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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 2019 r. poz. 2215
ze zm.).

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

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

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

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

 Ustawa  z  9  listopada  1995r.  o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania  tytoniu
i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

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

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

  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny
stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących
pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

 Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Rzeszowie, Statut Szkoły Podstawowej
Nr  35  im.  Świętego  Huberta  w  Rzeszowie,  Statut  Przedszkola  Publicznego  Nr  45
w Rzeszowie.

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).
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I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU

Rodzice  są  pierwszymi  wychowawcami  swoich  dzieci,  nauczyciele  wspomagają  ich
wszechstronny  i  harmonijny  rozwój,  a  uczeń  akceptuje  siebie  i  jest  otwarty  na  potrzeby
drugiego człowieka.

WYCHOWANIE – to proces wspomagania dziecka w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie
pełnej dojrzałości:

 fizycznej  – związanej  nie tylko z naturalnymi procesami rozwoju fizycznego, ale również 
z  nabywaniem wiedzy i  umiejętności  umożliwiających  prowadzenie  zdrowego  stylu  życia,
podejmowania działań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się epidemii COVID-19;   

 psychicznej – ukierunkowanej na osiąganie odpowiedzialności za siebie i swój stosunek do
świata;

 społecznej  –  polegającej  na  nabywaniu  umiejętności  prawidłowego  wywiązywania  się 
z  pełnionych  ról  społecznych  i  systematycznego  przygotowywania  się  do  podejmowania
nowych ról (związanych z cyklem życia);

 aksjologicznej  –  obejmującej  przede  wszystkim  posiadanie  konstruktywnego  i  stabilnego
systemu wartości oraz poczucia sensu istnienia.

PROFILAKTYKA – to proces jednoczesnego:

▪ wspomagania  ucznia  w  radzeniu  sobie  z  trudnościami  zagrażającymi  prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu;

▪ ograniczania i likwidowania  czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują
zdrowy styl życia;

inicjowania i wzmacniania czynników, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 
życiu.
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II. MISJA I WIZJA SZKOŁY

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może –
pomóż”.

Janusz Korczak
WIZJA SZKOŁY

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na podstawie uznawanych
wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Dzięki niej
możemy wywoływać napięcie twórcze, silnie motywować do działania, nastawiać pozytywnie.

− Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli.

− Umożliwia wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu,
stwarza  warunki  do  nauki  wszystkim,  bez  względu  na  ich  możliwości  psychiczne  
i fizyczne.

− W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej
nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy
i współdziałaniu.

− Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń,
chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

− Aktywnie włączamy się do działań na rzecz społeczność lokalnej.

− Uczniowie  i  absolwenci  są  dobrze  wychowani,  godnie  reprezentują  rodzinę,  szkołę,
ojczyznę.

MISJA SZKOŁY

Misja  szkoły  jest  przesłaniem dotyczącym  tego,  czym  będziemy  się  kierować  w  codziennych
działaniach,  prowadzących do urzeczywistnienia  wizji.  Misja  konkretyzuje ogólny cel  działania
szkoły.

1. Dążymy  do  wychowania  ucznia  mającego  świadomość,  że  jest  członkiem  społeczności
szkolnej.

2. Wychowujemy Polaka  i  Europejczyka – uczymy kochać,  szanować i  żyć  kulturą i  tradycją
narodu  polskiego,  jednocześnie  wychowujemy  w  poszanowaniu  kultur  i  wartości  innych
narodów.

3. Propagujemy wśród uczniów zdrowy i ekologiczny styl życia.

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.

5. Przygotowujemy uczniów do dalszej nauki.

6. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności
konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
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7. Priorytetowo  traktujemy  także  profilaktykę  i  działania  pomocowe  na  rzecz  wsparcia
psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19.

Szkoła  wspiera  rodziców  w  wychowaniu  i  edukacji  dziecka.  Akcentując  niezwykłą  wartość  
i  niepowtarzalną  indywidualność  każdego  wychowanka,  zwraca  uwagę  na  konieczność
współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej. Nasza szkoła jest nowoczesną,
przyjazną placówką, przygotowującą do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest szczególnie ukierunkowany na młode pokolenie
oraz  jego  potrzeby.  Realizując  program,  umożliwiamy  uczniom  wszechstronny  rozwój.
Wychowankowie  naszej  szkoły  wyrosną  na  ludzi  mających  poczucie  własnej  wartości  
i odpowiedzialności za własne zachowanie. W celu zapewnienia rozwoju własnych zainteresowań,
umiejętności,  zdolności,  jak  również  pasji  wykorzystujemy  najnowsze  zdobycze  techniki
informacyjnej  i  informatycznej,  stosujemy  nowoczesne  metody  nauczania  i  wychowania.
Nauczyciel w swojej pracy każdego dnia podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować
misję  szkoły.  Absolwenci  będą  świadomi  nierozerwalnego  współistnienia  ze  środowiskiem
przyrodniczym,  świadomi  własnego  pochodzenia,  dumni  z  bycia  Polakami,  Europejczykami  
i członkami swojej „małej ojczyzny”. Będą szanować kulturę i odznaczać się przywiązaniem do
tradycji.  Ze szczególną uwagą dbamy o rozwój  fizyczny,  psychiczny i  duchowy uczniów, aby  
w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

Naszym  zadaniem  jest  wychowanie  człowieka  kulturalnego,  tolerancyjnego,  uczciwego,
szlachetnego,  wrażliwego  oraz  odpowiedzialnego  za  siebie  i  innych.  Chcemy  zapewnić  takie
warunki rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego, aby  uczniowie  wzrastali  
w przeświadczeniu poczucia godności.

