawczej, rozwijaniu potencjału dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem ich pozytywnych i mocnych stron. Wychowawcy kształtują uczniów twórczych, kreatywnych  

i zdolnych do sterowania własnym kształceniem w szkole i poza nią. Wychowawcy pomagają dzieciom rozwinąć zdolności umożliwiające rozumienie przez nich otaczającego 

ich świata na poprzez samorefleksję dotyczącą własnych zachowań i rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych. Nauczyciele budują relacje oparte na zaufaniu i rozmowie, 

poprzez którą uczy nawiązywania serdecznego kontaktu, szacunku i tolerancji. Program uwzględnia kształtowanie kompetencji międzykulturowych, szczególnie istotnych w 

naszym obecnym życiu. Wychowawcy uczą dzieci samodzielności, twórczego myślenia i działania, skutecznego komunikowania się, współdziałania w zespole, motywacji do 

poszukiwania rozwiązań, dzielenia się doświadczeniami, wyszukiwania informacji, porządkowania ich i rozwiązywania problemów. Program podejmuje istotę kształtowania 

rozwoju osobowego i społecznego dzieci, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz rozwój wytrwałości w realizacji swoich celów. Treści niniejszego programu ukierunkowane są 

na wspieranie czynników chroniących i tym samym wzmacniają odporność uczniów na działanie czynników ryzyka.  

8. Cele ogólne i szczegółowe. 

Cele ogólne: 

• Dbanie o harmonijny rozwój uczniów: intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.  

• Kształtowanie u uczniów postaw ku wartościom, warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

• Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole i jej otoczeniu.  

• Wspomaganie rodziców w procesie wychowania.  

Cele szczegółowe i wskaźniki: 

o Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka 

Wskaźniki: Nauczyciele uświadamiają uczniom przynależność do rodziny i podkreślają jej rolę w życiu każdego człowieka. Uczeń potrafi okazać szacunek i troskę  

o najbliższych, uznaje autorytet rodziców. Nauczyciele podejmują problemy uczniów, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych oraz związanych z przemocą 

domową.  

o Przygotowanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej 
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Wskaźniki: Nauczyciele diagnozują środowisko rodzinne uczniów, diagnozują ich potrzeby, zapoznają z prawami i obowiązkami panującymi w szkole, dbają  o właściwe relacje. 

Rozwijają i wzmacniają umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów. Realizują plan działań wspierających w czasie pandemii. 

o Wdrażanie dzieci do funkcjonowania w społeczności lokalnej 

Wskaźniki: Nauczyciele współpracują z instytucjami i organizacjami na terenie miasta i kreują pozytywny wizerunek szkoły.  

o Kształtowanie szacunku do własnego państwa 

Wskaźniki: Nauczyciele zapoznają uczniów z symbolami narodowymi, pozwalają na udział uczniów w obchodach upamiętniających rocznice i święta państwowe oraz pielęgnują 

tradycje związane z obchodem świąt.  

o Partnerstwo rodziców we współdziałaniu w zakresie dydaktyki, wychowania i profilaktyki 

Wskaźniki: Nauczyciele uzgadniają z rodzicami wartości wychowawcze i realizują je przy współpracy z rodzicami. Nauczyciele podejmują działania doskonalące kompetencje 

wychowawcze rodziców oraz związane ze wsparciem socjalnym rodzin potrzebujących.  

o Indywidualizacja prosu dydaktyczno-wychowawczego w czasie zajęć oraz wyrównywanie braków edukacyjnych w rozwoju psychomotorycznym uczniów 

Wskaźniki: Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby dzieci i dostosowuje proces dydaktyczno-wyrównawczy do potrzeb uczniów, z uwzględnieniem uczniów 

niepełnosprawnych.  

o Wykorzystywanie w pracy lekcyjnej różnych źródeł informacji 

Wskaźniki: Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z różnych źródeł informacji. 

o Wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań 

Wskaźniki: Szkoła zapewnia urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Nauczyciele opracowują indywidualne programy 

dla uczniów zdolnych i wspierają ich talenty.  

o Wskazywanie znaczenia przyrody dla człowieka i konieczność jej ochrony 

Wskaźniki: Działania podejmowane przez nauczycieli propagują zachowania proekologiczne. 

o Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowy i higieniczny tryb życia 
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Wskaźniki: Działania podejmowane przez nauczycieli, wpływają na promowanie zdrowego trybu życia. 

o Zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom w szkole i poza nią 

Wskaźniki: Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom. Szkoła realizuje profilaktykę agresji i przemocy oraz bezpieczeństwa w sieci. Szkoła podejmuje działania w oparciu o 

szkolne strategie.  

o Kształtowanie osobowości, charakteru oraz postawy moralno-etycznej 

Wskaźniki: Szkoła kształtuje postawy uczniów oraz realizuje uniwersalne wartości: szacunek, tolerancja, przyjaźń, zaufanie, prawda, odpowiedzialność, kultura, dobro, 

sprawiedliwość, godność osobista. Nauczyciele dają przykład wrażliwości naprawdę i dobro, postaw szlachetności, zaangażowania społecznego. 

o Wpajanie nawyków dobrego zachowania, zasad efektywnej współpracy i komunikowania się 

Wskaźniki: Szkoła zapewnia różnorodne formy upowszechnienia pozytywnych form dobrego zachowania, właściwej komunikacji oraz eliminowania zachowania 

niewłaściwego.  

o Kształtowanie postawy „Żyjemy z innymi i dla innych” 

Wskaźniki: Szkoła podejmuje działania związane z organizacją pomocy dla potrzebujących, uczy empatii, poszanowania godności osobistej, szacunku dla innych, w tym 

niepełnosprawnych, młodszych, słabszych i starszych. Uczy poszanowania mienia, jako dobra wspólnego. Podejmowane są działania proekologiczne.  

9. Plan i harmonogram działań. 

 

L.p. Główne cele programu Formy i sposoby realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Uwagi 

  
Dbanie o harmonijny rozwój uczniów: intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.  

 

1 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego, szczególnie w sytuacji 
kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 

Dostępność pedagoga szkolnego oraz specjalistów dla uczniów i 
rodziców. Uwzględnienie indywidualnych różnic edukacyjnych, 
rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb psychofizycznych i 
rozwojowych uczniów. Udzielanie rodzicom informacji, gdzie 
mogą uzyskać pomoc w problemach. Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Dyrektor, pedagog, 
psycholog, 
wychowawcy.  
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2 Wspieranie w funkcjonowaniu w grupie 
rówieśniczej 

Realizacja planu działań wspierających dla uczniów w czasie 
pandemii (reintegracja). Lekcje wychowawcze, program 
profilaktyczny PWR, wycieczki, imprezy integracyjne, działalność 
w samorządach, zajęcia dodatkowe, Trening Umiejętności 
Społecznych. 
 

Wychowawcy, 
realizatorzy programu 
profilaktycznego, 
specjalista TUS, 
opiekunowie 
samorządów 

 

3. Wdrażanie dzieci do funkcjonowania w 
społeczności lokalnej 

Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami na terenie 
miasta, wolontariat, koło dziennikarskie, akcje charytatywne. 
 

Wszyscy nauczyciele, 
dyrektorzy, pedagog, 
psycholog 

 

4. Indywidualizacja procesu dydaktyczno-
wychowawczego w czasie zajęć oraz 
wyrównywanie braków edukacyjnych w 
rozwoju psychomotorycznym uczniów. 

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
rozpoznawanie potrzeb uczniów i kierowanie ich do 
odpowiedniej pomocy, współpraca z rodzicami, indywidualizacja 
pracy, tworzenie programów specjalistycznych, współpraca z 
pedagogiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i 
specjalistami. 

Specjaliści, pedagog 
specjalny, psycholog, 
nauczyciele 
przedmiotów, 
wychowawcy 

 

5. Wspieranie uzdolnień i rozwijanie 
zainteresowań 

Zajęcia dodatkowe, konkursy, olimpiady, wycieczki, programy 
motywacyjne dla uczniów np. aktywny uczeń, promocja sukcesów 
uczniów w szkole i poza nią, zajęcia jak uczyć się i motywujące do 
nauki. 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów, 
pedagog szkolny 

 

6. Kształtowanie umiejętności dbania o 
zdrowy i higieniczny tryb życia 

Realizacja działań wynikających z planu Szkoły Promującej 
Zdrowie. 
Pogadanki, lekcje wychowawcze, WDŻ, zajęcia ze specjalistami, 
akcje na terenie szkoły, zajęcia profilaktyczne dotyczące 
ryzykownych zachowań, uzależnień, pedagogizacja rodziców. 
Organizacja żywienia w szkole tak, aby każdy uczeń miał dostęp 
do jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia.  