Szkoła  prowadzi  systematyczną  działalność  wychowawczą,  edukacyjną,  informacyjną  
i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.  Działalność
ta odbywać się będzie w różnych formach.

GŁÓWNE CELE
(służące dochodzeniu do wizji i misji szkoły)

• Unowocześnienie pracy szkoły w celu poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz 
tworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.

• Skuteczne wdrożenie programu działań wychowawczych, aby szkoła była przyjazna 
i bezpieczna dla ucznia.

• Opracowanie ciągłego systemu stałego monitorowania jakości pracy szkoły.
• Wzbogacanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
• Motywowanie kadry do doskonalenia zawodowego.

Rozbudowanie i unowocześnienie bazy szkoły.
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III. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 „Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi”.

Mark Twain
1. Założenia ogólne.

Zgodnie  ze  wskazaniami  działalność  wychowawczo-profilaktyczna  w  naszej  szkole  polega  na
prowadzeniu  działań  z  zakresu  promocji  zdrowia  oraz  wspomaganiu  ucznia  w  jego  rozwoju
ukierunkowanym  na  osiągnięcie  pełnej  dojrzałości  w  sferze:  fizycznej,  psychicznej,  społecznej,
aksjologicznej.

Szkoła  prowadzi  systematyczną  działalność  wychowawczą,  edukacyjną,  informacyjną  
i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta
odbywać się będzie w formie: rozmów, pogadanek, wywiadów, gier i zabawy, dyskusji na forum grupy,
scenek improwizowanych, dram, wycieczek turystyczno-krajoznawczych i tematycznych, warsztatów
doskonalących, scenek rodzajowych, debat, filmów, prezentacji multimedialnych.

2.  Zadania:

1. Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych i proekologicznych.
2. Rozwijanie umiejętności społecznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach

międzyludzkich.
3. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do współdziałania w zespole.
4. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
5. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu.
6. Stworzenie  przyjaznego  klimatu  w  szkole  lub  placówce,  budowanie  prawidłowych relacji

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

3. Cele szczegółowe:

Uczeń:
• jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka;
• udziela pomocy rówieśnikom;
• szanuje ludzi i respektuje ich prawa;
• jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;
• jest odpowiedzialny;
• potrafi rozwiązywać konflikty;
• potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach);
• jest asertywny;
• potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić własnego punktu widzenia 

i uzasadniać go;
• godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;
• kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego

przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata;
• czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym;
• odróżnia dobro od zła;
• dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń;
• może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

6



4. Model absolwenta:

• zna historię i kulturę własnego narodu, regionu, tradycje szkoły,  szanuje symbole narodowe;
• ma poczucie przynależności do swojej rodziny, szkoły, miejscowości, kraju;
• przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
• komunikuje się z otoczeniem w sposób zrozumiały;
• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie

informatyczne;
• jest samodzielny w swoich działaniach i odporny na niepowodzenia;
• zna swoje mocne i  słabe strony,  co pozwoli mu wybrać dalsze kierunki rozwoju zgodne ze

swoimi predyspozycjami;
• z szacunkiem i kulturą odnosi się do rówieśników i innych osób;
• jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz tolerancyjny;
• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
•  integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole;
• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje

odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych;
• potrafi zachować porządek, dba o mienie własne, innych i szkoły;
• troszczy się o swoje zdrowie;
• zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią

COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji
społecznej i reżimu sanitarnego);

• rozumie  związek  między  pogorszeniem się  stanu  zdrowia  psychicznego  a  podejmowaniem
zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych; 

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

• prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne.

5. Diagnoza sytuacji wychowawczej  .

Zespół  Szkolno-Przedszkolny Nr  12  w Rzeszowie  liczy 194 uczniów –  są  to  dzieci  z  oddziałów
przedszkolnych oraz uczniowie z klas I-VIII. Mała liczebność w placówce pozwala na dobre poznanie
każdego ucznia. Szkoła przeprowadziła diagnozę środowiska analizującą potrzeby i zasoby szkoły  
z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole.
Diagnozę tę przeprowadzono na podstawie:

• rozmów  z  rodzicami  na  temat  ich  oczekiwań  w  realizacji  treści  profilaktycznych  
i wychowawczych;

• spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy;
• analizy dokumentacji szkolnej;
• obserwacji  bieżących  zachowań  uczniów  na  terenie  szkoły,  analizy  uwag  wpisanych  do

dziennika;
• sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę.

W  wyniku  diagnozy  i  ewaluacji  Programu  wychowawczo-profilaktycznego  oraz  ewaluacji
wewnętrznej  ,,Wychowanie  do  wartości.  Kształtowanie  postaw”  wyłoniono  następujące  obszary
problemowe:

• potrzeba  objęcia  szczególnym  wsparciem  dzieci  przedszkolnych  z  uwagi  na  problemy  
z poprawną artykulacją (obserwacja);

• brak motywacji do nauki;
• niskie potrzeby edukacyjne (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia nauczycieli);
• niewystarczająca  komunikacja  interpersonalna  w  relacji  uczeń-uczeń  (spostrzeżenia

wychowawców);
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• nierespektowanie  przez  uczniów  norm  społecznych  (w  niektórych  przypadkach),  w  tym
zachowania agresywne uczniów (analiza dziennika lekcyjnego);

• potrzeba przedstawienia uczniom praw dziecka,  a  także zagadnień związanych
z cyberprzemocą (sprawozdania wychowawców, dokumentacja pedagoga);

• rozszerzenie  działania  na  rzecz  profilaktyki  uzależnień,  przemocy,  otyłości  (spostrzeżenia
wychowawców, analiza ankiet).

• wzmacnianie obowiązujących w szkole norm społecznych i zachowań.

6. Kryteria efektywności.

Uczeń:
Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

Nauczyciele:
Wszyscy  nauczyciele  realizują  Program  wychowawczo-profilaktyczny,  a  w  szczególności
nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy.

Rodzice:
Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego
realizacji.

W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie/ dzieci przedszkolne:

1. Otrzymują dość zachęty, aby uczyły się otwartości, śmiałości.
2. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
3. Wszyscy  nauczyciele  realizują  Program  wychowawczo-profilaktyczny,  a  w  szczególności

nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych
planów pracy.

4. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego
realizacji.

7. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

Dyrektor szkoły:

1. Dąży  do  współpracy  Rady  Pedagogicznej,  Rady  Rodziców,  Samorządu  Uczniowskiego  
w procesie profilaktyki.

2. Zna osoby i instytucje pracujące na rzecz dzieci i rodziny.
3. Planuje rady szkoleniowe z zakresu profilaktyki.
4. Analizuje możliwości szkoły w dziedzinie realizacji programu.
5. Ustala  zasady  postępowania  w  przypadku  występowania  problemów  uzależnienia  

i nieprzestrzegania statutu (współpraca z gronem pedagogicznym, pedagogiem, psychologiem,
specjalistami spoza szkoły).

6. Kontroluje realizację programu profilaktyki w szkole i dba o właściwy podział obowiązków
w jego ramach oraz  o  systematyczne dokumentowanie  jego realizacji  (wpis  w dziennikach
wychowawcy, pedagoga).

7. Zna przepisy prawne dotyczące działalności profilaktyki szkoły.
8. Podejmuje ostateczną decyzję wobec uczniów, którzy nie przestrzegają statutu szkoły.
9. Motywuje nauczycieli do organizowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez 

uczniów.
10. Sprzyja pozytywnym relacjom nauczyciel-uczeń, między uczniami oraz nauczyciel-rodzic.
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11. Wspiera finansowo działania profilaktyczne na miarę możliwości szkoły

Nauczyciel, wychowawca:

1. Przygotowuje  i  opracowuje  program  wychowawczo-profilaktyczny  szkoły;  dba  o  jego
ewaluację.

2. Prowadzi diagnozę zagrożeń młodzieży w środowisku szkolnym i poza nim.
3. Informuje  Radę  Pedagogiczną  o  sytuacji  wychowawczej  w  szkole  i  zagrożeniach  oraz  

o problemach młodzieży.
4. Prowadzi  pedagogizację  rodziców  dotyczącą  adaptacji  klas  I  i  IV,  profilaktyki  uzależnień,

komunikacji.
5. Prowadzi spotkania w klasach.
6. Zaprasza ekspertów spoza szkoły na zajęcia, spotkania.
7. Dba o promocję zdrowego życia, alternatywnych formy spędzania czasu wolnego.
8. Współpracuje  z  instytucjami  pracującymi  na  rzecz  rodziny  i  dzieci,  tj.:  Policją,  Sądem

Rodzinnym,  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną,  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy
Społecznej.

9. Rozpoznaje potrzeby ekonomiczne uczniów i organizuje pomoc materialną.
10. Propaguje treści i programy profilaktyczne.
11. Poszerza wiedzę na temat środków uzależniających, zagrożeń młodzieży, zasad komunikacji  

i rozwiązywania problemów.
12. Zna  plan  wychowawczo-profilaktyczny  szkoły  i  uwzględnia  go  w  swoich  przedmiotach,

planach wychowawcy klasy.
14. Uważnie obserwuje swoich uczniów i reaguje na pierwsze niepokojące objawy.
15. Zna środowisko rodzinne uczniów.
16. Utrzymuje  stały  kontakt  z  rodzicami,  pedagogiem  i  informuje  ich  o  wynikach  

w  nauce  i  sytuacji  wychowawczej  (agresywne  zachowanie,  wagary,  oceny
niedostateczne).

17. Utrzymuje  osobowe  relacje  z  uczniami  (poprzez  konsultacje,  indywidualne  rozmowy,
organizację pomocy koleżeńskiej w nauce).

18. Dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad
powierzonymi  mu  uczniami  szkoły  poprzez  tworzenie  warunków  wspomagających  ich
rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie.

19. Uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej
wartości.

Rodzice:
1. Uczestniczą we wszystkich spotkaniach organizowanych przez szkołę.
2. Reagują na każde wezwanie do szkoły.
3. Znają Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i wyrażają o nim swoje opinie.
4. Zdobywają  wiedzę  na  temat  potrzeb  dzieci,  zagrożeń  wieku  dojrzewania  i  sposobów

przeciwdziałania im.
5. Uczestniczą  w  pedagogizacji  oraz  programach  wychowawczych  i  profilaktycznych

skierowanych do rodziców.
6. Włączają  się  aktywnie  w  życie  klasy  poprzez:  np.  udział  w  imprezach  kulturalnych  

i wycieczkach klasowych.
7. Zdobywają  wiedzę  na  temat  środków  odurzających,  potrafią  rozpoznać  sygnały

ostrzegawcze.
8. Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.
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Sposób   organizowania zajęć  wychowawczo-profilaktycznych   
dla dzieci z przedszkola i klas I-III

Zadania o charakterze
wychowawczo-

profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się. 1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół
klasowy.