Zespół ds. programu 
Szkoła Promująca 
Zdrowie, 
Wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
specjaliści, dyrekcja 

 

7. Kształtowanie osobowości, charakteru oraz 
postawy moralno-etycznej 

Zajęcia lekcyjne, pogadanki, praca z dziećmi na co dzień, 
pokazywanie dobrych wzorców, współdziałanie z rodzicami, 
postawa pełna szacunku do dziecka. 

Wszyscy nauczyciele i 
pracownicy szkoły 

 

8. Wpajanie nawyków dobrego zachowania, 
zasad efektywnej współpracy i 
komunikowania się 

Angażowanie dzieci w zajęcia pozalekcyjne, charytatywne, TUS, 
pozytywne wzorce, lekcje dotyczące poprawnej komunikacji i 
wyrażania uczuć emocji, kształtowanie empatii 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
specjaliści, pedagog 
szkolny 

 

9. Zapewnienie opieki uczniom na 
świetlicach: szkolnej i środowiskowej w 
godzinach 6.30-17.30 

Pomoc uczniom w odrabianiu lekcji, budowaniu relacji z 
rówieśniakami, rozwijaniu zainteresowań, wspieranie rodziców 
w opiece nad dzieckiem.  

Wychowawcy świetlic, 
nauczyciele, dyrekcja 
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Kształtowanie u uczniów postaw ku wartościom, warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 

9. Ukazywanie wartości rodziny w życiu 
osobistym człowieka 

Akademie, kultywowanie świąt, zajęcia edukacyjne z 
wychowawcami, WDŻ, codzienne kontakty z dziećmi i rodzicami.  

Wychowawcy, 
nauczyciele 

 

10. Kształtowanie szacunku do własnego 
państwa 

Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, udział uczniów w 
obchodach świąt, kultywowanie rocznic państwowych, strój 
galowy podczas imprez szkolnych i uroczystości poza szkołą. 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
dyrektorzy 

 

11. Wskazywanie znaczenia przyrody dla 
człowieka i konieczność jej ochrony 

Działania propagujące zachowania proekologiczne, akcje, sejmiki, 
konkursy, lekcje uczące szacunku do przyrody. 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pracownicy szkoły 

 

12. Przygotowanie do dalszego kształcenia Przygotowanie uczniów do świadomego planowania dalszego 
kształcenia. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

Nauczyciele, 
wychowawcy, doradca 
zawodowy 

 

 
Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole i jej otoczeniu. 

 

13. Profilaktyka uzależnień w szkole. Środki i 
substancje psychoaktywne. Uzależnienia 
od Internetu, technologii cyfrowych 
(komputer, telefon, tablet, telewizor), 
tytoniu. Profilaktyka alkoholowa i 
narkotykowa. 

Gotowość do wsparcia uczniów w przypadku nauki zdalnej. 
Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o 
uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji 
sięgania po środki psychoaktywne. Gazetki ścienne, ulotki. 
Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie w 
zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach. 
Realizacja programów profilaktycznych. Zajęcia z uczniami, 
włączanie rodziców do programów. Współpraca z instytucjami 
wspierającymi szkołę w profilaktyce. Wzmacnianie dzieci, 
angażowanie ich w zajęcia dodatkowe w szkole i poza nią. 
Zachęcanie do zdrowego stylu życia, motywowanie uczniów do 
udziału w rajdach, zajęciach sportowych, ruchu, aktywności.  

Pedagog szkolny, 
psycholog, specjaliści, 
nauczyciele 
realizatorzy 
programów 
profilaktycznych 

 

14. Partnerstwo rodziców we współdziałaniu 
w zakresie dydaktyki, wychowania i 
profilaktyki.  
Ujednolicenie oddziaływań 
wychowawczych w relacji szkoła-dom. 