2. Uczestniczą w uroczystościach klasowych i szkolnych.
3. Organizują wspólne wycieczki, wyjścia klasowe.
4. Wychowawca diagnozuje sytuację rodzinno-wychowawczą uczniów.

Tworzenie warunków
rozwoju indywidualnych

zachowań.

1. Prowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych  i  kół  zainteresowań  zgodnie  
z potrzebami i oczekiwaniami uczniów oraz rodziców.

2. Stosowanie na lekcjach metod aktywizujących.
3. Realizacja projektów edukacyjnych.
4. Prezentacja  osiągnięć  uczniów na  apelach,  wystawach,  gablotach,  

w kronice szkoły, na stronie internetowej szkoły.
5. Nagradzanie  uczniów  dyplomami  i  nagrodami  książkowymi  oraz

innymi.
6. Praca z uczniem uzdolnionym.

Poznanie reguł zachowania
w miejscach publicznych.

1. Uświadamianie  znaczenia  kulturalnego  zachowania  się:  stosowanie
zwrotów grzecznościowych, okazywanie szacunku rozmówcy, dbanie
o porządek wokół siebie i otoczenia.

2. Czerpanie wzorców od autorytetów – literatura, sztuka.
3. Omawianie  na  zajęciach  regulaminów  klasowych,  rozmowy,

pogadanki, dyskusje.
4. Zachęcanie  do  udziału  w  imprezach  kulturalnych  z  zachowaniem

zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.
5. Dbanie  o  kulturę  osobistą  ucznia,  używania  słów  i  zwrotów

grzecznościowych,  kulturalnego  zachowania  wobec  innych,
(eliminowania  wulgaryzmów  i  niestosownego  słownictwa),  w  tym
kształtowanie postawy szacunku wobec osób dorosłych, nauczycieli i
innych pracowników szkoły.

6. Kształtowanie  postawy  empatii  i  wrażliwości  na  potrzeby  innych,
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka
przynależy.

7. Dbanie  o  poszanowanie  mienia  wspólnego,  estetykę  klasy,  szkoły
 i otoczenia.

Przeciwdziałanie agresji
i przemocy utrudniającym

życie we współczesnym
świecie.

1. Dokładne rozpoznanie środowiska rodzinnego pod kątem mogących
się pojawić w przyszłości problemów natury społeczno-emocjonalnej
(choroby, przemoc w rodzinie, patologie i inne).

2. Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania się: „mówienia
nie”,  gdy ktoś namawia do przemocy, wyrządza krzywdę koledze,
namawia do zażywania dopalaczy.

3. Praca  nad  doskonaleniem  swojego  charakteru  i  wyzbyciem  się
słabości.

4. Uczestnictwo  w  zajęciach  mających  na  celu  wyeliminowanie
niepożądanych zachowań. 

5. Propagowanie  wśród  uczniów  postawy  dezaprobaty  dla  zachowań
agresywnych. 

6. Ukazywanie społecznie akceptowanych postaw przez wykorzystanie
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wzorców literackich i filmowych.
7. Ustalenie zasad współżycia w klasie, szkole i poza nią, opracowanie

kontraktów klasowych. 
8. Ograniczenie  możliwości  korzystania  z  telefonu  komórkowego  

w sytuacjach naruszających godność osobistą innych.
Bezpieczeństwo,

zapoznanie uczniów
z zasadami ruchu

drogowego

1. Ochrona zdrowia swojego i innych w sytuacji pandemii COVID-19.
Motywowanie  i  egzekwowanie  wśród  uczniów  samodyscypliny  
w zakresie przestrzegania obostrzeń występujących w szkole.

2. Zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu
przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19.

3. Zobowiązanie uczniów do przestrzegania reżimu sanitarnego (częste
mycie rąk – po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie  
z  placu  zabaw,  ochrona  podczas  kichania  i  kaszlu  oraz  unikanie
dotykania oczu, nosa i ust).

4. Organizacja  pogadanek,  zajęć  warsztatowych  dotyczących
bezpieczeństwa,  wzbudzanie  odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo
swoje i innych.

5. Współpraca  z  policjantami,  ratownikami  medycznymi.  Znajomość
roli różnych służb ratunkowych i innych podmiotów oraz świadomość
konieczności bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń.

6. Zapoznanie uczniów z numerami telefonów alarmowych, z zasadami
pierwszej  pomocy.  Rozwijanie  umiejętności  udzielania  pierwszej
pomocy. Rozumienie znaczenia podejmowania tego typu działań.

7. Przedstawienie  zasad  BHP na  lekcjach.  Dbanie  o  bezpieczeństwo
swoje  i  innych.  Wpajanie  zasad  bezpiecznego  zachowania  się  
w szkole, na placu szkolnym, w domu i w drodze do szkoły (dyżury
nauczycieli,  pogadanki  na  temat  bezpiecznej  drogi  do  szkoły,
spotkania  z  policją,   prowadzenie  zajęć  z  zakresu  bezpieczeństwa
ruchu drogowego).

8. Zapoznanie  uczniów  z  zasadami  bezpieczeństwa  podczas  ferii,
wakacji – filmy, pogadanki, scenki.

Wdrażanie ucznia do
samodzielności.

1. Uczestnictwo  w  pogadankach  dotyczących  samodzielności  
w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Rozwijanie  nawyków  samokształcenia  i  stałego  doskonalenia  się.
Umożliwienie  dostępu  do  informacji  o  otaczającej  rzeczywistości.
Stwarzanie  możliwości  eksponowania  swojej  wiedzy,  zdolności,
umiejętności  i  zainteresowań.  Dostrzeganie  u  wychowanków
wszelkich  przejawów  samodzielności,  przedsiębiorczości  
i odpowiedzialności.

3. Inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów,
wykonywania projektów, prezentacji.

4. Wdrażanie  do  samodzielnej  pracy,  odrabiania  zadań  podczas  zajęć
świetlicowych, do obowiązkowości.

5. Samodzielne korzystanie  z biblioteki  szkolnej  – uczniowie poznają
zasoby biblioteki i zachęcani są do czytelnictwa.

6. Kształtowanie kompetencji językowych. Odbiór utworów literackich i
innych  tekstów  kultury.  Zachęcanie  do  indywidualnych  prób
twórczych.

7. Kształtowanie  umiejętności  wykorzystywania  technologii
informatycznych  (posługiwanie  się  komputerem  i  podstawowymi
urządzeniami cyfrowymi).

8. Przygotowanie  uczniów  do  dokonywania  świadomych  
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i  odpowiedzialnych  wyborów  w  trakcie  korzystania  z  zasobów
dostępnych  w  Internecie,  telewizji  i  telefonów  komórkowych,
uwrażliwienie na problem naruszenia godności osobistej innych.

9. Zindywidualizowane  wspomaganie  rozwoju  każdego  ucznia,
stosownie do jego potrzeb i możliwości.

10. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.
Tolerancja dla inności.

Prawa dziecka.
1. Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji

o prawach dziecka.
2. Poznanie obowiązków ucznia.
3. Popularyzacja wiedzy na temat praw człowieka  i obywatela.
4. Uświadamianie  dzieciom,  do  kogo  mogą  się  zwrócić  z  prośbą 

o pomoc.
5. Promowanie  gier  i  zabaw,  których  tematem  przewodnim  jest

tolerancja i szacunek do drugiego człowieka.
6. Rozbudzanie  wrażliwości  na  potrzeby  osób  starszych,

niepełnosprawnych  i  potrzebujących:  udział  w  licznych akcjach
charytatywnych  (I  Ty  możesz  zostać  Św.  Mikołajem –  współpraca  
z hospicjum,  Nakręć się na pomaganie,  Góra Grosza, Marzycielska
Poczta).

7. Kontynuowanie pracy  Szkolnego Koła  Wolontariatu, organizowanie
pomocy młodszym, słabszym, potrzebującym.

Dbałość o dobry klimat 
w szkole.

1. Badanie samopoczucia ucznia w szkole.
2. „Burza mózgów” – co chciałabyś/byś zmienić w szkole?
3. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
5. Zabawy integrujące podczas zajęć świetlicowych.
6. Imprezy  mające  na  celu  integrację  całej  społeczności  szkolnej  –

pikniki rodzinne, festyny, święta szkolne.
Kształtowanie postaw

obywatelsko-
patriotycznych.

1. Udział  dzieci  w  przygotowaniu  programów  artystycznych
poświęconych  świętom  narodowym  i  rocznicom  wydarzeń
historycznych,  udział  w  uroczystościach  lokalnych,  zapoznanie 
z legendami, tradycyjnymi strojami i tańcami ludowymi.

2. Warsztaty artystyczne z rękodzieła ludowego.
3. Spotkania autorskie.
4. Konkursy  plastyczne,  literackie,  czytelnicze,  recytatorskie,

ortograficzne.
5. Realizacja Projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
6. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
7. Wyjazdy na zieloną szkołę.
8. Dostrzeganie  piękna  „naszej  małej  ojczyzny”  –  fotografowanie

zabytków osiedla Pogwizdów Nowy.
9. Rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty szkolnej, lokalnej,

regionalnej i narodowej.
10. Kultywowanie tradycji związanych z najbliższą okolicą, krajem.
11. Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, filharmonii.
12. Udział w zajęciach oferowanych przez różne instytucje kultury np. w

lekcjach muzealnych, w audycjach muzycznych.
Przygotowanie uczniów do

praktycznego
wykorzystania

wiedzy.

1. Nauczanie informatyki od I klasy.
2. Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.
3. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji – wykonywanie
    projektów.
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Propagowanie zdrowego
stylu życia.

1. Wdrażanie uczniów do troski o swoje zdrowie, kształtowanie
    nawyków i przyzwyczajeń higienicznych.
2. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
3. Roztropne korzystanie z urządzeń cyfrowych.
4. Praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie. 
5. Motywowanie  uczniów  do  podnoszenia  sprawności  fizycznej  

i  akcentowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz
właściwego  i  zdrowego  sposobu  odżywiania  się   (pogadanki  
w  ramach  godzin  wychowawczych  z  klasą  oraz  zajęć
przedmiotowych).  

6. Popularyzowanie  zasad  prawidłowego  odżywiania  się i  higieny
spożywania  posiłków  (zajęcia  świetlicowe,  rozmowy
indywidualne z uczniami,  uczestnictwo w konkursach promujących
zdrowe odżywianie).

7. Kontynuacja  programu  Szkoły  Promującej  Zdrowie  – Właściwe
odżywianie i aktywność fizyczna gwarantem długiego życia.