Plan działań wspierających dla uczniów, rodziców i nauczycieli w 
okresie pandemii.  
Spotkania z rodzicami na wywiadówkach, pedagogizacja 
rodziców, Program Wzmacniania Rodziny, stały kontakt 
wychowawców z rodzicami, współpraca z radą rodziców i 
trójkami klasowymi, współorganizowanie rajdów i imprez 
szkolnych, włączanie rodziców do stowarzyszenia przy szkole, 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
dyrektorzy, pedagog 
szkolny, psycholog, 
specjaliści 
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informowanie rodziców, gdzie i jak mogą uzyskać pomoc, 
wsparcie psychologa i pedagoga.  
 

15. Wykorzystywanie w pracy lekcyjnej 
różnych źródeł informacji. 

Zajęcia dotyczące odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z 
informacji. 

Nauczyciele 
przedmiotów 

 

16. Zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom w 
szkole i poza nią. 

Korzystanie z procedur zachowania w sytuacjach trudnych, 
przypominanie uczniom o zasadach zachowania, wskazywanie i 
wyciąganie konsekwencji. Poinformowanie uczniów, rodziców i 
pracowników szkoły o zasadach bezpieczeństwa w okresie 
pandemii Covid-19. Współpraca z rodzicami oraz policją, sądem, 
strażą miejską , ośrodkami pomocy społecznej, spotkania 
zespołów wychowawczych, analiza problemów na radzie 
pedagogicznej, szukanie rozwiązań. 

Wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
psycholog, specjaliści, 
nauczyciele, 
dyrektorzy, osoby 
współpracujące ze 
szkołą 

 

17. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.  Rozwijanie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w celu 
odpowiedzi na potrzeby uczniów.  

Nauczyciele  

 
Wspomaganie rodziców w procesie wychowania. 

 

18. Wspieranie rodziców w wychowywaniu 
dzieci.  

Pedagogizacja, spotkania z rodzicami, indywidualne rozmowy, 
szkolne poradnictwo, włączanie rodziców do udziału w 
programach profilaktycznych oraz działań propagujących zdrowy 
styl życia, diagnozowanie problemów i potrzeb, udzielania 
wsparcia i informacji, gdzie rodzice mogą uzyskać pomoc.. 
Angażowanie rodziców w życie szkoły.  
 

Wychowawcy, 
specjaliści, psycholog, 
pedagog szkolny, 
pedagog specjalny, 
nauczyciele, 
dyrektorzy  

 

Współpraca z rodzicami w zakresie 
wczesnego rozpoznawania zagrożeń.  
 

 

10.    Postępowanie w sytuacjach trudnych  

 W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o 
demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 
2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 
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3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 
obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 
dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 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 lub policję. 
5) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży  
w kompetencji tych instytucji. 
6) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 
zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły, jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 
2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 
3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej; 
4) Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią 
odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, 
po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki; 
5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. O zaistniałym fakcie zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli 
uczeń nie ukończył 18 lat; 
6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to Dyrektor szkoły ma 
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego; 
 
 W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 
 
1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 
policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy; 
2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora szkoły, który wzywa policję; 
3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
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W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 
 
1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, 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. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 
wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji; 
2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 
3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje 
odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy; 
4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje 
ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 
spostrzeżeniami. 

 

11. Założenia ewaluacyjne.  

Ewaluacja wewnątrzszkolna programu wychowawczo-profilaktycznego została zaplanowana na koniec roku szkolnego 2022/23 i pozwoli ocenić działania szkoły po jednym 

roku, zostanie upubliczniona w postaci raportu. Ocena działań szkoły nastąpi na podstawie odpowiedzi na pytania: 

✓ Czy osiągnięto zamierzone cele? 

✓ Jakie są efekty zrealizowanych działań? 

✓ Czy sposób realizacji sprzyjał skuteczności? 

Uzyskane wyniki badań ewaluacyjnych wykorzystane zostaną do doskonalenia jakości działań szkolnych oraz modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

12. Uchwalenie programu 

W dniu  15 września 2022r. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliła szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.  

Program przedstawiono na Radzie Pedagogicznej w dniu 12.09.2022r. 

Program przedstawiono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 15.09.2022r.   

 