8. Uświadomienie  rodzicom  wartości  i  potrzeby  dbania  o  zdrowie  
i kondycję fizyczną dzieci oraz właściwego sposobu odżywiania się
(pogadanki  dla  rodziców  na  temat  rozwoju  psychomotorycznego
dziecka, spotkania indywidualne   z rodzicami).

9. Współpraca ze służbą zdrowia – spotkania z higienistką.
10. Dbanie o higienę osobistą  i  estetykę  wyglądu wśród uczniów.

Promocja  profilaktyki w kierunku zdrowia jamy ustnej.
11. Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
12. Udział uczniów w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych

w szkole i poza szkołą.
13. Kontynuacja akcji „Program dla szkół”.

Eliminowanie napięć
psychicznych

spowodowanych
niepowodzeniami szkolnymi

oraz trudnościami
w kontaktach 

z rówieśnikami.

1. Organizacja zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych,  zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych.

2. Indywidualne rozmowy z wychowawcą.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc rodzicom,
nauczycielom

w rozwiązywaniu
problemów

wychowawczych.

1. Współudział  rodziców  w  planowaniu  i  realizacji  działań
wychowawczych.

2. Angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły, przedszkola.
3. Diagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, przedszkola.
4. Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi –

podstawą programową, PSO, WSO, Statutem szkoły, regulaminami,
Konwencją  o  prawach  dziecka  oraz  planami  pracy wychowawcy
klasowego i lekcji wychowawczych.

5. Współpraca  przy  tworzeniu  Programu  wychowawczo-
profilaktycznego

6. Popularyzacja  wiedzy  pedagogiczno-psychologicznej  wśród
rodziców.

7. Indywidualna pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów.
8. Dostarczenie  aktualnych  informacji  rodzicom,  nauczycielom,

opiekunom  na  temat  skutecznych  sposobów  prowadzenia  działań
wychowawczych  i  profilaktycznych  poprzez  spotkania  ze
specjalistami.
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9.   Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.
10. Konsultacje dla rodziców – wywiadówki, spotkania.
11. Podejmowanie  wspólnych  inicjatyw  w  zakresie  rozwiązywania

trudności lub eliminowania zagrożeń.
12. Udostępnianie  wykazu  instytucji,  gdzie  można  uzyskać  pomoc

specjalistyczną.
13. Doskonalenie  kompetencji  nauczycieli  i  wychowawców 

w  zakresie  profilaktyki  używania  niebezpiecznych  środków  
i  substancji,  a  także  norm  rozwojowych  i  zaburzeń  zdrowia
psychicznego   wieku   rozwojowego   poprzez   uczestnictwo  
w różnych formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie. 

Wspomaganie
wychowawczej roli rodziny

1. Diagnozowanie  i  ocenianie  czynnika  ryzyka  na  podstawie:
dokumentacji  wychowawcy,  analizy  frekwencji,  analizy sytuacji
problemowych.

2. Ochrona  ofiar  przemocy:  rozmowa  z  uczniem,  konsultacje 
z rodzicami,  w razie konieczności wszczęcie procedury Niebieskiej
Karty.
3. Spotkania rodziców  z wychowawcami. Angażowanie rodziców 
w  życie  społeczności  szkolnej.  Udzielanie  wsparcia  w  procesie
wychowawczym.  Prezentacja  zawodów  wykonywanych  przez
rodziców.

Sposób organizowania zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV-VIII

Zadania o charakterze
wychowawczo-

profilaktycznym
Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia. 1. Wdrażanie  uczniów  do  samokształcenia,  samokontroli,
samowychowania.

2. Rozwijanie umiejętności planowania swoich działań.
3. Pomoc w poznawaniu mocnych i słabych stron wychowanków.
4. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej przy odrabianiu lekcji.
5. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli.
6. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału.
7. Motywowanie  do  nauki  szkolnej,  rozbudzanie  i  poszerzanie

zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
8. Uwrażliwianie uczniów na prawdę i dobro.
9. Kształtowanie  postaw  szlachetności  i  uwrażliwianie  na  potrzeby

innych.
10. Pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami.
11. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Wyposażenie ucznia w
umiejętności niezbędne do
współdziałania w zespole.

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego.
2. Poszanowanie praw i potrzeb innych.
3. Doskonalenie  kompetencji  emocjonalnych  i  społecznych  poprzez:

współpracę  w  zespołach,  realizację  projektów, kształtowanie
umiejętności  efektywnego zachowania  się  w sytuacjach  trudnych,
konfliktowych, ryzykownych.

4. Eliminowanie zachowań agresywnych.
Przygotowanie do

podejmowania
i pełnienia ról

1. Zapoznanie  uczniów  z  dokumentami  szkoły  (Statut, regulaminy,
procedury).

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego, prezentacje zawodów,
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społecznych 
i obywatelskich.

spotkania z ciekawymi ludźmi.
3. Wytworzenie  potrzeby  aktywnego  udziału  w  życiu szkoły,

stymulowanie  postaw  prospołecznych  poprzez: tworzenie
zwyczajów  i  tradycji  szkoły;  organizacja  imprez  szkolnych  
i  lokalnych;  akademii,  apeli,  przedstawień,  zabaw,  prezentacji
multimedialnych, widowisk historycznych, rozgrywek sportowych,
warsztatów kulinarnych, świątecznych.

4. Tworzenie programów i projektów związanych z ekologią.
5. Współpraca z PZŁ.
6. Międzyszkolny konkurs  ph.  „Różaniec”  –  integracja z  uczniami  

z innych szkół oraz społecznością lokalną.
7. Konkurs fotograficzny „Moje Naj…”

Promowanie sylwetki
patrona

szkoły w środowisku
lokalnym.

1. Zaznajamianie  uczniów  z  legendą  o  Świętym  Hubercie podczas
lekcji języka polskiego, historii i godzin z wychowawcą.

2. Organizowanie konkursów wiedzowych i  plastycznych o patronie
szkoły na szczeblu szkolnym i wojewódzkim.

3. Wystawa prac plastycznych związanych z wojewódzkim konkursem
„Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa”.

4. Obchody Dnia Patrona.
Kształtowanie postaw

patriotycznych.
1. Poznanie  ważnych  wydarzeń  z  historii  naszego  narodu  

i postaci wybitnych Polaków.
2. Poznawanie  historii  naszej  miejscowość  i  okolicy  oraz  miejsc

ważnych dla naszego regionu i kraju.
3. Znajomość i poszanowanie dóbr dziedzictwa narodowego.
4. Rozwijanie  poczucia  przynależności  do  wspólnoty  szkolnej,

lokalnej, regionalnej i narodowej.
5. Wyrabianie szacunku do tradycji i symboli narodowych.
6. Propagowanie kultury słowa.
7. Promowanie czytelnictwa.
8. Uczestnictwo  w  akademii,  apelu  z  okazji  świąt  narodowych

przygotowanych przez uczniów.
9. Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły.
10. Udział  pocztu  sztandarowego  w  uroczystościach  państwowych  

o charakterze lokalnym.
11. Udział w wycieczkach szkolnych.

Kształtowanie postaw 
i nawyków

proekologicznych.

1. Zajęcia na lekcjach biologii, chemii, fizyki.
2. Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.
3. Zapoznanie  z  zagrożeniami  cywilizacyjnymi powodującymi

degradację środowiska naturalnego.
4. Kształtowanie  postaw  i  zachowań  sprzyjających  ochronie

środowiska naturalnego.
5. Segregacja śmieci i recykling sposobem na czystość.
6. Kontynuacja  działań  ekologicznych:  zbiórka  zakrętek, zużytych

baterii, makulatury.
7. Podjęcie  działań  ekologicznych  np.  „Sprzątanie  świata”,  „Dzień

Ziemi”.
Bezpieczeństwo, zapoznanie
uczniów           z zasadami

ruchu drogowego

1. Zapoznanie uczniów z regulaminami.
2. Ochrona zdrowia swojego i innych w sytuacji pandemii COVID-19.

Motywowanie i  egzekwowanie wśród uczniów samodyscypliny w
zakresie  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa   występujących  w
szkole.
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3. Udział  w  programie  profilaktycznym  „Bezpiecznie  
w szkołach”.

4. Organizacja  pogadanek,  zajęć  warsztatowych  dotyczących
bezpieczeństwa.

5. Współpraca z policją, ratownikami medycznymi.
6. Przedstawienie zasad BHP na lekcjach.
7. Zapoznanie  uczniów  z  zasadami  bezpieczeństwa  podczas  ferii,

wakacji – filmy, pogadanki, scenki.
Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć
lekcyjnych.

1. Omówienie konsekwencji takich zachowań.
2. Zadbanie o dobry klimat w szkole,  dzięki któremu uczniowie nie

będą mieć potrzeby dobrowolnego opuszczania zajęć.
Likwidacja deficytów

rozwojowych, 
w szczególności

u dzieci ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnym.

1. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych.

2. Udział  i  pomoc  wszystkich  nauczycieli  uczących  ucznia  
z deficytami rozwojowymi.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Pomoc materialna dzieciom

z rodzin o niskim statusie
materialnym.

1.  Współpraca z MOPS-em.
2.  Pozyskiwanie sponsorów.
3. Przeprowadzanie akcji charytatywnych przy udziale Szkolnego Koła

Wolontariatu.
Pomoc rodzicom,

nauczycielom
w rozwiązywaniu

problemów
wychowawczych.

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka
      w szkole i poza nią.
2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.
3. Konsultacje dla rodziców.
4. Zapoznanie rodziców z  Konwencją  o  prawach dziecka,

Statutem szkoły i regulaminami, programami.
5. Doskonalenie  kompetencji  nauczycieli  i  wychowawców 

w  zakresie  profilaktyki  używania  niebezpiecznych  środków  
i  substancji,  a  także  norm  rozwojowych  i  zaburzeń  zdrowia
psychicznego   wieku   rozwojowego   poprzez   uczestnictwo  
w różnych formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6. Dostarczenie  aktualnych  informacji  rodzicom,  nauczycielom,
opiekunom  na  temat  skutecznych  sposobów  prowadzenia działań
wychowawczych  i  profilaktycznych  poprzez  spotkania  ze
specjalistami.

Integrowanie działań
wychowawczych szkoły 

i rodziny.

1. Spotkania  rodziców  z  wychowawcami  na  zebraniach
 i indywidualne konsultacje.

2. Udział  rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i
imprezach szkolnych.

3. Angażowanie  rodziców  do  pracy  na  rzecz  szkoły,   przedszkola.
Diagnozowanie  oczekiwań  rodziców  wobec  szkoły  
i przedszkola.

4. Zapoznanie  rodziców  z  wymaganiami  edukacyjnymi  – podstawą
programową,  PZO,  WSO  oraz  planami  pracy wychowawcy
klasowego  i  lekcji wychowawczych.

Zdrowy styl życia. 1. Wdrażanie  uczniów  do  troski  o  swoje  zdrowie,  kształtowanie
nawyków i przyzwyczajeń higienicznych.

2. Popularyzowanie  zasad  prawidłowego  odżywiania  się i  higieny
spożywania posiłków.

3. Propagowanie  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego  poprzez
prowadzenie  zajęć  rekreacyjnych,  sportowych i turystycznych  –
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piesze  wycieczki,  turnieje  szkolne,  zumba  prowadzona  przez
uczniów klas starszych dla młodszych.

4. Uświadomienie  rodzicom  wartości  i  potrzeby  dbania  o  zdrowie
i kondycję fizyczną dzieci oraz właściwego sposobu odżywiania się.

5. Współpraca ze służbą zdrowia – z higienistką szkolną.
6. Dbanie o higienę osobistą i estetykę wyglądu wśród uczniów.
7. Ukazanie  negatywnego  wpływu  hałasu  na  zdrowie  fizyczne  

i psychiczne człowieka.
8. Udział  szkoły  w  programie  „Szkoła  Promująca  Zdrowie”  –

Właściwe  odżywianie  i  aktywność  fizyczna  gwarantem  długiego
życia.

9. Zapoznanie  uczniów z  zasadami udzielania pierwszej pomocy.
10. Udział   uczniów   w   zawodach,   turniejach   i  rozgrywkach

sportowych w szkole i poza szkołą.
11. Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach

wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.
12. Dbałość  o  czystość,  ład  i  estetykę  otoczenia  –  organizowanie

konkursów.
13. Pogłębiane  wiedzy  uczniów  dotyczącej  zasad  kulturalnego

zachowania się w różnych sytuacjach.
14. Eliminowanie agresji słownej.

Profilaktyka zagrożeń. 1. Diagnozowanie  i  ocenianie  czynnika  ryzyka  na  podstawie:
dokumentacji  wychowawcy,  analizy  frekwencji,  analizy  sytuacji
problemowych.

2. Uświadamianie  uczniom  zagrożeń  wynikających z  zachowań
ryzykownych  związanych  z  używaniem środków  odurzających,
substancji  psychotropowych, środków  zastępczych,  nowych
substancji psychoaktywnych  niosących  ryzyko  negatywnych
konsekwencji dla zdrowia.

3. Budowanie dobrych relacji szkoły z rodzicami uczniów.
4. Pedagogizacja rodziców.
5. Cykliczne spotkania z policją.
6. Ukształtowanie  pożądanych  społecznie  postaw  wobec  zagrożeń

cywilizacyjnych  poprzez:  propagowanie wiadomości  dotyczących
zagrożeń  cywilizacyjnych (terroryzm,  głód,  choroby)  –  jak  sobie
radzić i gdzie szukać pomocy.

7. Tematyczne gazetki ścienne.
8. Agresja,  przemoc  psychiczna,  zachowanie  dyskryminacyjne,

cyberprzemoc: systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia
sobie  z  własnymi  trudnymi  uczuciami  oraz  w  zakresie  ochrony
przed agresją, przemocą, pogadanki, lekcje wychowawcze.

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.

Wspomaganie
wychowawczej roli rodziny.

1. Diagnoza  środowiska  –  wczesne  wykrycie  przemocy w rodzinie,
rozmowy z  wychowankami,  konsultacje z  rodzicami,  ewentualnie
wszczęcie procedury Niebieskiej Karty.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.
3. Pogłębianie  wiedzy  pedagogicznej  w  zakresie  problematyki

przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.
4. Planowanie  tematyki  lekcji  wychowawczych  i  zajęć

,,wychowanie do życia w rodzinie”.
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 EWALUACJA

Program  profilaktyczno-wychowawcy  Szkoły  nie  jest  programem  zamkniętym,  ulega
zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań,
dotyczących  efektów  wychowania  szkolnego.  Ewaluacja  programu  będzie  polegała  na
systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji  
i podnoszenia skuteczności programu profilaktyczno-wychowawczego oraz na podstawie wyników
badań z diagnozy potrzeb uczniów z czynnikami chroniącymi i czynnikami ryzyka. Realizację zadań
ocenia się w trakcie bieżącej pracy oraz podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Ewaluacja przeprowadzona może być poprzez:

1. Obserwacje  zachowań  uczniów  i  wychowanków  przedszkola  dokonywane  przez
wychowawców oddziałów, nauczycieli i rodziców.

2. Analizę  ocen,  frekwencji  i  wpisów  uwag  o  uczniach  do  dokumentacji  szkolnej,  m.in.
elektronicznych dzienników lekcyjnych.

3. Ocenę wyników konkursów.
4. Analizę wyników pracy zespołów.
5. Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi.
6. Analizę dokumentacji szkolnej (sprawozdania, protokoły).
7. Ankietowanie uczniów, nauczycieli, rodziców.

Po zakończeniu roku szkolnego Program wychowawczo-profilaktyczny może być modyfikowany  
w zależności  od wniosków wynikających z  ewaluacji  programu.  Program ma charakter  otwarty  
i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji w zależności od wynikających potrzeb placówki.

Odpowiedzialni  za  realizację  programu:  wychowawcy,  nauczyciele,  dyrekcja  Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego Nr 12 w Rzeszowie. 

Szkolny  Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  został  uchwalony  przez  Radę  Rodziców
w porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  Nr 12  w  Rzeszowie
w dniu 24 września 2021 r.

Dyrektor  Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 12

w Rzeszowie
Krystyna Gnat
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